
Begrippen die met een * gemarkeerd zijn, worden in de begrippenlijst achterin deze handreiking nader toegelicht.

hoofdstuk 5

onderzoeksmodel kiezen

In een laboratorium zijn de omstandigheden voor het uitvoeren van onderzoek ideaal. Er zijn 

geen invloeden van buiten, waardoor de effecten van een interventie zeer nauwkeurig in kaart 

kunnen worden gebracht.

De maatschappij is echter geen laboratorium. Er zijn tal van factoren die – gemerkt dan wel 

ongemerkt – invloed hebben op ons handelen en daarmee op het resultaat daarvan. Dit geldt 

ook voor het toezicht dat je uitoefent. De keuze voor een bepaald onderzoeksmodel om het 

effect van je toezicht te onderzoeken wordt onder meer bepaald door de mogelijkheden die 

je hebt om deze invloed buiten te sluiten. Maar ook het doel dat je met de effectmeting wilt 

bereiken, is natuurlijk bepalend. Iedere effectmeting is maatwerk. 

Wanneer je dit hoofdstuk hebt gelezen weet je:

•	 welke	onderzoeksmodellen	er	zijn	voor	het	meten	van	effecten.

en kun je:

•	 (samen	met	een	onderzoeksdeskundige)	een	keuze	maken	voor	een	geschikt	model.

5.1 doel en middelen bepalen het onderzoeksmodel
Bij het meten van effecten van toezicht ga je na of een gemeten resultaat samenhangt met de 

interventie. Bijvoorbeeld een afname van het aantal geweldsincidenten en de inzet van meer 

politietoezicht. In box 5.1 hebben we een aantal belangrijke vormen van effect meting geordend. 

Hierna beschrijven we zes onderzoeksmodellen aan de hand van het doel dat je ermee kunt 

bereiken en de omstandigheden waaronder je ze kunt toepassen. Ook geven we voorbeelden  

van onderzoek dat in de toezichts- en handhavingspraktijk is uitgevoerd.
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box 5.1 onderzoeksmodellen om (indicaties van) effecten van toezicht en 
 handhaving in kaart te brengen

(Multiple) case study* Diepgaand bestuderen van een of enkele 
situaties waarin de interventie wordt 
toegepast. 

Paragraaf 5.2

Verband toezicht en uitkomst met 
één meting

Onderzoek waarbij de samenhang tussen 
de aanwezigheid van een interventie en 
het gedrag van de onder toezichtstaande 
(het nalevingsniveau) wordt aangetoond.

Paragraaf 5.3

Verband toezicht en uitkomst met 
voor- en nameting*

Onderzoek met een voor- en een nameting. 
Voorafgaand aan een interventie wordt 
een nulmeting uitgevoerd en na invoering 
vindt een eindmeting plaats. De uitkomst 
is een verschilscore in de uitkomst-
variabele.

Paragraaf 5.4

Quasi-experiment* Onderzoek met een voor- en een nameting 
(zoals in 2), alleen is hier ook sprake van 
een controlegroep die niet bloot wordt 
gesteld aan de interventie. De verschil-
scores van de experimentele- en controle-
groep worden daarna met elkaar 
vergeleken.

Paragraaf 5.5

Quasi-experiment met controle 
beïnvloedende factoren

Onderzoek met voor- en nameting en een 
experimentele- en controlegroep, waarbij 
wordt gecontroleerd voor relevante  
andere verschillen tussen beide groepen.

Paragraaf 5.6

Experiment Onderzoek met voor- en nameting en een 
controlegroep waarbij de toewijzing van 
subjecten aan de onderzoeks- of controle-
groep willekeurig geschiedt (at random) 
waardoor andere beïnvloedende factoren 
worden uitgesloten.

Paragraaf 5.7
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De beslisboom in figuur 5.2 helpt je bij het kiezen van het meest geschikte model.

Figuur 5.2 Welk onderzoeksmodel is geschikt?

Voldoende grote steekproef*?

Gegevens van voor
de  interventie? 

Voor- en nameting (§ 5.4)  

Experiment (§ 5.7)  

Oorzakelijk	verband	
blootleggen?

Heb je een 
controlegroep?

Ad random toewijzen toezichts - 
 inter ventie aan experimentele en 
 controlegroep mogelijk en wenselijk?

