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1. De presidentsverkiezingen in de VS
Om de vier jaar zijn er presidentsverkiezingen in de VS. Twee kandidaten nemen het dan tegen elkaar
op: een kandidaat van de Republikeinse Partij en een kandidaat van de Democratische Partij. Soms
zijn er nog andere, onafhankelijke kandidaten, maar die spelen geen rol van betekenis. In 2020 gaat de
strijd tussen de Republikein Donald Trump en de Democraat Jo Biden. Beide kandidaten zijn
voortgekomen uit voorverkiezingen die in de 50 staten zijn gehouden.
Figuur 1.1. De presidentskandidaten in 2020: Joe Biden en Donald Trump

De media besteden veel aandacht aan het verkiezingsproces. Dat leidde er ook toe dat er veel peilingen
zijn. Het gaat daarbij zowel om peilingen in de staten apart als peilingen op landelijk niveau. De
peilingen volgen elkaar in hoog tempo op. En het is lang niet altijd duidelijk hoe goed of slecht die
peilingen zijn. Deze notitie is bedoeld om meer informatie te geven over de peilingen in de VS, zodat
we goede en slechte peilingen van elkaar kunnen onderscheiden.
Het is goed te bedenken dat het bij de Amerikaanse verkiezingen niet gaat om de percentages stemmen
die beide kandidaten krijgen, maar om het aantal kiesmannen. Iedere staat heeft een aantal
kiesmannen. Dit aantal hangt af van het aantal inwoners. Zo heeft Montana (met maar weinig
inwoners) slechts 3 kiesmannen. En de grootste staat (Californië) heeft 55 kiesmannen.
Als een kandidaat de meeste stemmen krijgt in een staat, dan gaan alle kiesmannen naar hem (of haar)
toe. Er zijn in totaal 538 kiesmannen. De kandidaat met minstens de helft van het aantal kiesmannen
(270 kiesmannen of meer dus), wordt de nieuwe president.
Peilingen in een staat proberen meestal de stemmenpercentages voor beide kandidaten te schatten.
Daarmee kunnen we dus voorspellen naar welke partij de kiesmannen van een staat gaan. Peilingen op
landelijk niveau zijn lastig. Daarvoor zou je eigenlijk in elke staat een peiling moeten doen. Anders
kun je het aantal kiesmannen niet goed schatten. Dat is een kostbaar en tijdrovend proces.
In dit artikel gaan we wat dieper in op een aantal aspecten van het peilen voor de Amerikaanse
presidentsverkiezingen. Aan de orde komen zaken als het trekken van steekproeven, het verzamelen
van de gegevens (mondeling schriftelijk, telefonisch of online), het stellen van vragen,
eenvraagspeilingen (al of niet met Twitter) en de publicatie van de uitkomsten (grafieken).

2. Terug in de tijd
2.1. De eerste peilingen
De geschiedenis van politieke peilingen in de VS gaat terug naar 1824. In dat jaar probeerden twee
Amerikaanse kranten, The Pennsylvanian in Harrisburg en The Star in Raleigh, de politieke voorkeur
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van de kiezers te meten in de campagne voor de presidentsverkiezingen van dat jaar. Het ging tussen
Andrew Jackson en John Quincy Jones. De kranten gebruikten steekproeven. Ze spraken hiervoor
mensen op straat aan. De peilers hadden echter maar weinig aandacht voor de manier waarop die
steekproeven tot stand kwamen. Daarom viel er weinig zinnigs te zeggen over de juistheid van de
uitkomsten. Zulke straatpeilingen werden straw polls genoemd. Die uitdrukking komt van het
boerenland. Boeren gooiden een handvol strootjes in de lucht om te zien uit welke richting de wind
kwam. De kranten deden straw polls in de straten van de stad om te zien hoe de politieke wind waaide.
Deze straatpeilingen zijn geen goede peilingen. Je weet immers niet of het wel valide peilingen zijn
(Meet de peiling wel wat hij beoogt te meten) en je weet ook niet hoe precies de peiling is (leveren
herhaalde metingen wel ongeveer dezelfde waarde op). Daarom is dit een vorm van peilen die je zou
moeten vermijden. Toch zie je heden ten dage nog wel eens zo’n straatpeiling langskomen.
Een voorbeeld van een moderne straatpeiling was een peiling van de staat New York over het
Coronavirus. Gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York liet in april 2020 een peiling doen
waaruit zou moeten blijken hoeveel mensen antistoffen in hun bloed hadden, en dus het Coronavirus
hadden gehad. Volgens hem bleek 13,9% van de onderzochte personen positief te testen op die
antistoffen. De vraag was nu of we de uitkomst van dit onderzoek kunnen generaliseren naar de hele
bevolking van de staat New York.
Figuur 2.1. De peiling over antistoffen van de staat New York

Bij nadere analyse van de peiling bleek dat de gegevens waren verzameld door op straat winkelende
mensen aan te spreken en ze te vragen mee te doen aan de peiling. Dat gebeurde alleen bij grocery
stores (groentewinkels) en big-box stores (warenhuizen zoals Wallmarts). In totaal werden zo 3.000
personen geselecteerd. Mensen die thuis zaten (bijvoorbeeld als gevolg van quarantaine) of elders aan
het werk waren, konden dus niet in de steekproef terecht komen. Daarmee was de peiling dus geen
goede afspiegeling van de bevolking. De steekproef was niet representatief. Generalisatie naar de
bevolking van de staat New York was daarom niet mogelijk. Meer over deze peiling is te vinden in
Bethlehem (2020a).
2.2. Het debacle van 1936
De Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1936 waren een beslissend moment in de ontwikkeling
van de politieke peilingen in de VS. In die verkiezingen nam de Democraat Franklin Roosevelt het op
tegen de Republikein Alf Landon. De leidende politieke peiler was in die tijd was het tijdschrift
Literary Digest. Het tijdschrift schreef 10 miljoen Amerikanen aan. De adressen hiervoor waren
afkomstig uit lijsten van auto-eigenaren en uit telefoonboeken. Uiteindelijk vulden 2,4 miljoen
Amerikanen de vragenlijst in.
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Sinds 1935 was er een nieuwe peiler in Amerika. Dat was George Gallup. Hij besefte dat je alleen
goede voorspellingen kunt doen als je steekproef goed in elkaar zit. De steekproef moet representatief
zijn. Hij maakte hiervoor gebruik van quotasteekproeven. Hij gaf instructies aan de enquêteurs over de
aantallen mensen die ze in de verschillende groepen moesten enquêteren: zoveel vrouwen uit de
middenklasse in de stad, zoveel mannen uit de lagere klasse op het platteland, enz. De omvang van de
steekproef bedroeg bij Gallup 50.000 personen. Daarmee was zijn steekproef dus aanzienlijk kleiner
dan die van Literary Digest.
Figuur 2.2 bevat de prognoses van beide peilers en de echte uitslag van de verkiezingen. Literary
Digest zat er helemaal naast. Die peiler voorspelde dat Landon de verkiezingen zou winnen met 57%
van de stemmen (de onderste staaf). Maar het werd Roosevelt met 61% (de bovenste staaf). Gallup
voorspelde de winnaar (Roosevelt) wel goed (56%), al zat deze peiler toch ook nog vijf procentpunten
naast de echte uitslag (61%).
Figuur 2.2. De peilingen voor de presidentsverkiezingen van 1936

