
 
 

Les 09: Ontwikkel een goede vragenlijst 

 

9.1 Vragenlijst ontwikkelen: het klantproces 
In dit deel van de les gaan we in op de ontwikkeling van de vragenlijst op basis van de klantbriefing: hoe 

ga je precies te werk en hoe bouw je een goede vragenlijst op? 

 

Starten vanuit de doelstellingen 

De doelstellingen van je opdrachtgever bepalen de basis van je vragenlijst. Zorg er dan ook altijd voor dat 

je deze doelstellingen als uitgangspunt houdt bij het ontwikkelen van de vragenlijst. Vaak kun je op basis 

van de doelstellingen al de onderwerpen bepalen voor de vragenlijst.  

 

Zorg voor een goede ”flow” 

Als je weet welke onderwerpen de vragenlijst moet bevatten, ga je nadenken over een goede volgorde van 

deze onderwerpen. Omdat dit per onderzoek sterk uiteen kan lopen, is er niet één aanbevolen route. Maar 

zorg ervoor dat je de onderwerpen logisch samenvoegt en logisch op elkaar laat aansluiten. Als je de 

onderwerpen in de juiste volgorde hebt gezet, heb je een goede vraagpuntenlijst. Dit document kan je als 

startpunt gebruiken voor de afstemming met je opdrachtgever. 

 

Bepaalde type onderzoeken hebben vaak vaste structuur 

Bij sommige methodes kent de vragenlijst vaak al een vaste structuur. Bijvoorbeeld bij een brand tracking 

onderzoek. Dan is het aan te bevelen om die zoveel mogelijk aan te houden, zodat je ook goed in staat 

bent om te benchmarken. Hier de opzet zoals vaak wordt gehanteerd: 

- Vaststellen doelgroep 

- Merkfunnel (merkbekendheid, overweging, aankoop, voorkeur) 

- Merkimago 

- Reclamebekendheid 

- Tonen advertentie(s) 

- Herkenning van de advertentie(s) 

- Oordeel advertenties 

- Achtergrond (vaak nog vragen over mediagebruik) 

 

Ook concept tests kennen vaak een vaste opzet die je voor je vragenlijst als basis kan gebruiken. Omdat 

deze qua invulling vaak wat meer variabel zijn dan brand trackers, kan je onderstaande opzet eerder zien 

als keuzemenu, niet altijd komen namelijk alle onderwerpen aan bod: 

- Vaststellen doelgroep 

- Inleidende vragen over categorie / thema 

- Tonen concept (omschrijving in tekst, beeld en / of video) 

- Vragen na het zien van de conceptomschrijving 

- Aantrekkelijkheid (eventueel met open toelichting) 

- Sterktes / zwaktes 

- Koopintentie (eventueel met het tonen van een prijs) 

- Oordeel concept op deelaspecten 

- Specifieke verdiepingsvragen over concept (bijvoorbeeld aankoopkanalen, betaalbereidheid, 

verwacht gebruik, etc) 



 
 

- Achtergrond  

 

 

 

Van vraagpunten naar vragen 

Wanneer je de vraagpuntenlijst hebt afgestemd, kan je deze omzetten naar concrete vragen. Per 

onderwerp bepaal je dan welke vragen je moet stellen om de inzichten per onderwerp te genereren. Soms 

kan dat met één enkele vraag, soms moet je meerdere vragen stellen. Bij de meeste vragenlijsten, ligt de 

verantwoordelijkheid voor de uitwerking van de vragen bij het onderzoeksbureau. Dit is vaak ook aan te 

bevelen omdat het bureau het onderzoek uiteindelijk ook uitvoert en daarom ook al praktisch na kan 

denken over welke vraagstelling in welke situatie het beste is. Daarnaast ontwikkelen onderzoekers aan 

bureauzijde veel expertise op het gebied van vragenlijstontwikkeling omdat dit deel uitmaakt van het 

dagelijks werk. En er dus veel routine is. Een derde voordeel is dat bureaus voor vele verschillende 

opdrachtgevers vragenlijsten maken. En zo kan je gebruik maken van “best practices” en benchmark-

vragen uit andere onderzoeken. 

 

Wat is een goede vraag? 

Maar wat is dan een goede vraag? Het belangrijkste uitgangspunt moet zijn dat je door de vraagstelling 

en keuze van de antwoordopties een zo zuiver mogelijk beeld krijgt van wat je wil weten. Deze expertise 

zal groeien wanneer je regelmatig vragenlijsten maakt. Hierbij de belangrijkste uitgangspunten / valkuilen: 

- Zorg voor een heldere formulering, die de doelgroep begrijpt. 

- Denk vooraf goed na over het type vraag dat je wil stellen. Bijvoorbeeld of je één enkele keuze, 

meerkeuze of een keuze uit een aantal opties wil bieden.  

- Bied voldoende antwoordopties, maar overdrijf niet zodat respondenten niet overspoeld raken 

met mogelijkheden. Er is geen harde richtlijn en soms ontkom je niet aan lange lijsten, maar 

probeer het bij maximaal 10 opties te houden. 