Case study  (§ 5.2)  

Eénmeting  (§ 5.3)  

ja nee

ja nee

Kenmerken onder zoeks-
gebied en onder zoeks-
objecten bekend?

 Quasiexperiment met  
controle achtergrond-
kenmerken (§ 5.6)  

 Quasi-
experiment 
zonder  controle 
achtergrond -
ken merken (§ 5.5)  

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

* Zie voor een berekening van de steekproef: http://www.journalinks.be/steekproef/

Ook de capaciteit die beschikbaar is voor de effectmeting heeft invloed op hoe de effectmeting 

kan worden vormgegeven. Een directe relatie met het onderzoeksmodel is er echter niet.  

(Quasi) experimenteel* onderzoek hoeft niet per definitie meer capaciteit of tijd te kosten dan 

een case study. Hoeveel tijd en capaciteit voor een effectmeting moet worden ingeruimd wordt 

vooral bepaald door de mate waarin al gegevens beschikbaar zijn, of dat deze nog moeten wor-

den verzameld. 

5.2 case study
Een case study is een onderzoek van één of enkele situaties. Wanneer er meerdere situaties 

worden onderzocht spreken we van een multiple case study. Bij een case study selecteer je een of 

enkele cases uit de populatie* die je vervolgens gaat bestuderen.
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Deze vorm van onderzoek wordt vaak gebruikt wanneer een eerste inzicht moet worden 

 verkregen in het effect van een bepaalde interventie. De interventie wordt dan in een aantal 

proefprojecten (vaak pilots genoemd) uitgetest. 

In een case study wordt meestal gebruik gemaakt van een combinatie van interviews, 

 documentenanalyse en observatie*. 

Dit model gebruik je voor de volgende doeleinden:

•	 onderzoeken	van	een	algemeen	fenomeen	of	proces;

•	 verkennen	van	de	effectiviteit	voordat	je	de	interventie	grootschalig	toepast;

•	 wanneer	je	informatie	op	detailniveau	wilt.

Dit model gebruik je onder de volgende omstandigheden:

•	 indien	je	over	kwalitatieve	gegevens	kunt	beschikken.	

Box 5.3 beschrijft een onderzoek naar het effect van toezicht op schoolverbetering, waarbij 

gebruik is gemaakt van een multiple case study. De gegevens zijn verzameld met vragenlijsten, 

interviews, observaties en analyse van documenten. 

box 5.3 indicaties van effecten van toezicht op schoolverbetering 

doel

Het onderzoek had tot doel de kennis over het effect van schoolinspecties op de prestatie van 

scholen uit te breiden.

methode

Door de veronderstellingen, over hoe schoolinspecties leiden tot verbetering, in onderlinge 

samenhang te analyseren is de beleidstheorie gereconstrueerd. Met behulp van weten-

schappelijke bevindingen over schooleffectiviteit, schoolverbetering, feedbacksystemen, 

kwaliteitszorg, zelfevaluatie en marktmechanismen is daarnaast nagegaan of de in de 

beleidstheorie gehanteerde definities precies zijn en of de beleidstheorie wordt ondersteund 

door bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier zijn zes hypotheses 

verkennend onderzocht met casestudies op tien basisscholen. Bij de selectie van cases is 

gevarieerd naar inspectiestijl van de onderwijsinspecteur (directief versus terughoudend) en 

de innovatiecapaciteit (laag, gemiddeld en hoog). Voor de dataverzameling zijn verschillende 

gegevensbronnen gebruikt, zoals interviews, enquêtes, observaties van de inspectiebezoeken, 

en een documentenanalyse. 

resultaten

Een deel van de veronderstellingen over de invloed van interventies op de prestaties van scholen 

bleek te worden ondersteund met de casestudies, andere verwachte relaties werden niet 

gevonden. 

Ehren, M.C.M. (2006). Toezicht en schoolverbetering (dissertatie). Delft: Eburon.

De case study uit het voorbeeld geeft goede indicaties van effecten. Omdat de werkzame 

 mechanismen van het onderwijstoezicht zijn blootgelegd, is aannemelijk gemaakt dat 

 gevonden verbanden zijn toe te schrijven aan de toezichtinterventie. 

