
 
 

Les 10: Programmeren van een vragenlijst & meenemen in de talrijke 

opties om te programmeren, waar je aan moet denken, etc. 
Het programmeren van een vragenlijst is een belangrijke fase binnen kwantitatieve onderzoeksprojecten. 

Soms wordt dit door de inhoudelijk onderzoeker gedaan, vaak is dat het geval bij de kleinere 

marktonderzoeksbureaus. Bij andere – meestal grotere – bureaus wordt dit door specialisten gedaan en 

bestaat de rol van de inhoudelijk onderzoeker uit: 

- Het maken van een goede vragenlijst met instructies voor de programmeur 

- Het testen van de geprogrammeerde vragenlijst 

Maar ook om dit goed te kunnen uitvoeren is kennis van hoe je een vragenlijst programmeert zeer 

waardevol.   

 

Programmeersoftware 
Wat moet je kunnen om goed te programmeren? Technische onderzoekskennis is daarbij het belangrijkst. 

In het verleden moest je als programmeur nog veel kennis hebben van programmeertaal, maar dat is 

tegenwoordig vrijwel niet meer nodig. De meeste tools zijn erg gebruiksvriendelijk en het wordt steeds 

beter.  

 

Omdat het aantal aanbieders van programmeersoftware enorm is en er veel variatie zit tussen waar 

bureaus mee werken, gaan we niet tot in detail in op verschillende pakketten. Maar om je een indruk te 

geven, delen we de meest gebruikte vormen van programmeersoftware. Onderzoeksbureaus werken met 

programmeersoftware voor online vragenlijsten. In sommige gevallen biedt deze ook de mogelijkheid 

vragenlijsten voor telefonisch en andere vormen van onderzoek te programmeren. Daarnaast bestaan er 

nog twee andere soorten programmeersoftware en dat zijn: 

- Formulieren: dit zijn online formulieren waarbij je ook verschillende vraagtypen in kan verwerken. 

Dit wordt regelmatig gebruikt als je op individueel niveau resultaten nodig hebt. Bekende 

voorbeelden hiervan zijn Google Forms, Microsoft Forms en Typeform 

- Polls: voor het maken van korte vragenlijsten of polls zijn verschillende apps ontwikkeld. Vaak 

wordt deze software ingezet tijdens presentaties om live resultaten te genereren.  Mentimeter en 

AhaSlides zijn hier bekende voorbeelden van. 

Maar we gaan in deze les vooral in op programmeersoftware voor vragenlijsten. Hier is ook een veelvoud 

aan programma’s voor beschikbaar. Bekende aanbieders zijn Survey Monkey, Qualtrics, JotForm, Lime 

Survey, CheckMarket, CrowdSignal, Zoho Survey, SoGoSurvey, Qualaroo, Alchemer (voorheen Survey 

Gizmo), SurveySparrow, SurveyLegend, Survicate, QuestionPro, Kwiksurveys, Survio, Confirmit, Survalyzer, 

Jambo en SmartSurvey. Maar weet dat dit slechts een kleine greep uit het aanbod is. 

 

 

Welke software is het beste? Dat hangt erg van de toepassing af. Bureaus die wij kennen werken met 

Qualtrics, Confirmit, Survalyzer, CheckMarket en Jambo. Vaak verschillen de mogelijkheden, de user 

experience en de prijzen tussen de verschillende pakketten sterk. Daarnaast bieden de meeste aanbieders 

verschillende pakketten aan, van basic gebruik voor de hobbyende onderzoeker tot de uitgebreidste 

pakketten voor bureaus die geavanceerde vragenlijsten willen programmeren. Sommige programma’s zijn 

juist voor bepaalde toepassingen geschikt, bijvoorbeeld het verzamelen van klantfeedback of het 

uitvoeren van conjunctonderzoek.   



 
 

Ook zijn er nog bureaus die eigen onderzoekssoftware ontwikkelen, zoals MWM2 met Crowdtech. Dit is 

onderzoekssoftware dat primair voor klantpanels / communities wordt gebruikt. En Epiphany RBC dat met 

Glorious Conversation Design eigen enquêtesoftware heeft ontwikkeld waarmee vragenlijsten meer als 

gesprekken worden ervaren. En beter geschikt zijn voor de smartphone dan met traditionele vragenlijsten 

en onderzoekssofware.  

