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► Continue variabelen zijn gegevens die alle waarden kunnen aannemen. De 
waarden kunnen dus naast gehele getallen ook breuken bevatten zoals 

11
9=

b
a

 en ook irreële getallen zoals 1428,3=pi  

2.2.2 Meetniveaus van variabelen 

Er zijn vier soorten meetniveaus van variabelen. De soortkenmerken van de 
niveaus zijn te herkennen aan een viertal eigenschappen: onderscheidend 
vermogen, ordeningsmogelijkheden, onderlinge verschillen en de onderlinge 
verhoudingen. Om te kunnen bepalen welk meetniveau een variabele heeft dient 
er dus gekeken te worden naar de eigenschappen van die variabele. Aan de hand 
van voorbeelden wordt de eigenschap toegelicht. 

Tabel 2.2. Meetniveau en de soortkenmerken van variabelen. 

Meetniveau Nominaal Ordinaal Interval Ratio 
Voorbeeld Sekse Opleiding Intelligentiequotiënt Saldo bankrekening 

Eigenschappen 

Onderscheid Onderscheid Onderscheid Onderscheid 
 Ordening Ordening Ordening 
  Verschillen Verschillen 
   Verhoudingen 

 

► Een variabele bezit de eigenschap onderscheid als de elementen uit een 
verzameling van elkaar verschillen op dat punt. Er wordt gesproken van een 
nominaal meetniveau. Zo kunnen mensen van elkaar worden onderscheiden 
door middel van hun geslacht: vrouw of man. Een nominaal meetniveau 
betekent dat die variabele alleen maar onderscheid maakt Oftewel een 
voorbeeld in wiskundige notatie },,,,{ zcbaNom = . 

► Een variabele bezit de eigenschap ordening als de elementen van de variabele 
gerangschikt kunnen worden van bijvoorbeeld laag naar hoog of van weinig 
naar veel. Met andere woorden, als alle elementen uit de verzameling op 
volgorde zijn gelegd, eerst ix  dan 1+ix , dan geldt dat elke volgend element 
groter is dan zijn voorganger. Een ordinaal meetniveau houdt in dat die 
variabele als eigenschap heeft de kenmerken van personen te onderscheiden 
(bijvoorbeeld 'middelbaar' versus 'laag'), maar ook een ordening aan te 
brengen. Namelijk iemand die een lage opleiding heeft, heeft minder 
opleidingsjaren genoten dan iemand met 'middelbaar' en die heeft weer minder 
opleidingsjaren genoten dan iemand met opleidingsniveau 'hoog'. Dus laag < 
middelbaar < hoog. Oftewel in wiskundige notatie: 1+< ii xx . 

► Een variabele bezit de eigenschap verschil, als de verschillen tussen de 
elementen gelijk zijn en dus eenduidig te interpreteren zijn. Met andere 
woorden van elke drie opeenvolgende elementen geldt dat het verschil tussen 
de eerste twee en de laatste twee gelijk moet zijn. Dit meetniveau maakt dus 
naast onderscheid en ordening ook nog een gebruik van verschillen. Een 
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1 = laag, 2 = middelbaar, 3 = hoog. Het getal 1½ zegt hier niets. Met andere 
woorden: alle tussenliggende getallen tussen 1 en 2 hebben geen betekenis. In dat 
geval wordt er gesproken van discrete variabelen. Variabelen die discreet zijn 
worden vaak geteld. Wanneer de tussenliggende getallen wel betekenis hebben, 
zoals bij saldo bankrekening, dan spreekt men van continue variabelen. Immers, in 
tabel 2.1 zijn de bedragen afgerond op hele euro's. Variabelen die continu zijn 
worden vaak gemeten, alhoewel euro's ook geteld kunnen worden. 

Kader 2.3. Intervalnotatie. 

Om een gehele reeks getallen op een korte wijze samen te vatten wordt gebruik gemaakt 
van de intervalnotatie. Er wordt daarvoor twee symbolen gehanteerd: de 'dichte haak' en de 
'open haak'. Aan de hand van een voorbeeld wordt de intervalnotatie uitgelegd. Stel er is 
een verzameling V van alle getallen tussen 0 en 100: }100,,0{=V . Met alle getallen 

wordt in dit geval bedoeld de getallen behorend tot de reële verzameling ℜ . 
- Als de grensgetallen 0 en 100 tot de verzameling V behoren, dan wordt de 

intervalnotatie [0, 100]. 
- Als de grensgetallen 0 en 100 niet tot de verzameling V behoren, dan wordt de 

intervalnotatie <0, 100>. 
- Als de grensgetallen 0 wel en 100 niet tot de verzameling V behoren, dan wordt de 

intervalnotatie [0, 100>. 
- Als de grensgetallen 0 niet en 100 wel tot de verzameling V behoren, dan wordt de 

intervalnotatie <0, 100]. 
Samengevat: de intervalnotatie geeft weer wat het minimum en wat het maximum is en of 
die grenzen wel of niet behoren tot de verzameling. 

