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6.  Klikken of slepen:  een vergelijking 
tussen vraagformats, gebaseerd op een 
verschillend gebruik van de muis

DIRK SIKKEL, SJOERD GRAS, REINDER STEENBERGEN en PAUL 
OOSTERVELD

SAMENVATTING

Bij interviewen via het internet komen steeds meer vraagformats beschikbaar. Voor onderzoekers 
zijn ze gemakkelijk toepasbaar via commerciële interviewpakketten. Dit roept de vraag op of het 
gebruiken van nieuwe, meer speelse, vraagformats de betrokkenheid van de respondent vergroot 
met behoud van validiteit en betrouwbaarheid. Er worden zeven verschillende paren van technie-
ken voor web interviewen vergeleken. Voor elke techniek is er een klikversie, waarbij de respondent 
op een antwoordcategorie klikt, en een sleepversie, waarbij een antwoord wordt gegeven door een 
object naar een bepaalde plaats te slepen. Om de psychometrische eigenschappen van de vraagfor-
mats goed te kunnen beoordelen is gebruik gemaakt van een test-hertest experiment. Hierdoor kon 
niet alleen de betrouwbaarheid, maar ook de validiteit van de vraagstellingen expliciet worden 
beoordeeld. Voor vijf van de zeven sleepversies waren de psychometrische eigenschappen accepta-
bel. Echter, de aanvankelijke voordelen van de sleepversies verdampten in de hertest. Hieruit volgt 
dat de sleepversies de respondentbetrokkenheid slechts dan verhogen wanneer deze met mate 
worden gebruikt.

Trefwoorden: web survey, vraagformat, respondentbetrokkenheid, test-hertest, 
ware scores

1. INLEIDING

Het web survey is een van de vele nuttige toepassingen van het internet. De voorde-
len liggen voor de hand: gemakkelijke selectie van respondenten, automatische 
routing, automatisch beschikbare meta-informatie als labels van variabelen en cate-
gorieën, gestandaardiseerde rapportagevormen en een grote hoeveelheid vraagfor-
mats die onbestaanbaar waren in de tijd waarin vragenlijsten slechts met pen en 
papier werden ingevuld. De nieuwe formats variëren van eenvoudige consistentie-
checks en visuele cues tot de volledige gamification van surveys (Puleston & Sleep, 
2011). Momenteel is het niet eenvoudig met methodologisch onderzoek de snel ver-
anderende technologie bij te houden, zoals die wordt geïmplementeerd in de vele 
softwarepakketten die gebruikt worden in een wetenschappelijke en een commerci-
ele omgeving. Voor commerciële toepassingen zijn klassieke wetenschappelijke cri-
teria als transparantie en herhaalbaarheid niet altijd belangrijk, zolang de gebruikers 
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van het onderzoek maar het gevoel hebben dat de uitkomsten hen inspireren met 
vruchtbare ideeën te komen voor productontwikkeling en communicatie (Appleton, 
2012). Maar ook in commercieel marktonderzoek worden veel van de nieuwe 
formats gebruikt om feiten of houdingen te meten waarbij validiteit en betrouwbaar-
heid wel degelijk van groot belang zijn. Dit artikel gaat over dit laatste soort toepas-
sing. Het startpunt is de observatie dat veel van de huidige softwarepakketten twee 
methoden bieden om vergelijkbare informatie te verkrijgen: een klikversie en een 
sleepversie. De klikversie lijkt op de klassieke papieren vragenlijst, met name tabel-
len, waarin een respondent getallen invult of radio buttons aanklikt die correspon-
deren met antwoordcategorieën. In de sleepversie moet de respondent gewoonlijk 
een object met zijn muis over het scherm naar een plaats van zijn keuze slepen. Dit 
vereist een meer actieve handeling van de respondent dan een simpele muisklik. De 
bedoeling is dat dit leuker is voor de respondent die daardoor een hogere betrokken-
heid krijgt. Hier wordt aan het eind van dit artikel op ingegaan, maar eerst stellen we 
de vraag: “welke versie is beter?”, in de klassieke termen van betrouwbaarheid, vali-
diteit en respondenttevredenheid. Deze vraag wordt beantwoord in een test-hertest 
experiment.

2. LITERATUUR

Er is een groeiende verzameling literatuur over de kwaliteit van web surveys. Veel 
van deze literatuur gaat over kenmerken die niet erg afwijken van wat mogelijk is in 
papieren vragenlijsten die respondenten zelf invullen. Een eerste paper waarin alge-
mene regels worden gegeven voor het construeren van web surveys is Dillman et al. 
(1998). In die tijd was breedband internet slechts voor een deel van de respondenten 
beschikbaar en waren de capaciteiten van web browsers zeer beperkt. Bijgevolg 
lijken veel aanbevelingen uit het ‘stenen tijdperk’ te komen. Een advies dat nog 
steeds opgaat is om vragenlijsten te beginnen met eenvoudige vragen die de interesse 
van de respondent opwekken. Uit dezelfde tijd komt Dillman et al. (1998b), waarin 
een eenvoudige layout werd vergeleken met een meer frivole. Op basis van item non 
respons, afbreken van het interview en invultijd werd geconcludeerd dat de eenvou-
dige versie beter was. Dit lag echter voor een deel aan de langere transmissietijd van 
de meer frivole versie, een probleem dat zich tegenwoordig niet snel meer voordoet.