 

Belangrijke eigenschappen zijn de user experience en functionaliteiten van het pakket. De user experience 

is voor respondenten steeds belangrijker omdat surveys steeds vaker via smartphone worden ingevuld. En 

voor die invullers moet het een fijne ervaring zijn. En ook voor degene die programmeert is de user 

experience van belang. Ook dat wordt steeds beter. Waar je eerst veel verstand van codetaal moest 

hebben, zijn de programma’s nu vaak veel intuïtiever en visueler ingericht. Wat de functionaliteiten van 

een pakket betreft kan je aan mogelijke vraagtypen denken, maar ook aan zaken als uitnodigen (e-mail, 

sms, unieke link met wachtwoord) en het aanpassen van de lay-out. Bijvoorbeeld die van jouw bureau of 

juist van jouw opdrachtgever.  

 

De complexiteit van vragenlijsten kan enorm verschillen en daarmee ook de moeilijkheidsgraad deze te 

programmeren. Soms zitten er elementen in een vragenlijst verwerkt waarvan je denkt dat het eenvoudig 

te programmeren is en valt het in de praktijk enorm tegen. Soms is dat andersom. De meeste aanbieders 

van programmeersoftware hebben in ieder geval de meest voorkomende marktonderzoekswensen in hun 

pakket opgenomen. Voorbeelden daarvan zijn: 

- Antwoordopties of vragen in random volgorde voorleggen 

- Selecties op basis van voorgaande vraag / vragen 

- A / B test opties 

- Invoegen afbeeldingen / filmpjes 

- Uitstekende user experience op zowel de laptop als de tablet / smartphone 

 

Het proces van programmeren 
Voordat een vragenlijst geprogrammeerd wordt, is het belangrijk dat deze 100% is afgestemd met de 

opdrachtgever. Niets zo vervelend en foutgevoelig wanneer de vragenlijst nog gewijzigd wordt wanneer 

deze al geprogrammeerd wordt. Zorg er ook voor dat je een akkoord hebt van je opdrachtgever op de 

“schriftelijke” vragenlijst (meestal is die natuurlijk online, maar binnen marktonderzoek wordt nog vaak van 

schriftelijk gesproken om het verschil met de geprogrammeerde omgeving te benadrukken) zodat je hem 

of haar er bewust op maakt dat aanpassingen in de geprogrammeerde omgeving niet wenselijk is.   

 

Bij het afstemmen van de vragenlijst moeten ook al de programmeerinstructies worden toegevoegd zodat 

zowel voor de programmeur als voor de opdrachtgever duidelijk is hoe de vragenlijst er uiteindelijk 

technisch komt uit te zien. Wees je er altijd van bewust dat veel opdrachtgevers niet weten wat mogelijk is 

of waar bepaald instructies precies voor staan. Licht toe wanneer je mogelijke verwarring verwacht. Veel 

voorkomende programmeerinstructies zijn: 

- Het type vraag: single (één antwoord mogelijk) / multiple (meerkeuze) / open vraag / ranking / 

punten toekenning / numeriek 

- Vragen of antwoordopties random voorleggen 

- Selecties: aan wie stel je de vraag? En is dat op basis van een vraag uit de vragenlijst of van een 

kenmerk uit het panel / steekproefbestand? 



 
 

- Kan je bij bepaalde antwoordopties toelichting geven? Zijn bepaalde antwoordopties in een 

meerkeuzevraag exclusief? 

- Afbeelding / filmpje / geluidsfragment invoegen? 

- Meer vragen samen op één pagina? 

- Open vragen wel / niet verplicht? 

- Moeten open vragen wel / niet nagecodeerd worden? 

Het is belangrijk dat de instructies eenduidig zijn zodat een ander hem ook kan programmeren. De meeste 

bureaus hebben daar goede richtlijnen voor. Voordat je een vragenlijst deelt met degene die hem 

programmeert, is het aan te bevelen deze vooraf mondeling door te nemen zodat je hem / haar op de 

bijzonderheden kan wijzen. 

 

In een afzonderlijke video laten we zien hoe een programmeeromgeving van een vragenlijst er uit ziet. 

