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Toelichting op van het voorblad.
Op het voorblad treft u een foto aan van de originele weegschalen uit 1482, die
zich bevinden in het museum De Heksenwaag in Oudewater, en een foto van het
museum zelf.
Waarom? Ik ga het hieronder toelichten.
In de 15e eeuw deed men al onderzoek, dat soms leidde tot een minder goede
afloop. Men hanteerde soms gruwelijke technieken om achter de waarheid te
komen.
In de middeleeuwen geloofden veel mensen dat heksen met hun toverkunsten
allerlei kwaad konden aanrichten: mensen en dieren ziek maken, de oogst laten
mislukken en slecht weer veroorzaken. Ook geloofden de mensen dat heksen 's
nachts door de hemel vlogen, zittend op een bezem. Om dat te kunnen, moest je
bijna niets wegen. Wie als heks werd veroordeeld, eindigde op de brandstapel.
Er was weinig voor nodig om een vrouw als heks aan te klagen: een burenruzie,
een mislukte oogst of de dood van een jong kind was vaak een voldoende reden.
Een vrouw werd vrijgesproken indien het gewicht overeenkwam met ‘de
proportiën des lichaams’. Een beschuldigde vrouw had nauwelijks kans zich te
verdedigen: een bekentenis werd vaak met geweld afgedwongen. Ook waren
waagmeesters vaak corrupt en verklaarden een vrouw te licht in ruil voor een paar
gouden dukaten.
Karel V en het Certificaet van Weginghe.
Volgens de overlevering verklaarde een waagmeester bij een heksenproces in 1545
in Polsbroek, vlakbij Oudewater, dat een vrouw te licht was.
Karel V was daarbij aanwezig. Hij kon niet geloven dat de beschuldigde vrouw te
licht was. Hij liet haar in de stadswaag in Oudewater door een niet-corrupte
waagmeester nog een keer wegen. Ze bleek honderd pond te wegen en werd
vrijgesproken. Aangezien de weging hier correct werd uitgevoerd, verleende Karel
V uit dankbaarheid de stad Oudewater het privilege om naast goederen personen te
wegen. Daarbij werd een officieel ‘Certificaet van Weginghe’ aan personen
uitgereikt met daarop het persoonlijke gewicht. Dit document bood dus een zekere
vorm van bescherming. Mensen uit heel Europa kwamen toen naar de Waag om
het felbegeerde certificaat te bemachtigen.
Gelukkig zijn de technieken die in dit boek worden gehanteerd minder gruwelijk,
althans dat is de bedoeling, en leiden hopelijk tot een betere afloop.
Bronnen:
www.heksenwaag.nl en boekje ‘Museum de Heksenwaag: ontdek de Magie van
Oudewater’.
Sinds 2013 woon ik in Oudewater.

Voorwoord.
Bij de cursus Onderzoek 2 aan de opleiding Bedrijfskunde Management Economie
en Recht in jaar 2 op de Faculteit Economie & Management van de Hogeschool
Utrecht wordt het hele traject van onderzoek doorlopen, met andere woorden het
traject ‘van iets willen weten’ tot en met het presenteren van de verzamelde
onderzoeksresultaten in de vorm van een onderzoeksrapport. De duur van de cursus
bedraagt een half jaar.
De studenten worden ingedeeld in projectgroepen van drie studenten. Iedere
projectgroep zoekt een probleem dat interessant is om dit te beantwoorden door
middel van bronnenonderzoek, het houden van interviews en het afnemen van een
enquête, waarbij de enquêteresultaten worden geanalyseerd met behulp van het
statistiekpakket SPSS.
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag worden onder andere een aantal
deelvragen samengesteld om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Het
samenstellen van de deelvragen is een creatief proces van de projectgroep, waarbij
ik als docent niets anders kon doen dan de keuze van de deelvragen van de
projectgroep te eerbiedigen. Dit gaf mij soms een onbehaaglijk gevoel en soms
leidde dit bij mij tot een lichte vorm van frustratie.
Ik dacht: “Dit moet anders kunnen”.
Het conceptueel model stond aan de basis bij deze gedachte. Literatuuronderzoek
wees uit dat in het conceptueel model alleen het onderwerp van het onderzoek
uiteengerafeld wordt. Op een creatief moment heb ik het conceptueel model
uitgebreid met de doelgroep waarop het onderzoek betrekking heeft. Dit was het ei
van Columbus, of zoals Archimedes zei: “Eureka”.