2.1. Vragen

Het internet biedt vele extra opties vergeleken met papieren vragenlijsten. Leuk of 
niet, de onderzoeker wordt geconfronteerd met keuzemogelijkheden die de uitkom-
sten kunnen beïnvloeden en die 20 jaar geleden niet bestonden. Eén zo’n keuze is of 
de vragen scherm voor scherm worden gepresenteerd, of dat een groep vragen in één 
keer in een matrix op het scherm wordt gezet. Couper et al. (2001) vonden dat het 
presenteren van vragen op één scherm de absolute waarde van de correlaties ver-
hoogt. Dit werd grondiger onderzocht in Tourangeau et al. (2004). Een set van acht 
vragen werd in drie varianten gepresenteerd: op één scherm, op twee schermen en op 
acht schermen. Hoe lager het aantal schermen, hoe hoger de item-totaal correlaties. 
Wie uit is op het construeren van schalen met een hoge waarde van Cronbach’s alpha 
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doet er dus goed aan veel vragen op één scherm te zetten. Maar dit heeft wel een 
prijs. Roberts et al. (2013) vergelijken de matrixvraag met een tussenvorm, waarbij 
de antwoordcategorieën permanent zichtbaar blijven, maar van de vragen of stellin-
gen er steeds slechts één zichtbaar is: de scrollmatrix. Hier blijkt de vaste matrixvraag 
minder spreiding van antwoorden en meer extreem antwoordgedrag op te leveren. 
De consistentie in matrixvragen is dus voor een deel kunstmatig en met recht kan de 
vraag worden gesteld in hoeverre de schalen met prachtige alpha-waarden die hieruit 
voortkomen valide zijn.

2.2. Antwoordformat

De manier waarop antwoordcategorieën worden geformuleerd bleek al een moge-
lijke bron van vertekening voordat web interviewen bestond. Schwarz et al. (1985) 
lieten zien dat de respondent uit de antwoordcategorieën afleidde wat ‘normaal’ was, 
wat de onderzoeker als antwoord verwachtte. Papieren vragenlijsten bevatten niet 
alleen verbale taal, maar ook numerieke, grafische of symbolische taal. Antwoordca-
tegorieën (numeriek), de omvang van antwoordvelden, kleur en helderheid (gra-
fisch), pijlen en smileys (symbolisch) beïnvloeden alle de perceptie van de respon-
dent van wat er wordt verwacht (Christian & Dillman, 2004). Stern et al (2012) lieten 
bij papieren vragenlijsten zien dat naarmate de betrokkenheid van de respondent bij 
een vraag lager was hij zich door dit soort bijzaken meer liet leiden.

Op het web heeft de vragenlijstontwerper veel meer mogelijkheden om resultaten te 
verbeteren of te vertekenen door de presentatie van antwoordcategorieën. Zo vonden 
Couper et al. (2001) dat het gebruik van radio buttons (in plaats van input van getal-
len) tot lagere item non response en tot meer valide antwoorden leidt. Tourangeau et 
al. (2004) lieten zien dat de plaatsing van niet-inhoudelijke opties als “geen mening” 
en “weet niet” en het groeperen van gerelateerde antwoorden merkbare effecten 
hadden op de uitkomsten. In Tourangeau et al. (2007) bleek ook dat gebruik van 
schaduw een effect had. Wanneer bij de uiteinden van een schaal verschillende tinten 
worden gebruikt geven respondenten minder extreme antwoorden dan wanneer 
dezelfde tinten worden gebruikt. Hier gaat de suggestie van uit dat respondenten 
soms moeite hebben om antwoordschalen te begrijpen en daarom toevallige layout 
gebruiken om de schaal te interpreteren. Smyth et al. (2006) onderzocht het effect 
van groeperen van antwoordcategorieën op vragen naar meningen en gedrag. Voor 
beide vraagtypen werden effecten gevonden, voor meningen het sterkst. Toepoel et 
al. (2009) deden enkele experimenten met webvragenlijsten  waarbij de numerieke, 
grafische en symbolische taal werd gevarieerd, vergelijkbaar met Christian & 
Dillman (2004). Ze lieten zien dat dit de antwoordverdelingen beïnvloedde. Zo 
maakt het uit of antwoorden horizontaal of verticaal worden geplaatst. Een toepas-
sing van verbeterde grafische of numerieke taal die al werd ontwikkeld in de jaren 70 
van de vorige eeuw, maar die sterk vereenvoudigd is door het gebruik van het inter-
net, is magnitude scaling of magnitude estimation (Stevens, 1975; Logde & Tursky, 
1979; Saris, 1988; Van Schaik & Ling, 2007; Funke & Reips, 2012). Meten van een 
attitude of mening gebeurt door het trekken van een lijn. De numerieke uitkomst is 
de lengte van de lijn, die overeenkomt met de sterkte van de attitude of mening.
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2.3. Afbeeldingen