- Zorg voor een “anders, namelijk” en een “weet niet” of “wil niet zeggen” categorie bij vragen waar 

je verwacht dat niet iedereen een antwoord kan geven of respondenten nog met andere 

antwoorden kunnen komen dan degene die jij vooraf hebt bedacht. 

- Gebruik geen ontkenning in je vraagstelling, dit is vaak verwarrend voor respondenten. Soms is 

het niet te voorkomen, maar als je keuze hebt, kies dan altijd voor de positieve formulering. Ook 

omdat mensen vaak beter kunnen beargumenteren waarom ze iets wel  doen of vinden dan 

wanneer ze dat niet doen of vinden. 

- Stel één vraag per keer en vraag naar één kenmerk. Een vraagstelling als “Welke bekende 

personen spreken je aan of vind je goed bij dit merk passen?” levert verwarring op. Als je beide 

aspecten wil weten, kies dan voor 2 aparte vragen. 

- Bij schaalvragen: hanteer een logische en gebalanceerde schaal. Dus bij 5 opties op een “mee 

eens” schaal, kies je voor helemaal mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens en helemaal mee 

oneens. Dan is die in balans. En dus niet 3 categorieën die “mee eens” vertegenwoordigen en 2 

die “mee oneens” vertegenwoordigen, want dan is deze uit balans. 



 
 

- Bij twijfel: test je vraag vooraf. Vaak is dat het beste te doen in een geprogrammeerde omgeving, 

dan leer je het beste hoe dit op respondenten overkomt. Test dan ook zeker op een smartphone, 

daar komen vragen meestal net weer anders over dan op de pc. 

 

9.2 Belangrijkste voorwaarden voor een goede vragenlijst 
 

Wiens verantwoordelijkheid is doorgaans het ontwikkelen van de vragenlijst? 

Het ontwikkelen van de vragenlijst ligt vaak bij de onderzoeker, maar soms levert de klant de vragenlijst 

aan. Het is verstandig hier zelf de lead in te nemen, omdat jij doorgaans meer ervaring hebt op dit gebied, 

wat betreft formulering, lengte, volgorde en of de vragen leiden tot de antwoorden die je nodig hebt etc. 

 

Hoe lang is een goede vragenlijst? 

Hoe langer de vragenlijst wordt, hoe groter de kans dat respondenten hun aandacht verliezen. Als ballpark 

kan je hiervoor 15 vragen hanteren. Voor zakelijke onderzoeken geldt dit niet perse. Wanneer je 

bijvoorbeeld artsen speciaal vraagt een onderzoek in te vullen van een x aantal minuten. Er is wel een 

aantal dingen die je kan doen om de aandacht van de respondent vast te houden: 

- laat door middel van een tijdlijn zien hoever men is in de vragenlijst 

- stel zo min mogelijk open vragen 

- stel je vragen zo kort en bondig mogelijk 

- wissel af in het soort vragen: singles, multiples 

 

Wat wil je te weten komen? 

Het is gemakkelijk je te laten afleiden door allerlei extra, ook interessante, vragen te stellen. Maar blijf bij 

elke vragen nadenken. Draagt dit bij aan wat ik met dit onderzoek wil bereiken? 

 

Ga je het onderzoek meermaals uitvoeren? 

Wanneer je een onderzoek meermaals zal uitvoeren is het verstandig daar vast rekening mee te houden 

tijdens het opstellen van de vragenlijst. Je zult deze vragen immers de volgende keer precies hetzelfde 

moeten stellen om de vergelijking te kunnen maken. 

 

Screeningsvragen 

Een vragenlijst begint, indien nodig, met screeningsvragen. Deze vragen filteren de respondenten naar de 

doelgroep van je onderzoek. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar sportliefhebbers, dan vraag je hier in de 

screeningsvragen naar en laat je vervolgens alleen respondenten door die aangeven van sport te houden.  



 
 

 

Achtergrondvragen 

Bij sommige panels zijn veel achtergrondgegevens al bekend, zoals leedtijd, geslacht etc Deze vragen hoef 

je dan dus niet in de vragenlijst mee te nemen, maar koppel je later tijdens het verwerken van de data. Is 

dit niet het geval, vraag dan ook de relevante achtergrond uit. Dit zijn alle gegevens van de respondent 

die je relevant acht in je onderzoek omdat je hierop wil focussen in je rapport, uitsplitsen in je tabellen of 

omdat je hierop wil wegen. 

 

De vragenlijst voor de scripter 

Meestal wordt de vragenlijst in twee vormen opgesteld. Een vragenlijst voor de klant en een vragenlijst 

voor de scripter. In deze laatste variant neem je extra informatie op, zodat de scripter weet hoe de vraag 

eruit moet komen te zien. Instructies voor de scripter kunnen er als volgt uitzien 

Soort vraag:  

- Open antwoord [O] 

- Single vraag [S] 

- Multiple [M] 

- Getal [Q] 

 

Selectie: hier gaat het om de welke respondenten je meeneemt in de vraag 

(voorbeeld) 

- Basis: alle respondenten 

- Basis: age>18 

- Basis: if vraag1=1 