Een ander voorbeeld van een multiple case study is het onderzoek naar de effectiviteit van 

bestuurlijke en strafrechtelijke milieuhandhaving (box 5.4)

box 5.4 effectiviteit van bestuurlijke en strafrechtelijke milieuhandhaving
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box 5.4 effectiviteit van bestuurlijke en strafrechtelijke milieuhandhaving

doel

Het onderzoek had tot doel na te gaan wat in welke situatie de meest effectieve inzet van 

bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke middelen is bij de handhaving van het milieurecht 

door het openbaar bestuur en het Openbaar Ministerie. De indicatoren voor effectiviteit die de 

onderzoekers in deze studie kozen waren het beëindigen van de milieuovertreding, eventuele 

milieuschadelijke gevolgen ongedaan maken, geen recidive en een gedragsverandering bij 

de overtreder.

methode 

Op basis van de in de literatuur gevonden veronderstellingen over de relatieve effectiviteit van 

handhavingsinstrumenten hebben de onderzoekers een beslismodel geconstrueerd. Vervolgens 

is nagegaan of het beslismodel wordt ondersteund door ervaringen uit de praktijk. Hiertoe 

hebben de onderzoekers binnen twee arrondissementen 58 case studies uitgevoerd. Een case 

is gedefinieerd als een overtreding van de milieuvoorschriften door een organisatie waarop 

handhavend is opgetreden. Dit kon zowel bestuursrechtelijk, strafrechtelijk of een combinatie 

van beide zijn. Van elke casus zijn de strafrechtelijke en bestuurlijke dossiers (voor zover 

aanwezig) bestudeerd. Om informatie te krijgen die niet uit het dossier was op te maken, zijn 

daarnaast de handhavers in kwestie geïnterviewd. Op grond van beide vormen van gegevens-

verzameling is het totale handhavingsproces gereconstrueerd. 

resultaten

Uit de analyse van de case studies blijkt dat in eenderde van de gevallen niet gehandhaafd is 

zoals op grond van het beslismodel verondersteld mocht worden. De meest voorkomende 

afwijking is dat alleen bestuurlijk wordt gehandhaafd in situaties waarin een combinatie van 

bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving aangewezen zou zijn. 

Het onderzoek heeft geresulteerd in een verfijning van het beslismodel. Op basis van dit 

beslismodel kan met kenmerken van het delict en de overtreder bepaald worden op welke wijze 

idealiter gehandhaafd moet worden. Bij de toepassing van het model is tijdig reageren (lik-op-

stuk) een belangrijke voorwaarde gebleken.

Struiksma, N., Ridder, J. de & Winter, H.B. (2007). De effectiviteit van bestuurlijke en strafrechtelijke 

handhaving van milieuwetgeving. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

5.3 onderzoek met één meting 
Wanneer je de beschikking hebt over cijfermatige gegevens van zowel de interventie en van het 

doel van de effectmeting kun je verbanden gaan onderzoeken (zie figuur 5.5). Bijvoorbeeld tus-

sen het aantal toezichtsactiviteiten en het aantal geweldsincidenten in een bepaald uitgaans-

gebied. Door de relatie tussen het toezicht en het doel in kaart te brengen, krijg je zicht op een 

eventueel verband. Of er een directe invloed uitgaat van de toezichtsinterventie kun je hiermee 

niet bepalen, omdat je met dit model andere factoren die invloed uitoefenen niet uitschakelt. 

Maar hoe meer alternatieve verklaringen je kunt uitsluiten, hoe aannemelijker het is dat je 

de verandering aan de interventie kunt toeschrijven.

Figuur	5.5	Onderzoek	met	één	(na)meting

Interventie Nameting
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Dit model gebruik je voor de volgende doeleinden:

•	 verkennen	van	verbanden	tussen	de	interventie	en	het	beoogde	doel;

•	 onderzoeken	van	de	wenselijkheid	van	diepgaander	(effect)onderzoek.	

Onder de volgende omstandigheden:

•	 indien	je	over	een	voldoende	grote	steekproef	beschikt	 

(zie voor berekening van de steekproef http://www.journalinks.be/steekproef/);

•	 indien	je	over	gegevens	kunt	beschikken	van	na	de	invoering	van	de	interventie;

•	 indien	je	geen	gegevens	hebt	van	vóór	de	invoering	van	de	interventie;

•	 indien	je	geen	gegevens	hebt	van	vergelijkbare	situaties	waarbij	de	interventie	niet	 

wordt toegepast. 