Waarom was de prognose van Literary Digest zo slecht? Dat kwam omdat de samenstelling van de
steekproef niet deugde. De gebruikte adressen waren adressen van auto-eigenaren en telefoonbezitters.
Dat waren in die tijd personen met wat hogere inkomens. Die mensen stemden vooral Republikeins.
Dus de Republikeinen waren oververtegenwoordigd in de steekproef, met als gevolg dat er teveel
Landon-stemmers in de peiling zaten.
2.3. De representatieve steekproef van 1948
De quotasteekproeven van Gallup werkten in de praktijk ook niet altijd goed. Dat bleek bij de
presidentsverkiezingen van 1948. Toen nam de Democraat Harry Truman het op tegen de Republikein
Thomas Dewey. In figuur 2.3 staan de voorspelling van Gallup en de werkelijke verkiezingsuitslag.
Figuur 2.3. De peiling voor de presidentsverkiezingen van 1948
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De steekproef van Gallup had dit keer een omvang van 3.250 personen. Op grond van de peiling
voorspelde Gallup dat Dewey de verkiezingen zou winnen (met 50% van de stemmen). Sommige
kranten waren zo overtuigd van de voorspelling van Gallup dat ze in hun vroege edities Dewey al tot
winnaar verklaarden. Op de foto in figuur 2.4 houdt Truman triomfantelijk de krant omhoog met de
foute voorspelling.
Figuur 2.4. De kranten verklaren Thomas Dewey tot winnaar
van de presidentsverkiezingen in 1948

Gallup voorspelde dus dat Thomas Dewey 50% van de stemmen zou krijgen, en dat was 5
procentpunten meer dan Dewey in werkelijkheid kreeg. Net als bij de verkiezingen van 1936, zaten er
teveel Republikeinen in de steekproef van Gallup. Alleen leidde dat in 1936 niet tot een verkeerde
voorspelling, omdat daarvoor het verschil tussen Roosevelt en Landon te groot was. In 1948 waren de
verschillen tussen de kandidaten kleiner. De afwijking in de steekproef van Gallup zorgde toen wel
voor een verkeerde voorspelling van Gallup.
De problemen met de voorspellingen van Gallup zijn voor een groot deel toe te schrijven aan het
gebruik van quota-steekproeven. Dit soort steekproeven is niet gebaseerd op loting. Hij liet het aan de
enquêteurs over om porties mensen (quota) met bepaalde eigenschappen selecteren. Hij maakte zo zijn
steekproeven representatief met betrekking tot variabelen als geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en
ras, maar dat betekent niet automatisch dat de steekproef ook representatief was met betrekking tot
andere variabelen, zoals stemgedrag. Onderzoekers hebben vastgesteld dat over een lange reeks van
jaren de Republikeinen oververtegenwoordigd waren in dit soort quota-steekproeven. Die
Republikeinen woonden vaker in betere huizen in betere buurten en daar ging de voorkeur van de
enquêteurs naar toe. Het was makkelijker voor hen om de medewerking van de bewoners te krijgen.
Een ander probleem met de peiling van Gallup was dat hij zijn voorspelling al twee weken voor de
verkiezingen deed. Dat is niet zo slim want in twee weken kan er nog veel gebeuren. En dat kan de
keuze van kiezers beïnvloeden. Toch namen de kranten (ten onrechte) de prognose over.
Na het fiasco van Gallup in 1948, besloot deze organisatie om af te stappen van het gebruik van quotasteekproeven. Vanaf dat moment werd alleen nog maar gebruik gemaakt van aselecte steekproeven.
Meer over de geschiedenis van peilingen en de opkomst van het gebruik van steekproeven is,
bijvoorbeeld, te vinden in Bethlehem (2009).
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3. Aselecte steekproeven
3.1. Wat is een aselecte steekproef?
Om te kunnen generaliseren van de steekproef naar de populatie, hebben we een representatieve
steekproef nodig. Een steekproef is representatief als hij in alle opzichten lijkt op de populatie. De
percentages mannen en vrouwen in de steekproef moeten overeenkomen met de corresponderende
percentages in de populatie, de leeftijdsverdeling in de steekproef moet kloppen met die verdeling in
de populatie, enz. Kortom, de steekproef moet een miniatuur zijn van de populatie
Hoe komen we aan een dergelijke steekproef? De discussie daarover tussen de deskundigen duurde
vele jaren, van ongeveer 1895 tot 1934. Zie bijvoorbeeld Bethlehem (2009). Toen was de conclusie
wel duidelijk: je kunt het beste een aselecte steekproef trekken. Dit betekent dat je
1) de steekproef moeten loten,
2) iedereen in de populatie een positieve kans op selectie moet hebben,
3) al die selectiekansen moet kennen.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan kun je altijd een goede schatting maken. Een goede
schatting is zuiver en precies. Zuivere schattingen zijn niet systematisch te hoog of te laag. Gemiddeld
komen ze op de goede waarde uit. Zuivere schattingen schatten wat je wilt schatten. Zuivere
schattingen noemen we ook wel valide schattingen.
Schattingen zijn precies als ze allemaal dicht bij elkaar in de buurt liggen. Herhaald trekken van de
steekproef levert ongeveer dezelfde schattingen op.
Een aselecte steekproef is bij benadering representatief, Alle verhouding in de steekproef komen bij
benadering overeen met de verhoudingen in de populatie. Dus bijvoorbeeld de verhouding man/vrouw
in de steekproef is ongeveer gelijk aan die verhouding in de populatie. En ook moet de
leeftijdsverdeling in de steekproef ongeveer gelijk zijn aan de verhouding in de populatie.
3.2. Simuleren van een aselecte steekproef?
Met de nodige wiskunde en statistiek kun je bewijzen dat het trekken van aselecte steekproeven echt
werkt. Dat doen we hier niet. In plaats daarvan voeren we een simulatie uit. We construeren een
populatie en vervolgens gaan we daaruit steekproeven trekken. Omdat we weten hoe de populatie in
elkaar zit, kunnen we zien hoe dicht de schattingen bij de werkelijke populatiewaarde in de buurt
liggen.
Onze (fictieve) populatie bestaat alle geregistreerde stemmers (registered voters) in de Verenigde
Staten. We veronderstellen dat al die stemmers al weten of ze op Trump gaan stemmen of op Biden.
We veronderstellen verder dat 48% op Biden gaat stemmen. In de praktijk is dit percentage natuurlijk
niet bekend. Je doet juist een peiling om achter dit percentage te komen. De vraag is nu hoe goed we
dit percentage van 48% kunnen schatten op basis van een steekproef.
We beginnen met steekproeven van omvang 500. Hoe nauwkeurig is de schatting op basis van zo’n
steekproef? Om daarachter te komen trekken we niet één steekproef, maar 1.000 steekproeven. Dit
levert dus 1.000 schattingen op. Al die schattingen zijn bij elkaar gebracht in het linker histogram in
figuur 3.1. De verticale rode lijn stelt het te schatten populatiepercentage voor (48%). Het is duidelijk
dat de schattingen zich concentreren om die rode lijn. Soms zijn ze wat te laag en soms wat te hoog,
maar gemiddeld zijn ze goed. Er zijn geen systematische afwijkingen. Daarom concluderen we dat de
schattingsprocedure zuiver (valide) is.
Het histogram is symmetrisch rondom de te schatten waarde, met een piek in het midden. Dit is de
bekende normale verdeling.
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Uit het linker histogram in figuur 3.1 kunnen we aflezen dat de schattingen overwegend variëren
tussen de 44% en de 52%. Dus de schatting wijkt maximaal zo’n 4 procentpunten af van de werkelijke
waarde. Dit is de onzekerheidsmarge die hoort bij een steekproef van 500.
Het rechter histogram laat zien wat er gebeurt als we de omvang van de steekproef verviervoudigen
van 500 naar 2.000. We krijgen dan nog steeds een keurige symmetrische patroon rondom de
werkelijke waarde, maar nu is de variatie veel kleiner. De 1.000 schattingen liggen veel dichter bij
elkaar. De schattingsprocedure is nog steeds valide, maar veel preciezer. Dit is een belangrijke
vuistregel voor steekproeven: schattingen zijn preciezer naarmate de steekproef groter is.
Figuur 3.1.Het simuleren van steekproeven uit de geregistreerde stemmers in de VS.
Links: steekproeven van omvang 500. Rechts steekproeven van omvang 2.000