Opnemen van afbeeldingen in een vragenlijst kan een aanzienlijk effect op het ant-
woordpatroon in surveys hebben. Witte et al. (2004) vonden dat de bereidheid tot 
het steunen van een bedreigde diersoort afhing van de aanwezigheid van een foto van 
het betreffende dier. Shropshire et al. (2009) gebruikten foto’s om respondenten te 
verleiden een module over de diersoort in te vullen. Vergeleken met de situatie 
waarin deze foto’s niet werden gebruikt was de respons aanzienlijk hoger. Vergelijk-
bare designeffecten werden gevonden door Couper et al. (2007). Vragen over 
gezondheid werden anders beantwoord wanneer een foto van een gezonde hardlo-
pende vrouw werd getoond dan bij een plaatje van een vrouw in een ziekenhuisbed. 
Toepoel & Couper (2011) toonden echter wel aan dat goede verbale instructies dit 
soort effecten grotendeels kunnen neutraliseren.

2.4. Respondentbetrokkenheid

Het is een bekend feit dat respondenten verveeld raken bij lange repetitieve vragen-
lijsten of door vragenlijsten waarin cognitief hoge eisen worden gesteld. Krosnick 
(1991) noemt een aantal consequenties: het eerste redelijke antwoordalternatief 
kiezen (satisficing), vaak ja zeggen, kiezen voor de status quo in plaats van sociale 
verandering, vaak ‘weet niet’ zeggen en lukraak een antwoord kiezen. Dit werd voor 
marktonderzoek in Nederland bevestigd in onder meer Van Meurs et al (2009) in het 
online panel van Intomart GfK. De techniek bij uitstek waar respondenten worden 
geconfronteerd met een herhalende taak is conjunct meten. Deze techniek is ontwik-
keld om nutswaarden toe te kennen aan eigenschappen van producten. Dit gebeurt 
door respondenten een groot aantal vergelijkingen te laten maken tussen fictieve 
producten. Bradley & Daly (1994) vonden dat nutswaarden die gebaseerd waren op 
latere vergelijkingen minder betrouwbaar waren dan die gebaseerd op de eerste ver-
gelijkingen. Hess et al. (2012) gaven een overzicht van de resultaten sinds 1994 en 
kwamen tot de conclusie dat de resultaten gemengd waren: sommige auteurs vonden 
duidelijke vermoeidheideffecten, andere vonden niets. Een mogelijke bron van res-
pondentvermoeidheid zou de verblijftijd van respondenten in een internetpanel 
kunnen zijn. Toepoel et al. (2008) vergeleken getrainde en verse respondenten. De 
verschillen in antwoordverdelingen waren klein. Echter, ervaren respondenten 
vulden de vragenlijst sneller in, hadden een hogere inter-item correlatie bij matrix-
vragen en een sterkere neiging het eerste antwoordalternatief te kiezen. Dit sugge-
reerde dat ervaren respondenten minder de moeite nemen de vragen goed te lezen. 
Volgens Puleston en Sleep (2008) is respondent vermoeidheid of gebrek aan respon-
dent engagement voornamelijk te wijten aan een overdosis herhaling in de vragen-
lijst. Zij suggereren een serie technieken om het herhaalkarakter tegen te gaan.

3. SLEPEN: STIMULERENDER VOOR RESPONDENTEN?

In de bovenstaande discussie zijn de mogelijke effecten op de antwoorden van res-
pondenten beperkt gebleven tot de taal waarin de vragen en antwoorden zijn gesteld: 
numeriek, grafisch en symbolisch. Maar er is nog een manier waarop via web inter-
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viewen de antwoorden van de respondent kunnen worden beïnvloed: het soort actie 
dat wordt gevraagd. Daarbij gaat het om klikken op antwoorden of het slepen van 
objecten met de muis. Er zijn veel manieren om dit slepen te implementeren, bij-
voorbeeld door stapeltjes te bouwen, sorteren of de lengte van een lijn te bepalen. 
Het idee achter dit soort technieken is dat de respondentbetrokkenheid wordt ver-
hoogd doordat het antwoordproces minder saai wordt. Echter, ook andere aspecten 
van de vragenlijst worden impliciet beïnvloed. Door de lengte van een lijn te gebrui-
ken in plaats van een getal wordt de numerieke taal veranderd. Door stapeltjes ant-
woordkaarten met een zichtbare hoogte te gebruiken in plaats van checkboxen 
wordt de grafische taal veranderd. En door smileys te gebruiken in combinatie met 
de lengte van een lijn wordt de symbolische taal  veranderd. Het is dan ook niet goed 
mogelijk om over te gaan op slepen zonder andere elementen in de vragenlijst mee te 
veranderen. Maar het is wel goed mogelijk om vast te stellen welke vraag in de ‘klas-
sieke’ versie equivalent is met die in de sleepversie. We kunnen dan ook de volgende 
onderzoeksvragen stellen.