In Box 5.6 is een voorbeeld opgenomen van een onderzoek met één meting. 

box 5.6  effectiviteit van handhavingstijlen in de bio-industie

doel

Onderzoek, uitgevoerd in Denemarken, met als doel het vaststellen van de effectiviteit van 

verschillende handhavingsstijlen gericht op de handhaving van regelgeving voor de bio-

industrie (agrarische veebedrijven). Verschillende handhavingsstijlen (van strikte regel-

toepassing tot en met communicatie/overleg/advies) zijn in het onderzoek met elkaar 

vergeleken. 

methode

De gegevensverzameling vond plaats met twee schriftelijke vragenlijsten, uitgezet bij 

inspecteurs. De ene vragenlijst ging in op algemene kenmerken van de inspectiedienst en 

moest worden ingevuld door de hoofdinspecteur. De tweede vragenlijst ging in op individuele 

inspectiepraktijken en moest worden ingevuld door de inspecteurs. Aan de hand van 

verschillende items kon een schaal worden  geconstrueerd waarmee de onderzoekers 

de handhavingstijl van een inspecteur konden bepalen. 

resultaten

Het onderzoek toonde aan dat de effectiviteit van handhavingstijlen verschilde. Factoren die  

van invloed zijn op de effectiviteit van de handhaving zijn onder meer de mate van formalisme 

en de mate waarin wordt gedreigd met sancties.

De onderzoekers concluderen dat het tot op een zeker punt noodzakelijk is om hard op te treden, 

maar dat té hard optreden contraproductief kan werken. De onderzoekers zetten vraag tekens 

bij het vergaand doorvoeren en vastleggen van handhavingsstijlen. Tegelijkertijd waarschuwen 

de onderzoekers om voorzichtig te zijn met handhavingsstijlen gericht op samenwerking met 

de onder toezicht staande,  omdat het handhavingsproces daarmee zou kunnen worden 

overgenomen door landbouworganisaties. 

May, P.J. & Winter, S. (1999). Regulatory enforcement and compliance: Examining Danish  

agro-environmental policy. Journal of Policy Analysis and Management, volume 18, pages 625-651.
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5.4 onderzoek met voor- en nameting 
Om met meer zekerheid te kunnen stellen dat een bepaalde verandering is toe te schrijven aan 

de interventie is inzicht in de situatie van vóór de invoering van de interventie gewenst. Dat 

inzicht krijg je met een nulmeting. Met een nulmeting verzamel je relevante gegevens vóórdat je 

de interventie gaat toepassen. Wanneer je na invoering van de interventie opnieuw een meting 

uitvoert en de resultaten uit beide metingen met elkaar vergelijkt, kun je een verandering 

meten. Of deze verandering een direct gevolg is van de interventie kun je hiermee niet bepalen, 

omdat je met dit model andere factoren die invloed uitoefenen niet uitschakelt. Maar hoe meer 

alternatieve verklaringen je kunt uitsluiten, hoe aannemelijker het is dat de verandering aan 

de interventie kan worden toegeschreven.

Figuur	5.7	Onderzoek	met	voor-	en	nameting

InterventieVoormeting Nameting

Het is niet altijd mogelijk een nulmeting uit te voeren, bijvoorbeeld omdat de interventie al in 

de praktijk wordt toegepast. Wanneer de gegevens die je relevant vindt voor het onderzoek zijn 

geregistreerd kun je alsnog - met terugwerkende kracht -  een nulmeting uitvoeren. Je selecteert 

dan de gegevens van de periode voorafgaand aan de invoering van het toezicht en vergelijkt die 

met de gegevens van na de invoering van het toezicht. 

Wanneer je geen gegevens hebt over de periode voorafgaand aan de interventie kun je ervoor 

kiezen tijdreeksen* uit te voeren na de invoering van de interventie. Wanneer je in de loop der tijd 

een verandering in het gedrag constateert, kun je dit met een tijdreeks relateren aan de interventie. 

Dit model gebruik je voor de volgende doeleinden:

•	 verkennen	van	verbanden;

•	 onderzoeken	van	de	wenselijkheid	van	diepgaand	(effect)onderzoek.	