Figuur 2.3. Getallenlijnen met verschillende intervallen. 
     Getallenlijn Omschrijving interval Notatie 

A  Gesloten interval, beide grenzen 
behoren tot de verzameling. [    ;    ] 

B  

Halfopen interval, de ondergrens 
(minimum) doet niet mee, de 
bovengrens (maximum) doet wel 
mee. 

<   ;   ] 

C  

Halfopen interval, de ondergrens 
(minimum) doet wel mee, de 
bovengrens (maximum) doet niet 
mee 

[   ;   > 

D  Open interval, beide grenzen 
behoren niet tot de verzameling. <   ;   > 

 

► Discrete variabelen zijn gegevens die alleen maar gehele waarden kunnen 
aannemen. Denk aan de verzameling natuurlijke getallen },3,2,1,0{ …=N  en 
ook de verzameling Z met alle gehele getallen, negatief en positief 

},3,2,1,0,1,2,3,{ …… −−−=Z . 
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Dus naarmate het steekproefkader groter wordt, blijkt dat de relatieve frequentie 
if  tendeert naar 42%. De relatieve kans op de verkoop van koffie aan een 

bezoeker is dus in dit voorbeeld 42%. Dit komt overeen met het (rekenkundig) 
gemiddelde. 

3.7 Dichotomieën 
Wanneer in een vragenlijst gevraagd wordt naar het geslacht van de respondent, 
dan zijn er twee keuzes: man of vrouw24. Zo ook als de respondent gevraagd wordt 
te reageren op een stelling met eens of oneens. Zie kader 3.2 In die gevallen wordt 
een nominale variabele verkregen waarbij de antwoordopties uit slechts twee 
mogelijkheden bestaan. Die nominale variabele wordt een dichotomie genoemd. 

Kader 3.2. Voorbeelden van een dichotome vraagstelling. 

Bent u: 
 Vrouw 
 Man 
 Zeg ik liever niet 

 
Wat vindt u van de stelling: 'het huidige kabinet regeert het land adequaat'? 

 Oneens 
 Eens 
 Weet ik niet, geen mening 

 
In bovenstaande voorbeelden zijn steeds de eerste twee antwoordopties valide antwoorden 
(bruikbare respons). Als de respondent geen antwoord wil geven, of het niet weet, is dat de 
optie die hoort bij een onbruikbare respons. Met behulp van SPSS kan die waarde als 
'missing value' gedefinieerd worden. 

 

► Een dichotomie is een variabele met uitsluitend twee mogelijke uitkomsten. 

 Zie Dichotomie. Uitleg over de kans op 'ja' en 'nee' met de bijbehorende 
formules voor proporties. https://youtu.be/KxPD7knTHlU   

Het is gebruik om dichotomieën met de waarden 0 en 1 te coderen. Bijvoorbeeld   
1 = 'eens' en 0 = 'oneens' en -vooruit- voor de volledigheid de missing value 9 = 
'zeg ik liever niet'.  

                                                        
24 In Duitsland is sinds 2013 wettelijk vastgelegd dat er een derde keuze is: 'onbepaald' oftewel blanco 
(Transgenderinfo, 2013). 
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Tabel 3.2. Aantal koffie per dag van het grand café Het Hikkende Heksje. 

Dag 
Frequentie 
bezoekers 

Frequentie koffie 
verkocht 

Percentage koffie 
verkocht 

1 322 122 38% 
2 333 134 40% 
3 326 121 37% 
4 280 101 36% 
5 277 122 44% 
6 256 122 48% 
7 277 167 60% 
8 292 101 35% 
9 301 112 37% 
10 257 98 38% 
11 356 166 47% 
 
De vestigingsmanager kan nu een aantal maten voor het centrum hanteren om de 
inkoop van het aantal kilo koffie te kunnen reguleren. Het percentage koffie dat 
dagelijks verkocht wordt schommelt rond de 38% (= mediaan) of moet men stellen 
rondom het gemiddelde 42%? Om dit probleem te beslechten kan men tabel 3.2 
beschouwen als zich herhalend experiment met telkenmale behaalde successen 
(koffie) uit een telkenmale groter wordend steekproefkader (aantal bezoekers). Zie 
tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Cumulatief aantal koffie per dag van het grand café Het Hikkende Heksje o.b.v. 
tabel 3.2. 