1. Meten de klik- en de sleepversie van een vraag dezelfde onderliggende dimensie?
2. Zijn de klik- en de sleepversie even betrouwbaar?
3. Hebben de klik- en de sleepversie dezelfde voorspellende kracht (predictieve vali-

diteit)?
4. Leveren de klik- en de sleepversie dezelfde antwoordverdelingen op?

Deze vragen zijn niet helemaal onafhankelijk. Als vragen 1 en 2 positief worden 
beantwoord ligt het voor de hand dat vraag 3 ook positief wordt beantwoord. Echter, 
als vragen 1, 2 en 3 positief worden beantwoord hoeft vraag 4 nog niet positief te 
worden beantwoord. 

De belangrijkste doelstelling van de sleepprocedure is om de respondent betrokken 
te houden, wat vermoedelijk tot een hoge tevredenheid met de interviewprocedure 
leidt. Maar verwacht kan worden dat klikken sneller gaat dan slepen. Het is dan ook 
maar de vraag of dit tijdverlies de tevredenheid van de respondenten niet juist nega-
tief beïnvloedt. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvragen. 

5. Hoe verhoudt de respondenttevredenheid in de sleepversie zich met die in de 
klikversie?

6. Wordt tijdverlies ervaren als een negatief aspect van de sleepversie?

4. HET EXPERIMENT

Twee versies van hetzelfde meetinstrument zijn getest in een internet survey op een 
PC (desktop of notebook). De klikversie bevatte geen vragen waarvoor slepen nodig 
is. De sleepversie bevatte de experimentele vragen waarvoor slepen vergeleken wordt 
met klikken. Daarnaast bevatten beide versies een aantal identieke verklarende demo-
grafische en psychologische variabelen, alle in ‘klikstijl’. De respondenten waren 
afkomstig van NIPOBASE, het onderzoekpanel van TNS NIPO. De respondenten 
waren tussen 18 en 79 jaar, gestratificeerd naar leeftijd en geslacht, met een lichte over-
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vertegenwoordiging van oudere respondenten. De opzet was een test-hertest experi-
ment. De eerste golf was tussen 8 en 15 mei 2012; de tweede golf tussen 14 en 21 juni 
2012. De eerste golf bevatte 1082 respondenten, de tweede golf 838 respondenten, een 
uitval van 22,5%. In de eerste golf kreeg 50% van de respondenten de klikversie en 
50% de sleepversie. Dit werd herhaald in de tweede golf met dien verstande dat 50% 
van de respondenten die in de eerste golf de klikversie hadden in de tweede golf de 
sleepversie kregen en vice versa. Dit leidde tot de respondentaantallen in tabel 1.

Tabel 1. Respons naar golf en versie.
golf 2
klik sleep totaal

golf 1 klik 215 212 427
sleep 213 198 411
totaal 428 410 838

De 22,5% paneluitval is niet gerelateerd aan de versie in golf 1, noch aan variabelen 
die tevredenheid met het interviewproces meten, noch aan leeftijd of geslacht. 

Voor de analyse werd gebruik gemaakt van klassieke testtheorie, zie bijvoorbeeld 
Lord & Novick (1968). Elk item werd opgevat als de som van een ware score en een 
foutterm: yv = tv + εv, waarbij v de versie, slepen of klikken, is. De betrouwbaarheid 
wordt uitgedrukt met de test-hertest correlatie rvv tussen de eerste en de tweede golf 
van elke versie v. De onderzoeksopzet laat ook toe dat de correlatie tussen de ware 
scores van de verschillende versies wordt berekend: rt = rks/(rkkrss)½, waarbij rks de 
empirische correlatie is tussen de klik- en de sleepversie (gemeten op basis van die 
respondenten die in de twee golven verschillende versies kregen) en rkk en rss de test-
hertest correlaties voor de klik-, respectievelijk de sleepversie. Wanneer rt in de buurt 
van 1 ligt kunnen de onderliggende dimensies van de klik- en de sleepversie als iden-
tiek worden beschouwd, zelfs wanneer de gemiddelde waarden verschillen. Omdat 
rt een correlatiecoëfficiënt is kan deze conceptueel nooit groter zijn dan 1. Omdat 
echter rks, rkk en rss gebaseerd zijn op verschillende groepen worden ze onafhankelijk 
van elkaar berekend. In de praktijk kan een schatting van rt daarom een enkele keer 
toch boven 1 uitkomen. Een andere manier van vergelijken van de versies is te kijken 
naar hun vermogen om afhankelijke variabelen te voorspellen. Wanneer de items of 
schalen equivalent zijn zouden (multipele) correlaties ongeveer gelijk moeten zijn. 
Wanneer ze dat niet zijn is de versie met de hogere correlatie in de regel de beste.