Onder de volgende omstandigheden:

•	 indien	je	over	een	voldoende	grote	steekproef	beschikt	 

(zie voor berekening van de steekproef http://www.journalinks.be/steekproef/);

•	 indien	je	kunt	beschikken	over	gegevens	van	na	de	invoering	van	de	interventie;

•	 indien	je	over	gegevens	kunt	beschikken	van	vóór	de	invoering	van	de	interventie;

•	 indien	je	geen	gegevens	hebt	of	kunt	krijgen	van	andere,	vergelijkbare,	situaties	waarin	

de interventie niet wordt toegepast.

In box 5.8 is een voorbeeld beschreven van een onderzoek met een voor- en nameting. De onder-

zoekers gebruikten zowel kwantitatieve als kwalitatieve vormen van dataverzameling.
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box 5.8  onaangekondigd toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg 

doel

Het onderzoek had tot doel scherper zicht te krijgen op de condities waaronder onaangekondigd 

bezoek effectief is, wat de neveneffecten zijn en wat de werkzame mechanismen zijn. 

methode

Het onderzoek bestond uit twee deelstudies. Het eerste deelonderzoek betrof een risico-

inventarisatie. De risico-inventarisatie werd uitgevoerd met een risico-score-instrument, dat de 

risico’s meet op verschillende aspecten van de zorg, zoals de deskundigheid van het personeel, 

de veiligheid en het gebruik van zorgplannen. De risico-inventarisatie werd in achttien verpleeg- 

en verzorgingshuizen uitgevoerd door de bezoekende inspecteurs. De eerste keer werd het 

bezoek niet aangekondigd, de tweede keer (enkele weken later) wel. In de tweede deelstudie zijn 

de opvattingen van inspecteurs en locatiemanagers over en ervaringen met onaangekondigd 

toezicht in kaart gebracht aan de hand van interviews. 

resultaten

De veronderstelling dat inspecteurs tijdens onaangekondigd bezoek meer of andere risico’s 

signaleren kon met dit onderzoek niet worden bevestigd. In de risico’s die inspecteurs 

signaleerden vonden de onderzoekers geen significante verschillen tussen de onaangekondigde 

en aangekondigde bezoeken. Ter bevordering van de organisatie en randvoorwaarden van de 

zorg blijkt aangekondigd bezoek zelfs geschikter.

Ketelaars, C.A.J. , Grul, Y.M. , Klerks, M.C.J.L. , Pelgrom V.P. , & Robben,  P.B.M. (2011). Onverwacht bezoek: 

onaangekondigd toezicht vergeleken met aangekondigd toezicht. In: Tijdschrift voor Toezicht 2001 (2) 1.

5.5 quasi-experimenteel onderzoek met voor- en nameting 
en controlegroep 
Om met nog meer zekerheid te kunnen zeggen of een gevonden verandering is toe te schrijven 

aan de interventie, worden de nulmeting en eindmeting ook verricht in een groep waarop de 

interventie niet is toegepast. Het verschil in verandering bij beide groepen geeft een goede 

 indicatie van het effect van de interventie. In figuur 5.9 is dit schematisch weergegeven:

Figuur	5.9	Onderzoek	met	voor-	en	nameting	en	controlegroep

InterventieVoormeting  
experimentele groep

Voormeting  
controlegroep

Nameting 
experimentele groep

Nameting 
controlegroep

Dit model gebruik je voor de volgende doeleinden:

•	 blootleggen	van	oorzakelijke	verbanden	(ook	wel	causale	verbanden	genoemd);

•	 zoeken	van	verklaringen	voor	gevonden	effecten.	
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En onder de volgende omstandigheden:

•	 indien	je	over	een	voldoende	grote	steekproef	beschikt	 

(zie voor berekening http://www.journalinks.be/steekproef/);

•	 indien	je	kunt	beschikken	over	gegevens	van	na	de	invoering	van	de	interventie;

•	 indien	je	kunt	beschikken	over	gegevens	van	vóór	de	invoering	van	de	interventie;

•	 indien	je	kunt	beschikken	over	gegevens	van	andere,	vergelijkbare	groepen	of	situaties	

waar de interventie niet wordt toegepast (controleconditie);

•	 indien	je	niet	beschikt	over	andere	relevante	gegevens	die	van	invloed	kunnen	zijn	op	 

de uitkomst, zoals persoons- of gebiedskenmerken of andere interventies die in het onder-

zoeksgebied worden toegepast;

•	 indien	ad	random	(willekeurig)	toewijzen	van	de	interventie	niet	mogelijk	of	wenselijk	is.

