
Statistiek is gebaseerd op kans-
steekproeven: een aselecte steek-
proef waarbij ieder element een 
bekende kans heeft om getrokken 
te worden. Die kans dient bekend 
te zijn en mag niet nul zijn, maar 
hoeft niet voor iedereen gelijk te 
zijn. Soms worden interessante, 
maar kleine groepen expres 
‘oversampled’ en krijgen dan  
een grotere kans dan anderen. 
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D 
e kanssteekproef gaat terug 
naar het begin van de 20ste 
eeuw, en de klassieke statis-

tiek – zoals wij die kennen en gebruiken – 
is in de eerste helft van de 20ste eeuw 
ontwikkeld. Aan deze klassieke statistiek 
danken we begrippen als p-waarde en be-
trouwbaarheidinterval.
Binnen marktonderzoek droegen kans-
steekproeven, via Random Digit Dialing, bij 
aan het succes van het telefonische (ver-
kiezings-)onderzoek, maar ook in online 
onderzoek wordt soms gebruik gemaakt 
van hierop gebaseerd panel. Toch wordt in 
de praktijk ook vaak gebruikt gemaakt van 
een selecte steekproef. Geen mooie kans-
steekproef dus maar een gemakssteekproef, 
bijvoorbeeld een quota steekproef, of ‘ri-
versampling’, of complete zelfselectie van 
respondenten die zichzelf aanmelden voor 
een panel of een experiment. 
Het uitwijken naar gemakssteekproeven is 
zo gek nog niet. Potentiële respondenten 
zijn steeds moeilijker bereikbaar en lang 
niet altijd in staat of bereid om mee te 
doen met onderzoek. Hoge non-respons 
en hoge kosten maken steekproefonder-
zoek steeds moeilijker. Zeker het fa-
ce-to-face surveyonderzoek is met recht 
een ‘gouden’, want bijna onbetaalbare, 
standaard geworden. Helaas hebben we 
soms een gouden standaard nodig als re-

ferentie voor vergelijking of ijking van on-
derzoek. Maar in veel gevallen voldoet een 
gemakssteekproef goed. Zo zijn veel psy-
chologische theorieën gebaseerd op gege-
vens verzameld bij eerstejaars psycholo-
giestudenten en ratten. Momenteel wor-
den bij neuropsychologie vrijwilligers on-
der een MRI-scan bestudeerd terwijl ze 
problemen oplossen en andere cognitieve 
taken uitvoeren. Zeker geen mooie kans-
steekproef, maar voor theorieontwikkeling 
hoeft dat ook niet altijd. Soms is het con-
trasteren van extreme groepen of het in-
tensief bestuderen van een zeer specifieke 
groep juist heel inzichtelijk. Ook kwalita-
tief onderzoek kent een lange traditie 
waarin waardevol onderzoek wordt ge-
daan bij zorgvuldig uitgekozen groepen 
respondenten. Deze zijn over het alge-
meen niet toevallig uitgekozen, maar zorg-
vuldig geselecteerd op een paar belangrij-
ke kenmerken.

Weging
Gemakssteekproeven kunnen soms goede 
diensten bewijzen in speciaal onderzoek, 
maar werken ze ook om trends in de popu-
latie te voorspellen? De gerenommeerde 
statisticus Andrew Gelman, beantwoordt 
deze vraag met een genuanceerd1. Hij 
toont aan dat bij een opt-in online survey, 
na zorgvuldige weging, verkiezingsuit-
komsten goed voorspeld kunnen worden. 
Het kan wel, maar er is kennis voor nodig 
en data uit andere bronnen, zoals bevol-
kings- of referentieonderzoek, om goede 
wegingprocedures vast te stellen. Het is 
dan ook terecht dat de American Associa-
tion of Public Opinion Research in zijn task 
force report on non-probability sampling2  
benadrukt dat transparantie en een goede 
beschrijving van de gebuikte procedures 
absoluut noodzakelijk zijn. Gedetailleerd 
moet worden beschreven hoe de steek-
proef getrokken wordt, hoe de data verza-
meld zijn en welke hulpdata, referen-
tiesteekproeven en statistische wegings-

procedures gebruikt zijn om tot de uitein-
delijke schatters te komen. 

Investeren
In feite verschilt dit niet zoveel van de 
voorschriften bij gebruik van een kans-
steekproef. Maar een onderzoeker die een 
kanssteekproef gebruikt, heeft het iets 
makkelijker. Die hoeft alleen maar de 
non-respons goed te beschrijven, aan te 
tonen dat die random is (of in ieder geval 
ignorable gemaakt kan worden door de 
juiste weging), de gebruikte wegingsme-
thoden beschrijven, en natuurlijk een juis-
te data-analyse uitvoeren die rekening 
houdt met het gebruik van gewichten, en 
de standaardfout en betrouwbaarheidsin-
tervallen daarop aanpast. Maar zelfs bij 
een respons van 10% of lager, een realis-
tisch cijfer bij telefonisch onderzoek, kan 
men duidelijk het proces beschrijven en de 
kans op bias proberen in te schatten. 
Bij gebruik van gemakssteekproeven moet 
men nog een stapje verder gaan en aanne-
melijk maken dat de gebruikte methode 
en de gebruikte referentiegegevens een 
juiste keus zijn. 

Voor de toekomst van ons vak is het daar-
om belangrijk dat we bijvoorbeeld op uni-
versiteiten, en daarbuiten, investeren in 
tijd, geld, en hersens en zoeken naar theo-
retisch goed gefundeerde benaderingen 
die de ideale kanssteekproef met een 100% 
respons (of met een ignorable non-res-
pons) kunnen vervangen. Daarnaast zal er 
geïnvesteerd moeten worden in goede re-
ferentieonderzoeken of mini-censussen, 
die met een hoge graad van precisie een 
aantal belangrijke populatiekenmerken 
meten, en die gebruikt kunnen worden 
voor benchmarking en adjustment-strate-
gieën.
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steekproeven

  Kanssteekproef,
        of toch maar de  
      gemakssteekproef? 
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