5. RESULTATEN

5.1.  Slepen naar plekken

In het experiment waren vier verschillende manieren opgenomen waarop de respon-
denten objecten over het scherm konden slepen. Dit waren
-  card sorter pictures: afbeeldingen van vakantieactiviteiten werden gesleept naar de 

antwoordcategorieën “erg leuk”, “een beetje leuk”, “beslist niet leuk” of “weet 
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Figuur 1a. Card sorter pictures.

Figuur 1b. Card sorter text.
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Figuur 1c. Order labels.

Figuur 1d. 2D drag grid.
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niet”; dezelfde activiteiten werden getoond in de klikversie, waarbij de respondenten 
op de antwoordcategorieën moesten klikken.
-  card sorter text: hetzelfde, maar dan met omschrijvingen van activiteiten in plaats 

van afbeeldingen.
-  2D drag grid: sleep landen naar de cellen van een tabel die overeenkomt met twee 

dimensies: de verwachte kwaliteit van een vakantie (horizontaal) en de verwachte 
prijs (verticaal). In de klikversie waren dit twee aparte vragen.

-  order labels: orden landen naar aantrekkelijkheid als vakantieland; in de klikversie 
moesten de respondenten de meest aantrekkelijke bestemming aanklikken, daarna 
de tweede aantrekkelijke en daarna de derde aantrekkelijke bestemming.

Uit tabel 2 is af te lezen dat de twee versies van de card sorter beide acceptabele test-
hertest correlaties hebben die ook ongeveer gelijk zijn. De correlaties van de ware 
scores van beide versies zijn ongeveer 0,9; ze meten dus globaal hetzelfde concept. In 
tabel 3 wordt de predictieve validiteit onderzocht: hoe voorspellen de beide versies 
een aantal meningen over vakanties? Dat doen ze ongeveer even goed. Dat betekent 
niet dat de verdelingen van de antwoorden over beide versies altijd identiek zijn. 
Voor vier van de acht items van de tekstvariant was er volgens de t-toets een signifi-
cant verschillend gemiddelde; bij een χ2-toets op de complete verdeling bleek er in 
vijf van de acht gevallen een significant verschil (tabel 4). De klik- en de sleepversie 
voor tekst meten dus wel hetzelfde concept, hebben dezelfde kwaliteit maar hebben 
niet dezelfde verdeling. Men moet dus situaties vermijden waarin verdelingen van 
verschillende versies vergeleken moeten worden.

Tabel 2. Gemiddelde test-hertest correlaties en correlaties tussen de ware scores voor de versies 
m.b.t. slepen naar een plek.

test-hertest ware scores aantal items
klik sleep

card sorter pictures 0,718 0,706 0,935 5
card sorter text 0,659 0,657 0,892 8
order labels (geozen in top 3) 0,609 0,568 0,844 14
2D drag grid horizontal (kwaliteit) 0,562 0,425 0,829 14
2D drag grid vertical (prijs) 0,463 0,377 0,680 14

Het “order labels” format werd onderzocht door te kijken welke labels (in dit geval 
landen) gekozen werden in de top 3. De sleepversie had een relatief lage test-hertest 
correlatie. Toch zag de correlatie tussen de ware scores van 0,844 er acceptabel uit. 
Beide versies meten hetzelfde concept, maar de sleepversie doet dit minder betrouw-
baar. Dit wordt bevestigd in tabel 3, waar voorspellingen gebaseerd op de sleepversie 
lagere correlatiecoëfficiënten opleveren. Tabel 4 laat zien dat de verdelingen weer 
niet geheel identiek zijn. 
De test-hertest correlaties voor de 2D drag grid zijn laag, met name die voor de ver-
ticale dimensie. De correlatie tussen de ware scores is ook laag. Tabel 4 laat zien dat 
voor de verticale dimensie alle verdelingen verschillend zijn. De conclusie ligt voor 
de hand dat dit format cognitief te veel eist van de respondenten. De meesten geven 
een rationeel antwoord op de horizontale dimensie, maar dit combineren met een 
verticale dimensie is teveel gevraagd. Dit format is dan ook niet aan te bevelen. 
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Tabel 3. Multipele correlaties tussen items en stellingen.
card sorter picture 
(leuke activiteiten)

card sorter text 
(leuke activiteiten)

order labels
(aantrekkelijkheid 
landen)

klik sleep klik sleep klik sleep
Ik ben een avontuurlijke  
vakantieganger

0,383 0,293 0,394 0,400

Ik ga gewoonlijk naar  
vakantiebestemmingen waar  
het gegarandeerd goed weer is