In het voorbeeld in box 5.10 is gebruik gemaakt van een dergelijk onderzoeksmodel. 

box 5.10 effect van cameratoezicht stationseiland amsterdam 

doel

Het onderzoek had tot doel de invloed van cameratoezicht op de afname van criminaliteit en 

overlast op straat in kaart te brengen. 

methode

Het experiment werd uitgevoerd in het stationsgebied in Amsterdam, waar veel criminaliteit 

plaatsvindt. Het controlegebied bestond uit het gehele district waartoe het stationsgebied 

behoort. 

Om na te gaan of cameratoezicht invloed heeft op de criminaliteit zijn voor zowel het 

stationsgebied als het controlegebied de politiecijfers geanalyseerd. Voor beide gebieden is 

dit gedaan met cijfers van zowel vóórdat (nulmeting) als nadat de camera’s zijn opgehangen 

(eindmeting). 

resultaten

De veiligheidssituatie in het gehele stationsgebied bleek verbeterd. Politiecijfers in het 

stationsgebied laten bij zeven delicten een daling van 21% zien. In het controlegebied is er 

ook sprake van een daling, maar deze is minder groot (-12%). 

Flight, S., Hulshof, P. (2008). Evaluatie cameratoezicht stationseiland Amsterdam. De ervaringen na 

drie jaar (2005-2007).

In bovenstaand voorbeeld kon niet worden gecontroleerd voor de invloed van andere veiligheids-

interventies. Dit betekent dat het gevonden verschil (mede) door andere factoren kan zijn 

 veroorzaakt. 
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5.6 quasi-experimenteel onderzoek met voor- en nameting 
en gematchte controlegroep
Wanneer je in staat bent om de controlegroep zodanig samen te stellen dat deze op relevante 

kenmerken vergelijkbaar is met de experimentele groep kun je met nog meer zekerheid uit-

spraken doen over het effect van het toezicht (figuur 5.11). 

Figuur	5.11	Onderzoek	met	voor-	en	nameting	en	gematchte	controlegroep

InterventieVoormeting  
experimentele groep

Voormeting  
controlegroep

Nameting 
experimentele groep

Nameting 
controlegroep

Door andere beïnvloedende factoren in beide groepen in gelijke mate te laten terugkomen, sluit 

je de invloed van deze factoren uit. Het is dan natuurlijk wel noodzakelijk dat je een goed beeld 

hebt van wat mogelijke beïnvloedende factoren zijn. Dit verschilt per situatie. Het kan bijvoor-

beeld gaan om kenmerken van de te onderzoeken doelgroep. Bijvoorbeeld de gemiddelde 

 leeftijd, het geslacht of het opleidingsniveau van de personen. Of andere maatregelen die gelijk-

tijdig met de interventie worden ingezet. Wanneer er in het experimentele gebied naast extra 

politie-inzet bijvoorbeeld sprake is van vervroegde sluitingstijden voor de horeca, kies je een 

controlegebied waarin dit ook het geval is. Op die manier voorkom je dat een gevonden verschil 

tussen beide gebieden het gevolg is van de aangepaste sluitingstijden. Door de twee groepen op 

zoveel mogelijk relevante kenmerken vergelijkbaar te maken, verklein je de invloed van externe 

factoren. Het vergelijkbaar maken van de experimentele en de controlegroep op  relevante 

 kenmerken noemen we ‘matchen’*.

Dit model gebruik je voor de volgende doeleinden:

•	 indien	je	oorzakelijke	verbanden	bloot	wilt	leggen;

•	 indien	je	verklaringen	voor	gevonden	effecten	zoekt.

Onder de volgende omstandigheden:

•	 indien	je	over	een	voldoende	grote	steekproef	beschikt	 

(zie voor berekening van de steekproef http://www.journalinks.be/steekproef/);

•	 indien	je	kunt	beschikken	over	gegevens	van	na	de	invoering	van	de	toezichts-	of	hand-

havingsinterventie;

•	 indien	je	kunt	beschikken	over	gegevens	van	vóór	de	invoering	van	de	toezichtinterventie;

•	 indien	je	kunt	beschikken	over	gegevens	van	andere,	vergelijkbare	groepen	of	situaties	waarin	

de interventie niet wordt toegepast; 

•	 indien	je	beschikt	over	relevante	gegevens	die	van	invloed	kunnen	zijn	op	de	uitkomst,	zodat	

je de experimentele en controlegroep kunt ‘matchen’; 

•	 indien	ad	random	toewijzen* van de toezichtsinterventie niet mogelijk of wenselijk is.