3.3. Onzekerheidsmarges
Peilingen zijn gebaseerd op steekproeven. En zulke steekproeven moeten zijn verkregen via loting. Je
kunt niet garanderen dat de schattingen exact gelijk te zijn aan de exacte populatiewaarden. Ze liggen
er meestal wel in de buurt. Het zijn maar schattingen. Die schattingen hebben een onzekerheidsmarge.
Het is belangrijk om die onzekerheidsmarge te berekenen. Hij geeft immers inzicht in de precisie van
de schattingen.
In simpele gevallen (het schatten van een percentage in een aselecte steekproef) kunnen we de
onzekerheidsmarge met een rekenmachientje uitrekenen. Dat kan met deze formule:

Onzekerheidsmarge  2 

p  (100 − p)
n −1

Hier is p het percentage in de steekproef en n de omvang van de steekproef. Stel dat in een steekproef
van 1,000 kiesgerechtigden blijkt dat 50% op Joe Biden gaat stemmen. Dus p = 50 en n = 1000. Dan is
de onzekerheidsmarge gelijk aan

Onzekerheidsmarge  2 

50  (100 − 50)
= 3, 2
1000 − 1

Dit betekent dat het werkelijke percentage in de populatie met zeer grote waarschijnlijkheid ligt tussen
de 50 – 3,2 = 46,8 en de 50 + 3,2 = 53,2. Dat klopt in dit geval. De populatiewaarde (48%) ligt
inderdaad in dit interval.
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Hier is nog een voorbeeld van het gebruik van onzekerheidsmarges in de praktijk. Het ging om een
voorverkiezing van de Democratische Partij op 3 februari 2020 in de staat Iowa. Er werd een peiling
uitgevoerd door de Des Moines Register, een krant die in Iowa verschijnt. De steekproef bestond uit
700 democraten die waren geloot uit de geregistreerde democraten in de staat. Tabel 3.1 toont de
uitkomsten van de peiling.
Tabel 3.1. Peiling voor de Democratische voorverkiezing in Iowa
Kandidaat

Percentage

Sanders, Bernie
Warren, Elizabeth
Buttigieg, Pete
Biden, Joe
Klobuchar, Amy
Yang, Andrew
Booker, Cory
Steyer, Tom
Gabbard, Tulsi
Bloomberg, Michael

20 %
17 %
16 %
15 %
6%
5%
3%
2%
2%
1%

De conclusie van de krant was dat Bernie Sanders aan de leiding ging. De vraag is nu of je deze
conclusie kunt vertalen naar de hele populatie. Gaat Sanders ook in de populatie als geheel aan de
leiding? Kortom, hoe zit het met de onzekerheidsmarges?
Bij de 20% van Sanders hoort een onzekerheidsmarge van 3,0 procentpunten. Dus het
populatiepercentage voor Sanders ligt met grote waarschijnlijkheid tussen de 17,0% en de 23,0%. Bij
de 17% van Warren hoort een onzekerheidsmarge van 2,8 procentpunten. Het populatiepercentage
voor Warren ligt dus hoogstwaarschijnlijk tussen de 14,2% en de 19,8%. Beide intervallen overlappen
elkaar voor een deel. We kunnen dus niet concluderen dat er een significant verschil is tussen beide
steekproefpercentages. Je kun dus niet zeggen dat Sanders voorligt op Warren. Het verschil in de
steekproefpercentages wordt veroorzaakt door de ruis in de steekproef en niet door ‘echte’ verschillen.
In figuur 3.2 is de uitslag van de peiling in grafische vorm weergegeven voor de vier belangrijkste
kandidaten (met minstens 15% van de stemmen). Dat is gebeurd in de vorm van een staafdiagram, Het
aantrekkelijke van een staafdiagram is dat je daarin ook de onzekerheidsmarges kunt laten zien. Dat
zijn de ‘harkjes’ aan de uiteinden van de staven. Duidelijk is te zien dat de ‘harkjes’ voor Sanders en
Warren overlappen en er is dus geen significant verschil is tussen beide kandidaten
Figuur 3.2. Staafdiagram van de peiling voor de Democratische voorverkiezing in Iowa
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Om de uitkomsten van peilingen goed te kunnen interpreteren, moet je de onzekerheidsmarges kennen.
Goede peilers vermelden die marges in hun onderzoeksrapporten. En als ze er niet zijn, kunnen we ze
soms zelf uitrekenen met de eerder genoemde formule. Figuur 3.3 toont een voorbeeld van hoe het in
de praktijk zou kunnen. Het gaat om een telefonische peiling van de Amerikaanse tv-zender CNN. De
peiling is van 2 tot 5 juni 2020 gehouden
Figuur 3.3. Uitkomst van een peiling van de Amerikaanse tv-zender CNN

Volgens de peiling krijgt Joe Biden 55% van de stemmen en Donald Trump 41%. Dat is een verschil
van 14 procentpunten in het voordeel van Biden. Aan de rechterkant van het scherm kunnen we
aflezen dat margin of error hier gelijk as aan 3,6%. Deze onzekerheidsmarge is onvoldoende om het
verschil tussen Biden en Trump te verklaren. Volgens deze peiling staat Biden dus echt voor op
Trump.
Meer over aselecte steekproeven, schattingen en onzekerheidsmarges is, bijvoorbeeld, te vinden in
Bethlehem (2018).

4. Soorten peilingen
4.1. Traditionele peilingen
Met een peiling verzamel je gegevens bij de personen in de steekproef. Dat kan op verschillende
manieren: schriftelijk, mondeling (face-to-face), telefonisch en online. Elke manier heeft zijn
voordelen en nadelen.
•

Een schriftelijke peiling is relatief goedkoop. Vragenlijsten gaan per post naar de respondenten.
Die vullen ze in en sturen ze terug. De kwaliteit van de verzamelde informatie is vaak laag. En ook
de respons is laag.