0,290 0,266 0,398 0,461 0,561 0.488

Ik vind het leuk om nieuwe 
landen of streken te zien

0,215 0,251 0,375 0,302 0,409 0.359

Op vakantie maak ik vaak  
nieuwe vrienden met wie ik later 
contact blijf houden

0,123 0,257 0,382 0,364

Ik houd van georganiseerde 
reizen, waar voor alles gezorgd 
wordt

0,189 0,273 0,199 0,222

Tabel 4. Aantal items met significant verschillende gemiddelden (t-toets) en significant verschil-
lende verdelingen (χ2-toets.)

aantal significante
t-toetsen

aantal significante
χ2-toetsen

aantal
items

card sorter pictures 0 0 5
card sorter text 4 5 8
order labels (gekozen in top 3) 3 3 14
2D drag grid horizontaal (kwaliteit) 0 2 14
2D drag grid verticaal (prijs) 10 14 14

5.2.  Trekken van lijnen

Er waren drie verschillende methoden waarmee respondenten een lijn konden 
trekken om hun mening over een stelling te geven. Dit waren
-  value slider: de lijn representeert een numerieke waarde die ook op het scherm 

wordt getoond. Deze techniek staat ook bekend als magnitude scaling. In het 
voorbeeld werden de respondenten gevraagd het belang van motieven om op 
vakantie te gaan aan te geven. In de klikversie werd gevraagd om een rapportcijfer 
tussen 1 en 10.

-  category slider: de lijn geeft een beperkt aantal discrete waarden aan die corres-
ponderen met ‘gewone’ antwoordcategorieën. Het ging om een 5-punts Likert-
schaal De items gingen over de betekenis van vakantie en vakantieuitgaven.

-  category slider smileys: hetzelfde als category slider, maar met de toevoeging van 
smileys die een negatieve of positieve houding uitdrukken.
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Figuur 2a. value slider. 

Figuur 2b. Category slider.
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Figuur 2c. Category slider smileys.

De value slider bevestigt zijn reputatie als een betrouwbare manier van meten. De 
test-hertest correlatie van de sleepversie is hoger dan die van de klikversie (tabel 5). 
In de meeste gevallen is de voorspelling van de scores op de stellingen ook beter 
(tabel 6). De equivalentie van de versies blijkt uit de hoge correlatie tussen de ware 
scores: 0.918, maar in zes van de 18 gevallen hebben de schalen verschillende gemid-
delden (tabel 7). De category slider heeft ook een hoge geschatte correlatie tussen de 
ware scores, maar de klikversie lijkt hier beter omdat deze een hogere test-hertest 
correlatie heeft en de stellingen in tabel 6 beter voorspelt. Het toevoegen van smileys 
aan de category slider lijkt de betekenis van de procedure te veranderen. De correla-
tie tussen ware scores is laag, en andere stellingen worden goed voorspeld. Daarbij 
valt op dat de sleepversie vooral iets affectiefs goed voorspelt (uitkijken naar vakan-
tie) en de klikversie meer een constatering (praten over vakantie). Het lijkt erop dat 
de sleepversie alleen gebruikt kan worden in een situatie waar de validiteit goed is 
getest.
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Tabel 5. Gemiddelde test-hertest correlaties en correlaties tussen de ware scores voor de versies van 
het trekken van lijnen.

test-hertest ware scores

klik sleep

value slider 0,575 0,599 0,918

category slider 0,521 0,489 1,020

category slider smileys 0,718 0,625 0,389

Tabel 6. Multipele correlaties tussen items en stellingen.
value slider
(belang motieven)

category slider  
(betekenis en  
uitgaven)

category slider 
smileys (praten  
over vakantie)

klik sleep klik sleep klik sleep
Ik ben een avontuurlijke  
vakantieganger

0,602 0,624

Ik ga gewoonlijk naar  
vakantiebestemmingen waar  
het gegarandeerd goed weer is

0,557 0,658 0,367 0,344

Ik vind het leuk om nieuwe 
landen of streken te zien

0,623 0,592 0,575 0,400 0,342 0,248

Op vakantie maak ik vaak  
nieuwe vrienden met wie ik  
later contact blijf houden

0,482 0,585 0,311 0,300

Ik houd van georganiseerde 
reizen, waar voor alles gezorgd 
wordt

0,343 0,444 0,407 0,352

Ik vind het leuk om over mijn 
vakantie te praten

0,700 0,537

Ik kijk maandenlang uit naar mijn 
vakantie

0,407 0,727

Tabel 7. Aantal items met significant verschillende gemiddelden (t-toets) en significant verschil-
lende verdelingen (χ2-toets).