Dit uitgebreide conceptueel model, dat ik het conceptueel Doelgroep-OnderwerpModel of kortweg conceptueel DOM noem, leidt verrassend eenvoudig tot de
verzameling van deelvragen, die gesplitst kan worden in de zogenaamde
enkelvoudige en samengestelde deelvragen. Wat ook heel verrassend was dat
zowel de vragen voor het houden van een interview als de vragenlijst voor een
grootschalig onderzoek eenvoudig afgeleid kunnen worden uit dit conceptueel
DOM.
Met de projectgroepen bespreek en beoordeel ik thans alleen het conceptueel DOM
van het onderzoek.
Daarom stel ik dat het conceptueel Doelgroep-Onderwerp-Model het hart van je
onderzoek is.
Ik nodig u dan ook uit om dit boek te bestuderen. Let wel dit boek is een VDLboek, dat wil zeggen alleen Voor De Liefhebber .

Dit boek behandelt alle theorie van het doen van onderzoek, dus vanaf de
aanleiding tot en met het presenteren van de onderzoeksresultaten in de vorm van
een onderzoeksrapport. Het analyseren van onderzoeksresultaten is een aparte tak
van sport, dus dit komt alleen theoretisch aan bod. Voor het werkelijk analyseren
van de onderzoeksresultaten verwijs ik u graag naar het boek Analyseren van de
onderzoeksresultaten m.b.v. Excel, dat ook door mij zal worden samengesteld en
binnenkort zal verschijnen.
Voor het analyseren van onderzoeksresultaten m.b.v. SPSS verwijs ik u graag naar
bestaande literatuur.
Ik wens u veel succes en leesgenoegen toe en ik hoop dat dit boek kan bijdragen tot
het uitvoeren van een goed onderzoek tijdens het doceren, tijdens uw studie en/of
in praktijksituaties. U zult versteld staan van het resultaat. Natuurlijk sta ik open
voor aanbevelingen!
Drs. Arie van der Stoep
Oudewater, januari 2015
e-mail: avdrstoep@gmail.com
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Inleiding

Inleiding.
Het doen van onderzoek wordt vaak als lastig en tijdrovend ervaren. Dat is ook zo,
want ieder onderzoek staat op zichzelf en vraagt veel creativiteit van de
onderzoeker.
Een goede onderzoeker doorloopt echter hierbij steeds dezelfde fasen. Hierdoor
krijgt het doen van onderzoek een wetenschappelijke benadering. Het schema dat
iedere onderzoeker doorloopt treft u hieronder aan.
Figuur 1. Schema Onderzoek.
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Toelichting:
Voor degenen die ooit met het doen van een onderzoek in aanraking zijn geweest,
zullen de fasen van het onderzoek herkenbaar zijn, behalve waarschijnlijk de
benaming van fase Conceptueel Doelgroep-Onderwerp-Model, kortweg
Conceptueel DOM. Deze kreet is door mij bedacht en onder andere ook een reden
van het schrijven van dit boek. Zoals reeds in het Voorwoord gezegd, behandelt dit
boek het hele traject van het doen van onderzoek, dus vanaf de aanleiding tot en
met het rapporteren van de onderzoeksresultaten. Bij het samenstellen van een
vragenlijst voor zowel een afnemen van een interview als bij het afnemen van een
grootzalig onderzoek, ligt het conceptueel DOM aan de basis.
Voor het samenstellen van een conceptueel Doelgroep-Onderwerp-Model verwijs
ik u ook graag naar het boek met als titel ‘Conceptueel Doelgroep-OnderwerpModel, het hart van je onderzoek’ dat ook door mij geschreven is en binnenkort zal
verschijnen.
Het Conceptueel Doel-Onderwerp-Model zal u gaan verrassen. Dit model komt
uitgebreid aan de orde in Hoofdstuk 2 bij Fase 4.
Om het een en ander te illustreren wordt een voorbeeld gebruikt dat centraal staat.
Dit voorbeeld wordt beschreven in Hoofdstuk 1.
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Hoofdstuk 1. Inleiding Marktonderzoek.
Definitie Marktonderzoek.
In dit boek wordt de volgende definitie voor marktonderzoek gehanteerd: onder
Marktonderzoek wordt verstaan het verzamelen en analyseren van gegevens om
beter gefundeerde marketingbeslissingen te nemen en/of oplossingen te bedenken.