•

Een mondelinge peiling levert gegevens van goede kwaliteit op. Maar door de inzet van
enquêteurs (die het land doorreizen) is dit een dure en tijdrovende manier van peilen.

•

Een telefonische peiling kan gegevens van redelijke kwaliteit opleveren. Zo’n peiling kost minder
tijd en geld dan een mondeling peiling. Maar het is wel lastig een goede steekproef van
telefoonnummers te trekken. En ook is de respons erg laag.

•

Met een online peiling kun je snel een goedkoop veel gegevens verzamelen. Maar hoe trek je een
aselecte steekproef van e-mailadressen? En de kwaliteit van de antwoorden kan te wensen
overlaten. Er zijn immers geen enquêteurs die kunnen helpen.

Traditioneel peilingen waren (tot ongeveer 1980) schriftelijke peilingen of mondelinge (face-to face)
peilingen. Zo was de peiling van het tijdschrift Literary Digest in 1936 (zie paragraaf 2.2) een
schriftelijke peiling. Naar 10 miljoen adressen werd een vragenlijst gestuurd. Ongeveer 2,4 miljoen
respondenten vulden die vragenlijst in en stuurden hem terug. De peiling van George Gallup in 1936
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(zie ook paragraaf 2.2) was een mondelinge (face-to-face) peiling. Enquêteurs reisden door het land en
gingen bij de respondenten op bezoek. Uiteindelijk deden ongeveer 50.000 personen mee.
Vanwege de goede kwaliteit van de uitkomsten, zou de voorkeur moeten uitgaan naar een mondeling
peiling. In de loop der tijd werd deze manier van verzamelen van gegevens echter te duur en te
tijdrovend. Een enkele keer worden nog mondeling gepeild. Enquêteurs gaan bij de respondenten op
bezoek en nemen een laptop mee waarin een digitale versie van de vragenlijst zit. CAPI noemen ze dat
(computer-assisted personal interviewen).
4.2. Telefonische peilingen
Vanaf 1970 waren de peilingen in de VS steeds meer telefonische peilingen. Dit ligt voor de hand in
een groot land als de VS. Mensen thuis bellen is toch een stuk sneller en goedkoper dan enquêteurs het
hele land laten afreizen. Er zitten echter wel wat haken en ogen aan telefonisch peilen.
Een lastig probleem is het trekken van een steekproef voor een telefonische peiling. Hoe kom je aan
een aselecte steekproef van telefoonnummers? Waarbij je moet bedenken dat er zowel vaste als
mobiele nummers zijn.
Er zijn in de VS twee verschillende aanpakken gangbaar om een steekproef van telefoonnummers te
trekken. In de eerste plaats kun je proberen gebruik te maken van lijsten met geregistreerde stemmers
Amerikanen die willen stemmen, moeten zich eerst registreren. Ze moeten een ‘registered voter’
worden. Soms bevatten die lijsten telefoonnummers, maar lang niet altijd. Het kan zijn dat iemand
geen vermelding van zijn of haar nummer wil. En mobiele nummers ontbreken voor een groot deel.
Dus deze lijsten met telefoonnummers bieden geen volledige dekking van de populatie.
Er zijn ook peilers die gebruik maken van Random Digit Dialing (RDD). Daarbij genereert de
computer willekeurige telefoonnummers. Een manier om dat te doen is, bijvoorbeeld, uitgaan van
bestaande nummers en dan de laatste twee cijfers vervangen door twee willekeurig andere cijfers. Met
deze aanpak dek je in principe de hele populatie van telefoonnummers af.
Een groot probleem van RDD is de erg lage respons. Veel mensen weigeren mee te doen als ze
telefonisch worden benaderd voor een peiling. Vaak kunnen ze op het beeldscherm van hun telefoon
zien dat ze door een bedrijf worden gebeld. Daar staat dat het gaat om een onbekend nummer. Dat
leidt al snel tot het niet opnemen van de telefoon. Een ander probleem is de mogelijkheid bepaalde
nummers (bijvoorbeeld van peilers) te blokkeren. RDD kan ook leiden tot nummers die niet van
huishoudens zijn, maar van bedrijven. Die horen niet thuis in de peiling.
Het percentage respons van telefonische peilingen ligt tegenwoordig vaak onder de 10%. Zie,
bijvoorbeeld, Pew Research Center (2012). Bekend is ook de verhaal van Martin Boon (ICM) in een
interview op tv dat zijn organisatie minsten 30,000 pogingen moet doen om een respons van 2,000
personen te krijgen. Dat is een respons van 7%. Die lage respons is een ernstig probleem. Omdat
respondenten meestal afwijken van non-respondenten, kunnen de uitkomsten van een peiling een
vertekening hebben, waardoor je de verkeerde conclusies trekt.
Niet in Nederland, maar wel in de Verenigde Staten, heb je robopolls. Een robopoll is een telefonische
peiling zonder enquêteurs. De computer heeft de volledige controle over het selecteren van
telefoonnummers, verbinding leggen met een respondent, het stellen van de vragen (via een
geautomatiseerd script) en het registreren van de antwoorden. De respondenten beantwoorden de
vragen door te drukken op de toetsen van de telefoon. Het lijkt wel wat op de belmenu’s die je moet
doorlopen als je de helpdesk van een groot bedrijf belt. Een voordeel van een robopoll is dat hij
aanzienlijk goed koper is dan een gewone telefonische peiling. Je zet immers geen enquêteurs in. Een
groot probleem is dat een federale wet in de VS het gebruik van robopolls voor mobiele nummers
verbiedt. Dus je kunt alleen een robopoll doen als je geen mobiele nummers belt.
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Met een voorbeeld laten we zien wat het effect is van het wel of niet meenemen van mobiele nummers
in een peiling. De gegevens zijn afkomstige van Nate Silver van de website FiveThirtyEight
(www.fivethirtyeight.com). De cijfers hebben betrekking op de campagne voor de
presidentsverkiezingen in 2012. Het ging toen tussen Barack Obama en Mitt Romney. Tabel 4.1 bevat
de prognoses van Nate Silver (2012) voor Barack Obama.
De kans op winst (in termen van kiesmannen of stemmenpercentages) ligt net boven de 60% als er
geen mobiele telefoons in de steekproef zitten. Zitten er wel mobiele telefoons in de steekproef, dan
stijgen de winstkansen tot boven de 80%. Hetzelfde patroon zie je bij de voorspelling van het aantal
kiesmannen. En in de laatste regel kun je zien dat het verschil in percentage stemmen tussen Obama en
Romney aanzienlijk groter is voor peilingen met mobiele nummers.
Tabel 4.1. Prognose van Nate Silver voor Barack Obama op 19 december 2012.
Voorspelling voor Obama

Peilingen zonder
mobiele nummers

Peilingen met
mobiele nummers

61,1%
64,2%
285,1
+ 1,5

82,7%
82,2%
320,1
+ 4,1

Kans op meeste kiesmannen
Kans op grootste percentage
Aantal kiesmannen
Verschil met Romney (procentpunten)