aantal significante 
t-toetsen

aantal significante 
χ2-toetsen

aantal items

value slider 6 -* 18
category slider 1 4 10
category slider smileys 3 3 3
*: te veel kleine cellen voor een geldige χ2-toets.
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6. TIJD EN EVALUATIE VAN DE RESPONDENT

Het uiteindelijke doel van de sleepprocedure is de respondentbetrokkenheid te ver-
hogen door het interview een actiever, meer levendig proces te maken. Een potenti-
ele bedreiging voor dit doel is de mogelijkheid dat sleepprocedures trager zijn dan 
klikprocedures. Dit wordt bevestigd in tabel 8, waarin voor elk format de gemiddel-
de responstijden worden gegeven. Voor golf 1, waarin de respondenten geen eerdere 
ervaring hebben met de sleepversie, zijn de responstijden aanzienlijk hoger. Voor 
golf 2 is het patroon ingewikkelder. Aangenomen mag worden dat de respondenten 
de antwoorden uit golf 1 zijn vergeten, maar het is aannemelijk dat ze wel enige her-
innering hebben aan het antwoord format, met name wanneer het om het niet ver-
trouwde sleepformat gaat. Bijgevolg kan het antwoordproces sneller zijn, omdat de 
respondenten minder tijd nodig hebben om de procedure te begrijpen. Dit is te zien 
in tabel 8. De kolommen voor golf 2 verschillen naar de versie in golf 1 (klik-klik 
betekent klikversie in golf 1, klikversie in golf 2, klik-sleep betekent klikversie in 
golf 1, sleepversie in golf 2 enzovoorts). De responstijden voor de klikversie in golf 
2 zijn vergelijkbaar met die in golf 1, voor de sleepversie in golf 2 is er een verschil. 

Tabel 8. Gemiddelde responstijden in seconden naar golf en versie.
golf 1 golf 2
klik sleep klik-

klik
klik-
sleep

sleep-
klik

sleep-
sleep

toets1 toets2

card sorter pictures 37 87 37 68 38 61 * *
card sorter text 37 61 41 54 34 53
order labels 72 175 64 170 68 155 * *
2Ddrag grid 101 160 109 160 107 136 * *
value slider 98 210 107 203 102 186 *
category slider 64 82 63 92 62 80 *
category slider smileys 28 48 31 44 27 43

toets1: golf 2, sleep-sleep < golf 1, sleep, eenzijdig, p=0,05
toets2: golf 2, sleep-sleep < golf 2, klik-sleep, eenzijdig, p=0,05

Voor vier sleepformats gebruikten de respondenten in de tweede golf minder tijd 
dan in de eerste golf (toets1). Deze respondenten waren ook sneller dan de respon-
denten die in de eerste golf de klikversie hadden gekregen (toets2). Er is dus een leer-
effect voor de sleepversie. 

De uiteindelijke vraag is hoe de formats uitmonden in tevredenheid van de respon-
dent met de vragenlijst. Heeft het sleepformat een positief effect? De kolommen 
voor golf 1 in tabel 9 suggereren dat dit inderdaad het geval is. Respondenten vonden 
de vragenlijst prettiger, interessanter en voor het relevanter, al vonden ze het sleep-
format wel tijdrovender (toets1).

In golf 2 verandert dit beeld. De respondenten die voor de tweede keer de sleepversie 
voorgelegd kregen vonden de vragenlijst juist minder prettig, minder interessant en 
minder relevant vergeleken met de sleepversie in golf 1 en met de evaluatie van de 
eerste keer sleepversie in golf 2. In de vragenlijst waren veel achtergrondvariabelen 
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opgenomen om na te gaan of de sleepversie voor specifieke groepen extra aantrek-
kelijk was. Dit waren demografische variabelen, zoals leeftijd, geslacht, omvang 
huishouden, opleiding en sociale groep, en psychologische variabelen zoals open-
heid, innovatiegeneigdheid en ambiguïteitstolerantie. Voor deze variabelen werden 
nauwelijks verschillen gevonden ten aanzien van de bovenbeschreven uitkomsten. 
De resultaten lijken daarom algemene geldigheid te hebben.

Tabel 9. Gemiddelde evaluatie naar golf en versie.
golf 1 golf 2

klik sleep toets1 klik-
klik

klik-
sleep

sleep-
klik

sleep-
sleep

toets2 toets3

Hoe prettig was het om deze  
vragenlijst in te vullen vergeleken 
met andere vragenlijsten van  
TNS NIPO?1

3,26 3,41 * 3,17 3,40 3,27 3,25 * *

De vragenlijst was interessant2 3,77 3,92 * 3,73 3,92 3,71 3,69 * *
De vragen waren gemakkelijk te 
beantwoorden2

4,16 4,14 4,30 4,09 4,33 4,04

Er zal veel  herhaling in de vragen 22,81 2,76 2,96 2,79 3,08 2,98 * *
Het onderzoek ging over zaken 
die voor mij van belang zijn2