Waarom een marktonderzoek (laten) uitvoeren?
Er zijn verschillende redenen om een marktonderzoek uit te (laten) uitvoeren.
Meestal wordt een marktonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de markt,
waarbij natuurlijk het commerciële belang een belangrijke rol speelt.
Voorbeelden van een marktonderzoek.
* Een marktonderzoek kan antwoord geven op de vraag of de kwaliteit en de
service van de dienstverlening die het bedrijf denkt te leveren overeenkomen met
de ervaringen van de klant op dit gebied met andere woorden voldoet het aanbod
vanuit het bedrijf aan de vraag en/of verwachting van de klant.
* Een bedrijf kan van een bepaalde marktsituatie uitgaan. Een marktonderzoek kan
antwoord geven of de verwachte situatie overeenkomt met de huidige situatie van
de markt.
* Een marktonderzoek kan inzicht geven over hoe de markt er uit ziet.
Bijbehorende deelvragen hierbij kunnen zijn:
- Hoe groot is de omvang van de markt?
- Hoe groot is de effectieve vraag?
- Hoe is de ontwikkeling van de markt?
- Wat zijn de kenmerken van de huidige klanten?
- Hoe ziet de potentiële klant er uit?
- Wie zijn de aanbieders?
- Wie zijn de concurrenten?
1.1 Centraal voorbeeld.
Bij het behandelen van de fasen bij het doen van onderzoek zal het een en ander
geïllustreerd worden m.b.v. van het volgende centrale voorbeeld.
Als centraal voorbeeld is gekozen:
Is er onder studenten uit het Hoger Onderwijs belangstelling voor een
e-reader?
Door Internet (o.a. Wikipedia) te raadplegen kan men kort een beschrijving van het
apparaat en de kenmerken vinden. Deze treft u hieronder aan.
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Een e-reader is een apparaat waarmee men digitale
teksten kan lezen.
De twee voornaamste vormen van digitale teksten op een
e-reader zijn:
* e-book en
* e-paper,
als equivalenten van respectievelijk boek en krant.

Kenmerken van een e-reader:
* Het lezen van digitale teksten gebeurt net als bij gewone teksten: het scherm zelf geeft
geen licht. Je moet dus in het donker wel een leeslampje gebruiken.
* Handzaam formaat. Geen zware boeken meer in de koffer maar al je boeken op je ereader. Met 512 MB opslagcapaciteit kun je met gemak 500 boeken opslaan. De boeken
worden in volgorde van titel opgeslagen. De opslagcapaciteit is eenvoudig uit te breiden
door een andere geheugenkaart aan te schaffen.
* Lange batterijduur: 4 uur opladen is voldoende om 7.000 bladzijden te lezen.
* De boeken (e-books) zijn gemakkelijk te downloaden via het Internet en met een paar
muisklikken op je e-reader te laden. Kwestie van seconden.
* Je kunt de tekst vergroten en je kunt ook zelf het lettertype aanpassen, b.v. in Times New
Roman of Arial.
* E-books zijn voordeliger dan echte boeken. Vaak tot 20% goedkoper.
* Prijzen e-reader: € 40 tot € 350.
* Opslagcapaciteit: 128, 512, 1024 of 2048 Mb.
* Schermgrootte: 5 tot 10 inch (= 12,5 tot 25 cm van linksonder tot rechtsboven gemeten).
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Hoofdstuk 2. Fasen bij een onderzoek.
Zoals reeds gezegd in de Inleiding doorloopt een goede onderzoeker bij het doen
van onderzoek steeds dezelfde fasen. Aangezien dit schema centraal staat in dit
boek treft u dit hieronder nogmaals aan.
Figuur 1. Schema Onderzoek.
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Toelichting:
De fasen van onderzoek zullen herkenbaar zijn, maar voor de fase Conceptueel
Doelgroep-Onderwerp-Model, kortweg Conceptueel DOM, vraag ik u speciale
aandacht. Dit Conceptueel Doelgroep-Onderwerp-Model zal u gaan verrassen. Dit
model komt uitgebreid aan de orde in dit hoofdstuk bij Fase 4.
Zoals uit het schema onderzoek blijkt, start een onderzoek altijd met een
Aanleiding (Fase 1). Dat komt in de volgende paragraaf aan de orde.
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