De verklaring van de verschillen in tabel 4.1 is dat bezitters van een (prepaid) mobiele telefoon vooral
mensen zijn met lagere inkomens, financiële problemen, slechtere gezondheid, zonder
ziektekostenverzekering en met alcoholproblemen. Dit zijn typisch bevolkingsgroepen waarin Obama
veel aanhang had. Door geen mobiele nummers mee te nemen in de steekproef raak je dus deze
Obama-stemmers kwijt.
4.3. Online peilingen
Met de snelle ontwikkeling en verspreiding van het internet in de jaren 90 van de vorige eeuw deed
een nieuwe vorm van peilen zijn intrede: de online peiling. Bij een dergelijke peiling krijgen de
respondenten de vragenlijsten via het internet aangeboden. Op het eerste gezicht heeft een online
peiling een aantal aantrekkelijke eigenschappen maar er zijn ook methodologische voetangels en
klemmen.
Heel veel mensen zijn tegenwoordig aangesloten op het internet en die kun je dus via dat internet
benaderen. Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie, publiceert regelmatig cijfers over
het gebruik van internet in Europa. Uit de cijfers over 2017 blijkt dat in noordwest Europa veel
huishoudens internet hebben. Op de Balkan is het percentage huishoudens met internet juist laag. Het
percentage huishoudens met internet is het hoogst in Nederland en IJsland (98%) en het laagst in
Bulgarije (67%) en Servië (68%). De VS lopen achter bij noordwest Europa. In dit land heeft ongeveer
90% internet.
Op het eerste gezicht heeft een online peiling een aantal aantrekkelijke eigenschappen:
•

Omdat zoveel mensen verbonden zijn met het internet, is een online peiling een simpel instrument
om toegang te krijgen tot een grote groep potentiële respondenten.

•

Het is relatief goedkoop om de steekproefpersonen te voorzien van een vragenlijst. Er zijn geen
enquêteurs nodig en er zijn geen drukkosten en verzendkosten.

•

Het opzetten en uitvoeren van een peiling kan snel gebeuren. Er gaat maar weinig tijd verloren
tussen het klaarzetten van de vragenlijst en het beginnen met de gegevensverzameling.
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Kortom, een online peiling is een goedkoop en snel middel om in contact te krijgen met een grote
groep mensen. Een online peiling heeft echter ook nadelen.
Een eerste probleem is onderdekking. Personen of huishoudens die geen internetverbinding hebben,
kunnen niet deelnemen aan de peiling. Dan kan je de steekproef niet generaliseren naar de populatie.
Als mensen zonder internet een specifieke groep vormen, dan kan dit leiden tot verkeerde conclusies.
In veel landen zie je dat vooral laagopgeleiden, ouderen en personen met een laag inkomen
ondervertegenwoordigd zijn op internet. In Nederland is de internetdekking hoog (98%). Daarom
zullen er vrijwel geen dekkingsproblemen zijn. In de VS is de dekking met 90% een stuk lager. Het
zijn vooral ouderen, mensen met lage inkomens, laag opgeleiden, en bewoners van het platteland die
geen internet hebben.
Het is bij online peilingen niet eenvoudig een aselecte steekproef te trekken. Daarvoor heb je een lijst
met de e-mailadressen nodig van alle leden van de populatie. Soms is er zo’n lijst. Als je,
bijvoorbeeld, een peiling wilt doen bij een bedrijf waar alle werknemers een eigen e-mailadres hebben
gekregen, dan is zo’n lijst wel aanwezig. Een ander voorbeeld is een universiteit waar alle studenten
een e-mailadres hebben. Helaas bestaat er niet zo’n steekproefkader voor de hele bevolking. Er bestaat
dus geen lijst met e-mailadressen van alle stemgerechtigde Amerikanen.
Als je wel adressen hebt, maar geen e-mailadressen, dan is een andere aanpak denkbaar. Je trekt dan
een steekproef van adressen. Vervolgens stuur je een brief naar de geselecteerde adressen. Die brief
nodigt een persoon in het huishouden uit om de vragenlijst op het internet in te vullen. De link naar de
vragenlijst staat in de brief. Deze aanpak vergroot wel de kosten van de peiling. Je moet immers
brieven versturen en misschien ook wel herinneringsbrieven. Ook zal het uitvoeren de peiling op deze
manier meer tijd kosten. Verder is het wat moeizamer voor de respondenten. Ze moeten op hun
computer, laptop, tablet of smartphone een vaak wel lang en ingewikkeld internetadres intypen.
Typefouten zijn daarbij gauw gemaakt.
Vanwege de problemen met het trekken van een ‘nette’ steekproef voor een online peiling nemen veel
onderzoekers hun toevlucht tot zelfselectie. Ze zetten hun vragenlijst gewoon maar op het internet. De
respondenten zijn dan de mensen die internet hebben, (toevallig) langs de website van de peiling
komen, en spontaan besluiten mee te doen aan de peiling. De onderzoekers hebben het selectieproces
dus niet onder controle. De kansen op deelname aan de peiling zijn onbekend en dus kun je geen
zuivere (valide) schattingen berekenen. Bij een zelf-selectiepeiling loop je een groot risico dat de
respons niet representatief is. Hier zijn een aantal zaken die de representativiteit kunnen aantasten:
•

Vaak kunnen personen van buiten de populatie ook meedoen aan de peiling. Nederlanders zouden
bijvoorbeeld mee kunnen doen aan Amerikaanse zelfselectie-peilingen. Dit ‘vervuilt’ de respons
en maakt het onmogelijk de uitkomsten te generaliseren naar de (Amerikaanse) populatie.

•

Het is soms mogelijk voor respondenten om de vragenlijst meer dan één keer in te vullen. Zelfs al
is er een controle op het IP-adres van de computer van de respondenten (de vragenlijst kun je maar
één keer invullen op een computer), dan nog kan die persoon de vragenlijst invullen op een andere
computer (pc, laptop, tablet of smartphone).

•

Een groep mensen kan pogen de uitkomsten van de peiling te manipuleren door met zijn allen mee
te doen aan de peiling en afgesproken antwoorden in te vullen (die overeenkomen met de
doelstellingen van de groep).