Deze opname is gemaakt vanuit het programma CheckMarket dat ook verder in deze training gebruikt 

wordt. De volgende opties komen aan bod:  

- Type vraag selecteren 

- Vraagtekst invoegen 

- Antwoordopties invoegen 

- Vraagcode invoegen (vaak wel automatisch gegenereerd) 

- Conditie invoegen (op basis van welke selectie verschijnt de vraag) 

- Wel / geen random antwoordopties kiezen 

- Routing (leidt een gegeven antwoord naar een bepaalde vervolgvraag) 

- Zijn antwoordopties exclusief (in geval van meerkeuzevraag) 

- Is de vraag wel / niet verplicht te stellen (komt vooral voor bij open vragen) 

- Komt er nog een “anders, namelijk” in voor 

- Wil je een instructie aan de vraag toevoegen (apart of via i / mouseover) 

- Is er een minimum / maximum aantal antwoorden nodig 

- Moeten vragen in random volgorde getoond worden 

- Meerdere vragen op één pagina? 

- Media invoegen? (geluid, afbeelding, video) 

- Daarnaast zijn nog heel veel gedetailleerde opties die in specifieke gevallen kunnen voorkomen. 

Die gaan we hier niet in detail bespreken, maar complexe studies vragen vaak om heel specifieke 

toepassingen, die lang niet in alle programmeerpakketten zitten. 

 

 

Nadat de lijst geprogrammeerd is dient deze zorgvuldig getest te worden. Dit gaat vaak via een aparte 

testomgeving. Degene die de lijst heeft geprogrammeerd test deze eerst altijd zelf, vervolgens is het aan 

jou – als inhoudelijk onderzoeker – om deze ook te testen. Je kan de lijst controleren op fouten maar ook 

kritisch kijken naar de respondentervaring. Test dan ook zowel op de laptop als op een smartphone om 

die respondentervaring vanuit verschillende invalshoeken te checken. Soms bepaalde vragen lastiger in te 

vullen dan je vooraf had bedacht of is de “flow” van de vragenlijst anders dan bedacht. Denk je zelf aan 

aanpassingen, overleg dat dan altijd met je klant.  

 

Moet je jouw klant zelf ook laten testen? Daar zitten voor- en nadelen aan. Het voordeel is dat je een extra 

paar ogen hebt en je klant weet zeker hoe de vragenlijst overkomt bij de respondent. Het nadeel is dat 

klanten vaak minder verstand hebben van hoe onderzoek werkt en daardoor suggesties kunnen doen die 



 
 

niet of moeilijk uit te voeren zijn. Het komt ook vaak voor dat je klant nog inhoudelijke aanpassingen in de 

vragenlijst wil doorvoeren waardoor het proces vertraagt. Dus áls je de vragenlijst laat testen is het 

raadzaam om goed bij je klant aan te geven dat er geen inhoudelijke wijzigingen meer aangebracht 

kunnen worden, maar dat het enkel gaat om het testen op fouten, het testen van de verschillende routings 

en de user experience. En dat áls je klant nog inhoudelijke wijzigingen in de vragenlijst wil doorvoeren dat 

dit consequenties heeft voor de planning en mogelijk zelfs kosten. Dat laatste moet je natuurlijk 

beoordelen in het kader van het gehele traject, het is meestal niet verstandig om snel met hogere kosten 

te dreigen. 

 

Na het testen kan je de vragenlijst ‘live zetten’ en koppelen aan het sample (panel of extern bestand) en 

uitnodigingen klaar zetten. Soms is de inhoudelijk onderzoeker hier verantwoordelijk voor een andere keer 

is dat bij een collega ondergebracht (programmeur of project manager). Stuur nooit alles in één keer uit, 

maar doe eerst een klein deel van het sample (meestal 10%) en check goed hoe het binnenloopt. Dit heet 

ook wel “de soft launch”. Zit er toch nog een fout in, dan kan je deze herstellen voordat je de rest van het 

onderzoek uitstuurt. Het is ook aan te bevelen de softlaunch niet aan het eind van de dag of vlak voor het 

weekend uit te sturen zodat eventuele fouten tijdig opgemerkt kunnen worden. Loopt de data goed 

binnen, dan kan je de overige 90% uitsturen. Bij voorkeur doe je dat ook gefaseerd aangezien soms fouten 

wat later in het proces ontdekt worden en bijvoorbeeld een reactie van een respondent ertoe leidt dat je 

een fout ontdekt. 

 

Er zijn veel reviewsites waarin verschillende programmeer softwarepakketten met elkaar worden 

vergeleken. Een interessante blog hierover is: https://www.emonderzoek.nl/beste-tools-online-onderzoek/ 

→ de betreffende review gaat nu nog over 6 softwarepakketten, dit wordt uitgebreid naar 12 pakketten. 

https://www.emonderzoek.nl/beste-tools-online-onderzoek/