Box 5.12 beschrijft een voorbeeld van quasi experimenteel onderzoek met voor en nameting en 

gematchte controlegroep.
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Begrippen die met een * gemarkeerd zijn, worden in de begrippenlijst achterin deze handreiking nader toegelicht.

box 5.12 het effect van inspectie op ongevallen op de weg 

doel

Het onderzoek had tot doel de mogelijkheden te inventariseren voor een model om de effecten 

van toezicht op de vermindering van het aantal ongevallen op de weg te meten. 

methode

In deze studie is het Kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid (KiM) op zoek gegaan naar 

onderzoeksmodellen in het buitenland. Op basis van de meest belovende kwantitatieve 

methode die uit deze internationale vergelijking  naar voren is gekomen, heeft het KiM een 

model voor effectmeting in het wegvervoer ontwikkeld. Daarmee zijn proefberekeningen 

uitgevoerd. Het model vergelijkt de betrokkenheid bij ongevallen van vervoersbedrijven waarop 

toezicht is gehouden, met die van vervoersbedrijven waarop geen toezicht is gehouden en 

controleert de uitkomsten op andere, beïnvloedende factoren.

resultaten

Uit de eerste rekenexercities blijkt dat bedrijven waarop inspecties hebben plaatsgevonden, 

na deze inspecties minder vaak betrokken zijn bij ongevallen dan bedrijven die niet zijn 

geïnspecteerd.

Wouters, P., Derriks, H & van der Loop, H. (2009). Toezicht tellen. Den Haag, Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat.

5.7 experimenteel, gerandomiseerd onderzoek*

Een onderzoek dat is opgezet als gerandomiseerd experiment is het beste in staat oorzakelijke 

verbanden tussen de interventie en het resultaat bloot te leggen. Wie aan de interventie wordt 

blootgesteld, laat je door het toeval beslissen (figuur 5.13). 

Figuur	5.13	Onderzoek	met	voor-	en	nameting	en	controlegroep

InterventieVoormeting  
experimentele groep

Voormeting  
controlegroep

Nameting 
experimentele groep

Nameting 
controlegroep

Doordat het toeval heeft bepaald wie er wordt blootgesteld aan de toezichtsinterventie zijn 

beide groepen op relevante kenmerken vergelijkbaar, waarmee je de invloed van andere beïn-

vloedende factoren uitsluit. 

Dit model gebruik je voor de volgende doeleinden:

•	 indien	je	met	grote	mate	van	zekerheid	oorzakelijke	verbanden	bloot	wilt	leggen;

•	 indien	je	verklaringen	voor	gevonden	effecten	zoekt.

Onder de volgende omstandigheden:

•	 indien	je	over	een	voldoende	grote	steekproef	beschikt	 

(zie voor berekening van de steekproef http://www.journalinks.be/steekproef/);

•	 indien	je	kunt	beschikken	over	gegevens	van	na	de	invoering	van	de	interventie;

•	 indien	je	kunt	beschikken	over	gegevens	van	vóór	de	invoering	van	de	toezichtinterventie;
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•	 indien	je	kunt	beschikken	over	gegevens	van	andere,	vergelijkbare	groepen	of	situaties	waarin	

de interventie niet wordt toegepast; 

•	 indien	je	de	experimentele	conditie* en de controleconditie ad random aan de te onderzoeken 

objecten kunt toewijzen.

Box 5.14 beschrijft een voorbeeld van een experiment, uitgevoerd in de Verenigde Staten:

box 5.14 effectmeting van een handhavingsprogramma ter vermindering van 
 de tabakverkoop aan minderjarigen in de vs 

doel

In de VS is de verkoop van tabak aan minderjarigen verboden. De studie had tot doel na te gaan 

in hoeverre een handhavingsprogramma de regelnaleving van tabakszaken vergroot.  

methode

Er zijn 319 verkoopadressen ingedeeld in zes paren van plaatsen in Erie County in de staat New 

York. Van elk paar kreeg één plaats het handhavingsprogramma toebedeeld. Deze vormden 

tezamen dus de experimentele groep. De plaatsen die het handhavingsprogramma niet kregen 

toebedeeld vormden de controlegroep. Elke gemeente had duidelijke geografische grenzen, 

zodat er geen overlap was in handhavingsactiviteiten.