We geven enkele voorbeelden van zelfselectie-peilingen in Nederland. Een eerste voorbeeld is de NS
Publieksprijs, een literaire prijs die elk jaar wordt toegekend. De winnaar wordt via een online peiling
bepaald. Voor de prijs van 2005 kon je stemmen op één van de zes genomineerde boeken, maar je kon
ook zelf een favoriet boek opgeven. In totaal brachten 92.000 mensen hun stem uit. Tot verbazing van
iedereen werd niet een van de genomineerde boeken tot winnaar gekozen. 72% van de stemmers
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noemde de Nieuwe Bijbelvertaling als favoriet boek. Deze uitslag bleek het resultaat van een
campagne gevoerd door onder anderen het dagblad Trouw, de Evangelische Omroep, het Nederlands
Bijbelgenootschap, de Katholieke Bijbelstichting en de Protestantse Kerk om toch vooral te stemmen
op de Nieuwe Bijbelvertaling.
Bij een peiling voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012 deed zich een poging tot
manipulatie voor. Dit meldde het NRC op 13 september 2012. Zie Bronzwaer (2012). Een groep van
2.500 ‘infiltranten’ probeerde zich aan te melden bij het online panel van peiler Maurice de Hond. Het
idee van deze groep was om zicht aanvankelijk te presenteren als CDA-stemmer en dan
langzamerhand over te gaan naar de partij 50PLUS. Ze probeerden zo ook anderen in het panel op dit
idee te brengen. De actie werd ontdekt door de peiler omdat er ineens wel heel veel aanmeldingen
voor het panel tegelijk binnen kwamen. Het laat echter wel zien dat met een wat subtielere aanpak
peilingen op basis van zelfselectie te manipuleren zijn.
Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werd in Amsterdam op 12 januari
2014 het Eerste Grote Lijsttrekkersdebat georganiseerd. Het Parool wilde weten hoe de lijsttrekkers
het hadden gedaan in het debat en organiseerde een online peiling. Iedereen kon zijn stem uitbrengen,
dus bijvoorbeeld ook mensen van buiten Amsterdam en mensen die het debat helemaal niet gezien
hadden. De campagneteams van twee partijen merkten dat je na het uitzetten van cookies op je
computer onbeperkt kon stemmen. De hele nacht bleven ze stemmen uitbrengen op hun lijsttrekker.
En dus kregen de lijsttrekkers van deze partijen onevenredig veel stemmen. Toen Het Parool merkte
dat de peiling een erg afwijkende uitslag zou opleveren, werd de peiling uit de lucht gehaald. De krant
beschuldigde de politieke partijen van manipulatie. Maar het was natuurlijk wel de krant zelf die een
slechte peiling had opgezet.
In het programma Vroege Vogels van de VARA werd tegen het einde van 2014 uitgebreid aandacht
besteed aan vuurwerkoverlast. Het programma leek er vanuit te gaan dat natuurliefhebbers wel tegen
vuurwerk zouden zijn. Op de website van Vroege Vogels werd een zelfselectie-peiling geplaats waarin
de bezoekers zich konden uitspreken over een verbod op particulier vuurwerk. Aanvankelijk verliep de
peiling naar verwachting. Zo’n 90% van deelnemers wilde een verbod op vuurwerk. Maar toen kwam
er een kentering. Ineens waren er duizenden tegenstanders van een vuurwerkverbod. Op
zondagmorgen 28 december 2014 hadden bijna 5.000 mensen hun stem uitgebracht. Nog maar 46%
was voor een vuurwerkverbod en een meerderheid van 53% was tegen. Dat was een behoorlijke
omwenteling. Hoe kon dat? Enig onderzoek leerde dat ook de voorstanders van vuurwerk de website
hadden ontdekt. Een voorbeeld daarvan was de website Freakpyromaniacs.com. In het forum op deze
website werden de vuurwerkliefhebbers opgeroepen naar de website van Vroege Vogels te gaan en te
stemmen tegen een vuurwerkverbod. En dat deden ze dus.
Ook in de VS maken peilers vaak gebruik van zelfselectie bij online peilingen. Tijdens de campagne
voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 8 november 2016 waren er heel wat peilingen.
Daarbij waren ook diverse zelfselectie-peilingen met maar één vraag. Die werden gebruikt om een
beeld te krijgen van hoe de kandidaten (Hillary Clinton en Donald Trump het deden tijdens de
verkiezingsdebatten. Er waren drie debatten tussen Clinton en Trump. Na het derde debat was er een
online peiling op de website van Breitbart News Network. Dit is een rechtse-conservatieve
nieuwswebsite die de Conservatieven en Trump steunt. De enige vraag zag eruit zoals in figuur 4.1. Er
zijn twee antwoordopties. Kennelijk kon je niet aangeven dat je geen idee had wie had gewonnen.
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Figuur 4.1. Peiling van Breitbart News Network.

De peiling ging meteen van start na afloop van het debat. Aangezien Breitbart een rechtsconservatieve website is, zijn veel bezoekers Republikeinen. Daarom zou je kunnen verwachten dat
Donald Trump meer stemmen krijgt dan Hillary Clinton. Het linker staafdiagram in figuur 4.2 laat te
stand zien van de peiling na een paar uur. Op dat moment hadden ongeveer 150.000 personen
gestemd. Tot verbazing van velen stond Clinton voor op Trump. Volgens 60% van de respondenten
had zij het debat gewonnen.
Volgens Breitbart was de peiling geïnfiltreerd door votebots, Een votebot is een softwareapplicatie die
geautomatiseerde taken uitvoert op het internet. Hij simuleert de handelingen van een persoon achter
de computer. Hij kan bijvoorbeeld de toetsaanslagen van een respondent bij het stemmen naspelen.
Een votebot kan dit automatisch vele malen doen en zo de uitslag manipuleren. Volgens Breitbart
waren er votebots actief geweest vanuit landen als Roemenië, Duitsland en Zuid-Korea. Die votebots
stemden op Clinton.
Figuur 4.2. Uitslag van de peiling van Breitbart News Network.

En dankzij die votebots had Clinton die grote voorsprong opgebouwd. Later, nadat 300,000 personen
de vraag hadden beantwoord, was de stand behoorlijk veranderd. Toen stond Trump voor met 54%
van de stemmen. Misschien hadden de Conservatieven ook wel votebots ingezet.
Meer over online peilingen is bijvoorbeeld te vinden in Bethlehem & Biffignandi en Bethlehem
(2018).

5. Wegen
Onderdekking, zelfselectie en non-respons kunnen de representativiteit van online peilingen aantasten.
Daardoor krijg je afwijkende uitkomsten. Om de situatie te repareren moet je een correctieprocedure
uitvoeren. Die procedure heet wegen.
5.1. Het principe van wegen
Het fundamentele principe van wegen is dat je probeert de representativiteit van de respons te
herstellen. Dat doe je door respondenten gewichten te geven. Respondenten in
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ondervertegenwoordigde groepen geef je een gewicht groter dan 1. Ze tellen daardoor zwaarder mee.
En respondenten in oververtegenwoordigde groepen geef je een gewicht kleiner dan 1. Ze tellen
daardoor minder zwaar mee.
Om gewichten te kunnen berekenen, heb je weegvariabelen nodig. Je moet deze variabelen gemeten
hebben in de peiling. Bovendien moet de verdeling van deze variabelen in de populatie kennen. Door
de verdeling van deze variabelen in de populatie te vergelijken met die in de respons, kun je
vaststellen of er sprake is van een representatieve respons. Lijkt de verdeling van een weegvariabele in
de respons op de verdeling ervan in de populatie, dan is er geen probleem (voor wat betreft deze
variabele). Verschillen beide verdelingen wel duidelijk, dan is de respons selectief en moet je wegen.
Bedenk hierbij wel dat wegen alleen effectief is als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan
1) Er moet een sterke samenhang zijn tussen de gebruikte weegvariabelen en de manier waarop het
selectiemechanisme van de peiling werkt.
2) Er moet een sterke samenhang zijn tussen de gebruikte weegvariabelen en de doelvariabelen van de
peiling.
Is aan deze twee voorwaarden niet voldaan, dan is wegen niet effectief. De schatters zijn na correctie
niet valide (zuiver). De uitkomsten blijven fout.
5.2. Wegen van het EenVandaag Opiniepanel
Met een Nederlands voorbeeld tonen we het belang van wegen. Het EenVandaag Opiniepanel is het
online onderzoekspanel van het programma EenVandaag op de zender NPO1. De leden van het panel
kunnen regelmatig hun mening geven over actuele onderwerpen als politiek, economie,
gezondheidszorg en criminaliteit. Het Opiniepanel telde in 2008 gemiddeld ongeveer 50.000 leden,
afkomstig uit alle delen van de bevolking en gespreid over het hele land. Het panel is gevuld door
toepassing van zelfselectie en daarom dus niet representatief.
In het EenVandaag Opiniepanel zijn de volgende variabelen beschikbaar: geslacht, leeftijd, opleiding,
provincie en stemgedrag bij de vorige verkiezingen. Bij een peiling in 2008 werd aan alle deelnemers
de politieke voorkeur gevraagd. Aan die peiling namen 19.392 leden van het panel deel. Op dat
moment zaten 45.632 personen in het panel. Dat betekende een responspercentage van 42,5%. De
respons was dus niet zo groot. Daarmee werd de representativiteit nog verder aangetast.
Figuur 5.1. De verdeling van geslacht in de peiling van het EenVandaag Opiniepanel