Dag (i) 
Cumulatieve frequentie 

bezoekers t/m dag n 
Cumulatieve frequentie 

koffie verkocht 
Relatieve frequentie 

koffie verkocht 
1 322 122 38% 
2 655 256 39% 
3 981 377 38% 
4 1261 478 38% 
5 1538 600 39% 
6 1794 722 40% 
7 2071 889 43% 
8 2363 990 42% 
9 2664 1102 41% 
10 2921 1200 41% 
11 3277 1366 42% 
 
De tabel 3.3 laat zich voor dag 7 als volgt lezen: op dag 7 zijn er totaal 2071 
bezoekers geweest (1794 van dag 1 t/m 6 + 277 van dag 7) en zijn er op dag 7 
889 koppen koffie verkocht (722 van dag 1 t/m 6 + 167 van dag 7). De relatieve 
frequentie wordt dan als volgt berekend, hierbij is de index i de dag: 
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4.9 Samenvatting: begrippen en wiskundige notaties  
Onderstaand wordt in vogelvlucht de begrippen (soms in wiskundige notatie) uit de 
toetstheorie samengevat en kort toegelicht. 
 

► Symmetrische 
relatie 

Een relatie tussen twee grootheden A en B is 
symmetrisch als er (op voorhand) geen richting aan de 
relatie kan worden gegeven: BA↔ , de samenhang is 
onbepaald in richting.  

► Asymmetrische 
relatie 

Een relatie tussen twee grootheden A en B is 
asymmetrisch als er (op voorhand) wel een richting aan 
de relatie kan worden gegeven: BA→ , of AB→ de 
samenhang kent een bepaalde richting. 

► Bias Een bias in de steekproef is een niet-toevallige fout in 
de steekproeftrekking.  

► Afhankelijke relatie Afhankelijkheid van de relatie houdt in dat de uitkomst 
tussen die twee grootheden een bepaalde mate van 
voorspelbaarheid bezit, ze beïnvloeden elkaar.  

► Onafhankelijke 
relatie 

De relatie is onafhankelijk te noemen als er geen 
voorspelbaarheid in zit. De afhankelijkheid van 
variabelen wordt ook wel een gepaarde relatie 
genoemd en onafhankelijkheid een ongepaarde relatie. 
In het Engels (en in SPSS) wordt de terminologie 
'paired' en 'unpaired' gehanteerd. 

► Standaard-
normalisatie 

Dit is een transformatie van x  naar iz  als volgt 

σ
μ−= i

i
xz . Spreek uit als 'z i is gelijk aan x i min mu 

gedeeld door sigma'. Dit houdt in dat de oorspronkelijke 
variabele ix  wordt gecorrigeerd voor zijn gemiddelde 
μ  en vervolgens wordt gedeeld door zijn eigen 
standaarddeviatie σ . 

► Hypothese Een hypothese is voorafgaand aan het feitelijke 
onderzoek een vastgelegde en geformuleerde te 
bewijzen stelling met behulp van onderzoek. 

► Nulhypothese, H0 In de nulhypothese wordt de verwachting van het 
onderzoek gepostuleerd, oftewel daarin wordt de hoop 
uitgesproken wat er uit het onderzoek zal komen.  
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8.3.2 Evaluatie 

Sommige vragenlijsten hanteren aan het eind van de vragenlijst nog een paar 
(korte) vragen die geheel gericht zijn op de evaluatie van het onderzoek. Zo wordt 
een beeld verkregen in hoeverre de respons serieus genomen moet worden. Een 
andere analyse in dit kader is dat de gemiddelde invultijd geanalyseerd wordt. De 
'snelle invullers' dienen geïdentificeerd te worden en vergeleken te worden met de 
overige respondenten.  

► Snelle invullers zijn respondenten die in vergelijking met andere respondenten 
de vragenlijst zeer snel ingevuld hebben en waarschijnlijk de vragenlijst niet 
serieus hebben genomen. Sommige onderzoeksbureaus hebben kengetallen 
voor een gemiddelde invultijd, naar gelang de lengte van de vragenlijst. 