Het handhavingsprogramma bestond uit controlebezoeken door de politie. De tabakszaken die 

in het controlegebied vielen werden niet door de politie gecontroleerd. Er werden minderjarige 

vrijwilligers ingehuurd voor de uitvoering van de studie. Wanneer een tabakszaak tijdens een 

controlebezoek werd betrapt op de verkoop van tabak aan een minderjarige, dan werd dit 

gerapporteerd aan de afdeling volksgezondheid en werd de betreffende zaak ter plekke beboet 

door de politie. Tabakszaken die de regels naleefden ontvingen een felicitatiebrief.  

 

Voordat de toezichtsinterventie werd uitgevoerd werden alle tabakszaken gecontroleerd op 

de verkoop aan minderjarigen. Hetzelfde werd nog eens gedaan na de invoering van de nieuwe 

toezichtsinterventie.

resultaat

De naleving van het verkoopverbod aan minderjarigen steeg in een jaar tijd van 35% naar 73%. 

De stijging was in het experimentele gebied echter nauwelijks groter dan in het controlegebied. 

De verklaring daarvoor was dat de bezochte verkoopadressen veelal behoorden tot een keten 

van winkels. Ook winkels die niet aan de interventie  werden blootgesteld, werden via collega’s 

daarover wel geïnformeerd, wat ook daar leidde tot de gewenste gedragsreactie. 

Cummings, K., Hyland, A., Saunders-Martin, T., Perla, T., Coppola, P.R. & Pechacek, T.F., (1998). 

Evaluation of an enforcement program to reduce tobacco sales to minors. AMJ Republic Health. 1998 

Jun; 88(6): 932-936.

Het hierboven beschreven voorbeeld is een goed voorbeeld van spill over, ofwel gewenste, niet 

beoogde neveneffecten. Het gestegen nalevingsniveau in zowel de experimentele groep als de 

controlegroep is een mooi resultaat. Hoewel het aannemelijk is dat de toezichtsinterventie 

invloed heeft gehad op het gedrag van de tabaksverkopers, kan een oorzakelijk verband tussen 

de toezichtsinterventie en het veranderde gedrag (de hogere naleving) niet worden aangetoond, 

omdat de controleconditie zijn werk niet goed heeft kunnen doen.
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Begrippen die met een * gemarkeerd zijn, worden in de begrippenlijst achterin deze handreiking nader toegelicht.

5.8 aan de slag
•	 Bepaal	wat	het	doel	is	van	de	effectmeting.

•	 Breng	in	kaart	over	welke	middelen	(capaciteit)	en	bronnen	je	beschikt.

•	 Kies	op	basis	van	het	doel	en	de	omstandigheden	welk	onderzoeksmodel	geschikt	is.

•	 Gebruik	de	doelboom	om	een	keuze	te	maken.

5.9 meer weten?
•	 Leeuw,	F.L.	&	Van	Ooijen-Houben,	M.M.J.	(2010).	Evaluatie van justitiële (beleids)interventies.  

Den Haag: WODC.

•	 Pawson,	R.	&	Tilley,	N.	(1997).	Realistic evaluation. London: Sage Publications.

•	 Swanborn,	P.G.	(1993).	Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Meppel: Boom.

•	 Gezondheidsraad	(2011).	Op weg naar evidence based toezicht. Het onderzoek naar effecten van 

toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Den Haag: Gezondheidsraad.

De Maryland Scientific Methods Scale is een schaal, ontwikkeld op de universiteit van Maryland, 

die wordt gebruikt om onderzoek te ordenen. Zie voor meer informatie:

•	 https://www.ncjrs.gov/pdffiles/171676.PDF

In een researchsynthese van onderzoek naar de effectiviteit van toezichtsinterventies worden 

de effectonderzoeken ingedeeld op basis van deze schaal:

•	 Rijksuniversiteit	Groningen	i.s.m.	Pro	Facto.	Toezicht en effectmeting. Het Kan! 

Researchsynthese van onderzoek naar de effectiviteit van toezichtsinterventies. WODC, 2010.

De website van de Vereniging voor Onderzoek en Statistiek heeft ook vaak interessant nieuws 

op het gebied van toegepast onderzoek:

•	 http://www.vsonet.nl/
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