We bekijken de weegvariabele geslacht. Figuur 5.1 toont hoeveel de verdeling in de peiling afwijkt
van de verdeling in de populatie. Er zijn grote verschillen. Er zitten veel te weinig vrouwen in de
peiling. Het percentage vrouwen had 51,0% moeten zijn, terwijl het slechts 27,6% was. Omgekeerd
zitten er veel te veel mannen in de peiling. Het percentage mannen had 49,0% moeten zijn, terwijl het
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72,4% was. De mannen zijn dus oververtegenwoordigd en de vrouwen ondervertegenwoordigd. Als je
in de peiling variabelen meet die samenhangen met geslacht, dan kun je verwachten dat deze
schattingen niet correct zijn.
Figuur 5.2 bevat nog een tweede voorbeeld van een weegvariabele. Deze variabele registreerde hoe de
respondenten hadden gestemd bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer (in 2006). Ook hier
kunnen we behoorlijke verschillen constateren tussen de respons in de peiling en de populatie. Het is
bijvoorbeeld duidelijk dat er te weinig CDA-stemmers in de peiling zitten. En er zitten juist teveel SPstemmers in de peiling.
Het verschil is heel groot bij de mensen die de vorige keer niet hebben gestemd. In het panel stemde
5,2% niet, terwijl in de populatie 19,8% niet stemde. Bedenk dat 100,0% - 19,8% = 80,2% het
opkomstpercentage was. Er zaten dus veel te veel stemmers in de peiling en te weinig niet-stemmers.
Dat verschijnsel zie je vaker bij politieke peilingen. Er is een sterk verband tussen stemmen en
meedoen aan peilingen. Stemmers doen vaker mee aan peilingen dan niet-stemmers en zijn dus
oververtegenwoordigd. Daarom is het belangrijk om stemgedrag bij de vorige verkiezing als
weegvariabele te gebruiken.
Figuur 8.5. De verdeling van stemgedrag in de peiling en de doelpopulatie

Bij online peilingen, en dus ook bij de Amerikaanse online peilingen, is het van belang om een
effectieve weging uit te voeren. Alle peilers zouden goed moeten documenteren of ze hebben
gewogen, en zo ja, hoe ze hebben gewogen. Die informatie ontbreekt vaak in de berichtgeving over
deze peilingen. Er zijn gelukkig wel goede voorbeelden. De peiling van de Amerikaanse zender CNN
in figuur 3.3 is uitgevoerd door marktonderzoekbureau SRSS. Enig zoekwerk op het internet leert dat
deze peiler de peiling heeft gewogen met geslacht, ras, leeftijd, opleiding, regio en telefoongebruik
(alleen vaste telefoon, alleen mobieltje, of beide). Dat is een stevige weging die zal hebben
bijgedragen tot een verbetering van de kwaliteit van de uitkomsten
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6. Eenvraagspeilingen
De beschikbaarheid van het internet heeft het wel heel gemakkelijk gemaakt om eenvraagspeilingen te
doen. Dat zijn peilingen waarin maar één vraag wordt gesteld. Je ziet deze peilingen vaak op de
websites van nieuwsmedia. Dit zijn gewoonlijk zelfselectie-peilingen. Iedereen die een dergelijke
peiling tegenkomt op het internet, kan hem invullen. En het kost maar een paar seconden om de vraag
te beantwoorden. Soms is het zelfs mogelijk de vraag meer dan één keer te beantwoorden. Na het
beantwoorden van de vraag krijgen de respondenten vaak meteen de frequentieverdeling van de
antwoorden op de vraag (tot op dat moment) te zien.
6.1. Een eenvraagspeiling van de Republikeinse Partij
Een eerste voorbeeld van een eenvraagspeiling is afkomstig van de website van de Republikeinse
Partij. Het ging in 2017 niet goed met de ‘job approval rating’ van Donald Trump. Die lag onder de
40%. Dus meer dan 60% van de Amerikanen was ontevreden over hem. De Republikeinse Partij was
kennelijk niet zo gelukkig met al die negatieve peilingen en besloot een eigen peiling op te zetten. De
peiling bestond uit slechts één vraag. Zie figuur 6.1.
Figuur 6.1. Voorbeeld van een eenvraagspeiling van de Republikeinse Partij.

Bij deze vraag kon je kiezen uit vier mogelijke antwoorden. Drie van de vier antwoorden waren
positief voor Trump (‘Great’, ‘Good’ en ‘Okay’). En het vierde antwoord was nogal vaag (‘Other’).
Kortom, je kon geen negatief antwoord geven. Het was onmogelijk om aan te geven dat je niet blij
was met Trump. Je kon daarom al bij voorbaat zeggen dat volgens de peiling Trump het goed doet.
Dit is een schoolvoorbeeld van een zeer tendentieuze, sturende vraagstelling.
Er is nog wel meer mis met deze peiling. Zo is het onduidelijk hoe de steekproef is getrokken. Hij
stond op een website van de Republikeinse Partij. Iedereen kon daar de vragenlijst invullen. Dus
bijvoorbeeld ook mensen van buiten de VS. Het was zelfs mogelijk de vragenlijst meer dan één keer in
te vullen. Je moest dan wel steeds een ander (nep) e-mailadres invullen (bijv. a@a.nl). En je moest
even een postcode bedenken (een willekeurig getal van vijf cijfers).
Er is geen enkele mogelijkheid om de uitkomsten te corrigeren voor het gebrek aan representativiteit.
Daarvoor zou je allerlei weegvariabelen gemeten moeten hebben in de peiling, zoals geslacht, leeftijd,
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opleiding en stemgedrag bij de vorige verkiezingen. Dat is niet gebeurd. En dus is correctie niet
mogelijk.
Als je een peiling zoals deze ziet langskomen, dan is het altijd goed om even te kijken wie die peiling
heeft opgezet en uitgevoerd. Als die organisatie belang heeft bij bepaalde uitkomsten van de peiling,
dan is het oppassen geblazen. De peiling kan zo gemanipuleerd zijn dat hij de gewenste antwoorden
oplevert. Het wordt dan een geval van ‘wij van wc-eend adviseren wc-eend’. Ook bij de peiling van de
Republikeinen gingen de alarmbellen meteen rinkelen.
6.2. Een eenvraagspeiling van de Republikeinse Partij
Een tweede voorbeeld van een eenvraagspeiling is een peiling die door de Amerikaanse zender Fox
Business op 18 maart 2020 werd uitgevoerd. Het is ook weer een schoolvoorbeeld van een
tendentieuze peiling. De objectiviteit van deze rechts-populistische zender laat zeer te wensen over.
Fox steunt Trump en dat is aan deze peiling duidelijk te zien. Figuur 6.2 toont de enige vraag in deze
peiling.
Figuur 6.2. Voorbeeld van een eenvraagspeiling van de Republikeinse Partij

