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Betrouwbaarheid van afname 
 
Bij een onderzoek zoals naar de tevredenheid van leerlingen, is het belangrijk om te weten 
of de uitkomst betrouwbaar is. Daarom zijn er normen vastgesteld voor de vereiste respons. 
Respons is de mate waarin vragenlijsten worden ingevuld.  
 
Berekening van de normen van respons  

De normen voor vereiste en gewenste respons voor een onderzoek zijn gebaseerd op een 
combinatie van een gekozen foutmarge en betrouwbaarheidsinterval. 
 
De foutmarge geeft in een percentage de mate van onzekerheid bij de uitslag aan. In 
andere woorden: hoeveel de meningen van de steekproef die u ondervraagt kunnen 
afwijken van de totale populatie. 
 
De betrouwbaarheid is een percentage dat aangeeft hoe vaak de vragenlijst bij herhaling 
onder dezelfde omstandigheden binnen de foutmarge dezelfde resultaten zou opleveren. 
 
In Vensters is de vereiste respons gebaseerd op een foutmarge van 7% in combinatie met 
een betrouwbaarheid van 90%. Dit betekent dat als we een vragenlijst 100 keer zouden 
afnemen onder dezelfde omstandigheden, we in 90 gevallen antwoorden zullen krijgen die 
minder dan 7% afwijken. 
Dus: stel dat de leerlingtevredenheid een 8,5 scoort. Met een foutmarge van 7% geeft dit in 
90 van de 100 gevallen een leerlingtevredenheid tussen de 7,905 en 9,095. 
 
In Vensters is de gewenste respons gebaseerd op een foutmarge van 5% in combinatie met 
een betrouwbaarheid van 95%.  Dit betekent dat als we een vragenlijst 100 keer zouden 
afnemen onder dezelfde omstandigheden, we in 95 gevallen antwoorden zullen krijgen die 
minder dan 5% afwijken.  
Dus: stel dat de leerlingtevredenheid een 8,5 scoort. Met een foutmarge van 5% geeft dit in 
95 van de 100 gevallen een leerlingtevredenheid tussen de 8,075 en 8,925.  
Een  betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 5% is veel gebruikte combinatie bij 
onderzoeken. 
 
Formule voor het berekenen van de respons norm  = N x z² x p(1-p) / (z² x p(1-p) + (N-1) x F²) 
Waarbij N = de grootte van de populatie.  
Voor de berekening van de betrouwbaarheid van respons van de gehele school is N het 
totaal aantal leerlingen op de school. Voor de betrouwbaarheid van de respons van een 
onderwijssoort wordt N het aantal leerlingen binnen dat onderwijssoort. 
z: de standaardafwijking die bij het gekozen betrouwbaarheidsniveau hoort (95% => 1,96, 
90% => 1,64) 
p: de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft (50%)  
F: de gewenste nauwkeurigheid (5% of 7%).  
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Benchmarkberekeningen 
 
De benchmark voor leerlingtevredenheid wordt in Vensters vastgesteld. Het is het 
gemiddelde van alle scholen die de indicator voor leerlingtevredenheid hebben 
gepubliceerd. De vragenlijst betreft twee onderwerpen op school: tevredenheid en sociale 
veiligheid van leerlingen. Het onderdeel sociale veiligheid is opgebouwd uit drie aspecten: 
welbevinden, veilig voelen en aantasting van veiligheid. We berekenen daarom per school 
een gemiddelde voor het onderdeel tevredenheid, en een gemiddelde voor de aspecten 
welbevinden, veilig voelen en aantasting van veiligheid.  
 
Voor de tevredenheid geldt: we berekenen eerst een gemiddelde score per leerling. Van alle 
leerlingen op een school berekenen we vervolgens de gemiddelde score op school. En we 
berekenen het landelijk gemiddelde door de scores van de scholen bij elkaar op te tellen en 
te delen door het aantal scholen.  
Voor de drie aspecten van Sociale veiligheid geldt: we berekenen eerst de gemiddelde score 
per vraag en dan de gemiddelde score op het aspect voor de school. Voor de benchmark 
berekenen we de gemiddelde score door de scores van alle scholen bij elkaar op te tellen en 
te delen door het aantal scholen.  
 
 
 


