
1 
 

Zelfstudiefiches M&T: Deel 3 H9 

Hoe studeren? 

Survey is wellicht de onderzoeksmethode waar je het meest vertrouwd mee bent. Denk bij het studeren van dit 

hoofdstuk vooral na over de verschillende soorten fouten die kunnen optreden en de gevolgen hiervan. Sta ook 

stil bij wat onderzoekers doen om deze mogelijke fouten te voorkomen en hoe verschillende soorten surveys hun 

eigen beperkingen en voordelen hebben. 

 

Teken het schema van de Total Survey Error. 

Zie boek p. 204. Zorg dat je dit schema tijdens het examen in je hoofd hebt én begrijpt. 

 

 

 

 

 

 

Enkele belangrijke begrippen in dit hoofdstuk  
Zorg dat je elk van deze begrippen kent, begrijpt en kan uitleggen 
 
Primacy effect 

Recency effect 

Question constraint 
Burden of denial 
Priming 
Mode effecten 
 

Zaller RAS-model 

Total design method 

Mixed mode surveys 

 

 

Zorg dat je onderstaand schema goed begrijpt, alle soorten regels ivm vragen stellen zijn hieruit af te leiden.  

 
 Zie ook boek p. 245 
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1. Open vragen vs. gesloten vragen: noem van elk type enkele voor- en nadelen. 

Zie boek p. 242 

 

 

 

 

 

2. Op Facebook verschijnen regelmatig verzoeken om deel te nemen aan surveys, welk probleem kan er 

optreden door op zo’n manier respondenten te verzamelen? 

Zelfselectie  

 

 

3. Wat is er mis met onderstaande vraag? Verzin voor de andere mogelijke fouten een eigen voorbeeld. 

Bent u voor of tegen GAS-boetes en het feit dat minderjarigen zo makkelijker gestraft kunnen worden? 

 

A double barreled question 

B leading question 

C valse veronderstelling 

D vage en dubbelzinnige formuleringen 

 

Zie ook boek pp. 253-258 

B Vindt u het een goede zaak dat ambtenaren gebruik kunnen maken van GAS-boetes om zo overlast in de 

gemeente te kunnen bestrijden? 

C Vindt u de regels waarop de GAS-boetes in uw gemeente/stad van toepassing zijn te streng? (vraag 

verondersteld dat respondent die regels kent) 

D Hoeveel brengen GAS-boetes op denkt u? (Per boete of in totaal? Per dag/maand/jaar/…? Mijn gemeente?) 

 

 

4. Wat is een beschrijving van telescoping? 

A De respondent vermeldt voornamelijk positieve zaken en mindert negatieve zaken. 

B De respondent probeert in te schatten wat de interviewer wil horen. 

C De respondent rapporteert vaker recente gebeurtenissen dan gebeurtenissen die al langer geleden zijn. 

D De respondent antwoordt op slechts een deel van de vraag. 

 

 

 

 

 

 