Zie kader 8.1 voor de bepaling van snelle invullers. Deze analyse heeft mogelijk tot 
gevolg dat de hoeveelheid bruikbare respons verkleind wordt. 

Kader 8.1. Snelle invullers. 

Het vaststellen wie de groep snelle invullers zijn binnen een bepaalde responsgroep kan 
met behulp van een hercodering. Er dienen twee groepen gemaakt te worden: { 21,RR }. 

1R : deze groep respondenten hebben een invultijd R  (responsietijd, vandaar de letter R ) 

dat minder is dan sxR ⋅−< 96,1 , waarbij x  gelijk is aan de gemiddelde invultijd van de 

enquête en s  de bijbehorende steekproefstandaarddeviatie. De groep 2R  verkregen door 

sxR ⋅−≥ 96,1  zijn respondenten die tot de 2,5% snelste invullers behoren. De 
antwoorden op de vragen uit het onderzoek van deze groep mogen op dit punt niet 
significant afwijken, anders is er immers grond om de respondenten van groep 2R  uit te 
sluiten.  
Respondenten die (heel) lang doen over hun vragenlijst zouden ook een groep 
respondenten kunnen zijn die afwijkende meningen hebben, maar ervaring leert dat de 
responsietijd vaak door externe oorzaken lang duurt doordat men tussendoor koffie gaat 
zetten, men de deurbel beantwoordt, telefoneert, etc. 

 
Als laatste onderdeel dient de kwaliteit van de respons nader geanalyseerd te 
worden. Er zijn nogal wat vragenlijsten die (misschien onterecht) veel gebruik 
maken van meervoudige stellingvragen. Deze vragen worden vaak in een één keer 
uitgevraagd. Respondenten die geen zin meer in de vragenlijst hebben, of de 
vragen te ingewikkeld vinden, of bijvoorbeeld de vragen niet zo van toepassing 
vinden, geven soms ongenuanceerde en eenzijdige antwoorden. Bijvoorbeeld bij 
een stellingvraag 'wat vindt u van de winkel' met een vijfpuntsschaal als 
antwoordcategorie wordt dan overal maar uit het oogpunt van gemak 'tevreden' 
ingevuld. Dergelijke respons valt niet onder 'kwalitatieve goede respons'. Deze 
analyse leidt ook weer tot een hercodering van twee groepen aan de hand van de 
spreiding van de antwoorden (zie kader 8.1). De respondenten die dan juist weinig 
spreiding vertonen in hun antwoorden kunnen eventueel uitgesloten worden voor 
de vervolganalyses. Ook deze analyse heeft mogelijk tot gevolg dat de 
hoeveelheid bruikbare respons verkleind wordt. 
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Sommige onderzoeken kennen een vaste sluitingsdatum. Respons dat binnenkomt 
na sluitingsdatum wordt dan niet meer meegenomen in het onderzoek. 

► Responsperiode. De periode waarin gerespondeerd wordt, is afgebakend door 
de eerste en laatste responsdatum.  

Deze gegevens worden vaak via de internetenquêtesoftware verzameld per 
respondent als systeemvariabelen. In geval van een schriftelijke enquête, of 
bijvoorbeeld een klembordenquête, zal de onderzoeker zelf de datum van 
responderen vast moeten leggen. Een grafische weergave van de respons met 
behulp van een frequentiepolygoon is gebruikelijk. Zie figuur 8.4. 

Figuur 8.4. Frequentiepolygoon van cumulatieve respons. 

Tevens dienen alle soorten responsbevorderende maatregelen vermeld worden. In 
figuur 8.4 is te zien dat er een herinnering is verstuurd op 22 november 2006. 
Opvallende pieken of dalen in de respons dienen geanalyseerd te worden.  

► Vuistregel voorspelling responspercentage voor schriftelijke vragenlijsten: als 
op de tweede dag na de piek van de respons er nog steeds geen hogere 
respons ontvangen is, dan is waarschijnlijk 50% van alle respons ontvangen 
op het moment van de piek van de respons. Voor internetenquêtes geldt de 
termijn in blokken van twee uur. 

Een daling van de respons bij een internetenquête kan bijvoorbeeld komen door 
stroomuitval in een gedeelte van het land. De remedie is dan alleen die groep 
opnieuw een uitnodiging te sturen. 