3,34 3,49 * 3,42 3,52 3,42 3,47

Wat vindt u van de lengte van de 
vragenlijst?3

2,83 2,72 * 2,84 2,83 2,85 2,79

1: 1. veel onprettiger … 5. veel prettiger
2: 1. helemaal mee oneens … 5. helemaal mee eens
3: 1. veel te lang; 2. een beetje te lang; 3. precies goed; 4. mocht wel langer
toets1: golf 1 sleep > golf 1 klik, eenzijdig, p=0,05
toets2: golf 2, sleep-sleep > golf 1, sleep, eenzijdig, p=0,05
toets3: golf 2, sleep-sleep > golf 2, klik-sleep, eenzijdig, p=0,05

7. DISCUSSIE

7.1. Meetkwaliteit

Het slepen van antwoorden is iets anders, iets nieuws voor de meeste leden van een 
internet access panel. De resultaten van deze formats zijn gemengd. Sleepformats die 
te veel cognitieve inspanning van de respondent vragen werken niet. Het duidelijkste 
voorbeeld in dit artikel was de 2D drag grid, waarbij de respondenten niet in staat 
bleken op twee vragen tegelijk antwoord te geven. Met name plaatsing op de verti-
cale dimensie was erg onbetrouwbaar. Ook bleek het combineren van een category 
slider met veranderende smileys tot verwarring te leiden. Echter, de cognitief een-
voudige formats, zoals card sorter pictures, card sorter text, order labels en category 
slider zijn in veel opzichten equivalent aan de corresponderende klikformats. De 
betrouwbaarheden zijn ongeveer gelijk, de correlaties tussen de ware scores zijn 
hoog. De betrouwbaarheid van de value slider is zelfs hoger dan van het numerieke 
equivalent. Dit betekent overigens niet dat de klik- en de sleepversie door elkaar 
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kunnen worden bij het vergelijken van uitkomsten. Er blijven verschillen in ant-
woordverdelingen. Iets dergelijks werd al gevonden in Krosnick & Alwin (1987), 
waar ondanks het bestaan van volgorde-effecten van items, de latente dimensies 
onveranderd bleken. Voor vijf van de zeven formats kunnen de onderzoeksvragen 1 
tot en met 3 uit paragraaf 3 bevestigend worden beantwoord. Vraag 4, over de gelijk-
heid van antwoordverdelingen, moet negatief worden beantwoord. Toch is er in 
termen van meetkwaliteit geen bezwaar tegen het gebruik van de sleepformats.

7.2. Respondentbetrokkenheid

Dit betekent echter niet dat het algemene doel, het verhogen van respondentbetrok-
kenheid, op een overtuigende manier wordt bereikt. Inderdaad, in de eerste golf 
leidde het sleepformat tot hogere respondenttevredenheid met het interviewproces, 
ondanks het feit dat de responstijden voor dit format aanzienlijk hoger waren. Maar 
terwijl de responstijden in de hertest bij die respondenten die de sleepversie ook in 
de eerste golf hadden gehad daalden, daalde ook de respondenttevredenheid. Ken-
nelijk werkt het slepen van labels plaatjes en lijnen over het scherm maar één keer. 
De algemene conclusie is dat de meeste sleepformats zonder kwaliteitsverlies en met 
verhoogde respondentbetrokkenheid kunnen worden gebruikt, als het maar niet al 
te vaak gebeurt. Te veel slepen irriteert. Dit is waar voor alle onderzochte demogra-
fische groepen en typen persoonlijkheden.

7.3. Implicaties voor marketing en marktonderzoek

Creatief omgaan met vraagformats mag, mits men zich bewust is van een aantal 
beperkingen. De belangrijkste beperking is dat een grapje maar één keer leuk is. 
Wanneer een originele manier wordt gebruikt om de respondent een onderzoekson-
derwerp aan te bieden wordt dit gewaardeerd, maar de respondent komt er betrek-
kelijk snel achter dat de verandering alleen de buitenkant betreft en van hem geen 
andere cognitieve inspanning wordt gevraagd dan die hij altijd al gewend was. Want 
wat een vragenlijst echt interessant maakt om in te vullen is het kwijt kunnen van een 
mening, uitgedaagd worden om ergens over na te denken en voor sommige respon-
denten het aantal punten die ze met een vragenlijst kunnen verdienen. Een tweede 
beperking is dat men het cognitieve vermogen van een respondent niet moet over-
schatten. In de experimenten bleek dit bij de situaties waarin twee vragen tegelijk 
werden gesteld (2D drag grid) en de numerieke taal werd gecombineerd met de sym-
bolische taal (slider en smiley). Tenslotte is de derde beperking dat antwoordverde-
lingen van de klik- en de sleepversie vrijwel nooit vergelijkbaar zijn, zelfs wanneer 
ze exact dezelfde onderliggende dimensie meten. Dus gebruik creatieve vraagfor-
mats, maar test ze goed en doe het met mate.
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