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Voorstellen

Wie? Roel Kooijmans

Wat? Onderzoeker
Psycholoog (kinderen en jeugdigen)
(coach participatie)
(ontwikkelaar Mijn Mening) 

Waar? Koraal Kennis
Universiteit van Amsterdam
De Hondsberg



Promotie-onderzoek

Professionals 
helpen: 
moeilijke vragen 
stellen op een 
begrijpelijke 
manier

Mensen (met een 
VB) helpen: 
wensen, behoeften 
en problemen 
bespreekbaar maken



Wat weten we?
Kooijm

ans, M
ercera, De W

itte, M
oonen &

 Langdon
(in voorbereiding)



• Let op ontkenningen 

• Dubbele vragen 

• Woorden als soms, meestal, in het 
algemeen

• “Ik heb geen zin in school”    
(ja – nee)

• “Ga je graag voetballen als 
Marcel training geeft?”

• “Vind je het meestal fijn bij de 
dagbesteding?” 

Vragen maken



• Let op ontkenningen
• Dubbele vragen
• Woorden als soms, meestal, 

in het algemeen

• “wat vind je van?” ipv “denk je 
dat de meeste bewoners…?”

• Nog beter: “Ik vind…”

• Verschillende niveaus
• Niet altijd dezelfde
• Samen doorlopen

• Liever kort en vaak

Vragen maken

en algemene
vragen



Liever vaak & kort
dan algemeen

“Vinden jullie het warme 
eten lekker?”

“Soms wel, soms niet…”

“Die dag dat jij het vroeg 
niet, vandaag is wel ok”



Antwoorden



• 3-punts is genoeg! ECHT! (Fang et al. 2011). 

• Mensen met VB hebben neiging om te antwoorden wat ze denken 
dat de onderzoeker wil horen, als ze een vraag niet snappen. 

• ‘Acquiescence bias’ & ‘yay-saying’: bevestigend antwoorden

Antwoorden



Slecht voorbeeld (foei!)



• Maar zorg niet voor verwarring!

Design & lay-out



(source: www.questionpro.com)

Hoeveel pijn heb je?



• Maar zorg niet voor verwarring!

• Naast verwarren, kunnen plaatjes ook sturen

Design & lay-out



Sturende plaatjes



Alleen Met PBer
of visor

Met 
onbekende

Wie geeft de hoogste scores?



Vervolg

• De gaten invullen met onderzoek

• Handreiking met praktische 
(evidence-based) tips & tricks & 
do’s & don’ts

• Inclusieve vragenlijsten testen



Drs. Roel Kooijmans

email: rkooijmans@koraal.nl
LinkedIn: roelkooijmans
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