Je kon slechts een keuze maken uit drie opties: ‘Superb’, ‘Great’ en ‘Very good’. Dat zijn alleen maar
positieve antwoorden. Een respondent die vindt dat Trump het niet goed doet, kan zijn antwoord niet
kwijt. Ook kun je niet zeggen dat je het niet weet, want het antwoord ‘Don’t know’ ontbreekt. Door
deze manier van stellen van de vraag zorg je er dus voor dat iedereen vindt dat Trump het goed doet.
Het zou beter zijn geweest om een vraag met een Likert-schaal aan te bieden. Dat is een evenwichtige
schaal met twee positieve opties (bijvoorbeeld ‘Zeer goed’ en ‘Goed’, twee negatieve opties
(bijvoorbeeld ‘Zeer slecht’ en ‘Slecht’) en een neutrale optie in het midden (‘Niet goed en niet slecht’).
Merk ook op dat in de tekst niet gesproken wordt over het Corona virus of het Covid-19 virus, maar
over het Wuhan virus. Dit is kennelijk gedaan om nog eens te benadrukken dat China de schuld is van
het virus. Nu maar hopen dat alle respondenten iedereen weet wat wordt bedoeld met het Wuhan virus.
Merk ook op dat de peiling stond op een website van Fox, namelijk die van het programma ‘Lou
Dobbs Tonight’ van de zender Fox Business. Iedereen kon de peiling invullen, ook niet-Amerikanen.
Dit is typisch een geval van zelfselectie. Er is geen aselecte steekproef getrokken. De steekproef is dus
niet representatief. Met deze eenvraagspeiling kun je dus niet op een objectieve manier vaststellen hoe
de Amerikanen over Trump denken.
Merk op dat we in paragraaf 4.3 een ander voorbeeld van een eenvraagspeiling hebben besproken. Dat
was een peiling op de website van Breitbart News Network. Dit is een rechtse-conservatieve
nieuwswebsite die de Conservatieven en Trump steunt. De peiling ging over wie het derde debat
tussen Hillary Clinton en Donals Trump had gewonnen. Er ging veel mis met die peiling.
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6.3. Een eenvraagspeiling over het debat tussen Clinton en Trump
Ook in de VS maken peilers vaak gebruik van zelfselectie bij online peilingen. Tijdens de campagne
voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 8 november 2016 waren er heel wat peilingen.
Daarbij waren ook diverse zelfselectie-peilingen met maar één vraag. Die werden gebruikt om een
beeld te krijgen van hoe de kandidaten (Hillary Clinton en Donald Trump het deden tijdens de
verkiezingsdebatten. Er waren drie debatten tussen Clinton en Trump. Na het derde debat was er een
online peiling op de website van Breitbart News Network. Dit is een rechtse-conservatieve
nieuwswebsite die de Conservatieven en Trump steunt. De enige vraag zag eruit zoals in figuur 4.1. Er
zijn twee antwoordopties. Kennelijk kon je niet aangeven dat je geen idee had wie had gewonnen.
Met Twitter is het wel heel eenvoudig een eenvraagspeiling te maken. Een Twitter-peiling dus. De
vraag moet wel een gesloten vraag zijn. De tekst van de vraag mag uit maximaal 280 tekens bestaan.
Er mogen maximaal vier antwoordopties zijn. De tekst van elke optie mag niet langer dan 25 tekens
zijn. In principe is dat de peiling één dag actief is, maar eventueel kun je dat uitbreiden naar zeven
dagen. Er zitten dus nogal wat beperkingen aan een Twitter-peiling.
6.4. Een eenvraagspeiling van de NOS over de zomer- en wintertijd
Figuur 6.3 bevat een voorbeeld van een Twitter-peiling. Deze peiling werd op 14 september 2018 door
de NOS op Twitter gezet. Aanleiding was de discussie was een plan van de EU over het mogelijk
aanpassen van het systeem van zomer- en wintertijd.
Figuur 6.3. De Twitter-peiling van de NOS over zomer/wintertijd

Het belangrijkste probleem van deze peiling is dat hij niet representatief is. Er is geen aselecte
steekproef uit de bevolking getrokken. De vraag is op internet gezet en dan maar zien wie er antwoord.
Het zal om personen gaan die actief zijn op Twitter. Ze moeten langskomen op de website van Twitter,
de peiling opmerken en dan besluiten mee te doen. Het zal duidelijk zijn dat de deelnemers aan deze
NOS-peiling geen goede afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking.
Op welke populatie is de peiling gericht? Gaat het om alle Nederlanders? Of alle Nederlands vanaf een
bepaalde leeftijd. Bedenk dat iedereen mee kan doen. Dus bijvoorbeeld ook buitenlanders die invloed
zouden willen uitoefenen op de situatie in Nederland. En wat te denken van actiegroepen die hun leden
kunnen oproepen om voor afschaffen van het systeem van zomer- en wintertijd te stemmen? Verder
kan iedereen die meerdere internet apparaten (PC, laptop, tablet, smartphone) heeft, de vragenlijst
meerdere keren invullen. Al dit soort problemen doen zich niet voor als je een aselecte steekproef
trekt.
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Je zou kunnen proberen te corrigeren voor het gebrek aan representativiteit. Dat kan door te wegen.
Daarvoor moet je in je peiling weegvariabelen bij de respondenten meten waarvoor je ook de
verdeling in de hele populatie kent. Voorbeelden zijn geslacht, leeftijd, regio (bijvoorbeeld keuze
tussen stad of platteland), opleidingsniveau of stemgedrag bij de vorige verkiezingen. Dan kun zien
welke groepen onder- of oververtegenwoordigd zijn. Door het toekennen van gewichten kun je
daarvoor corrigeren. Helaas, dit is maar een eenvraagspeiling. Dus deze weegvariabelen zijn niet
gemeten. En daardoor is wegen niet mogelijk. Het gebrek aan representativiteit blijft.
Deze eenvraagspeiling van de NOS heeft niet alleen problemen met de representativiteit maar ook met
de vraagstelling. Je kunt bij de beantwoording van de vraag maar kiezen uit twee mogelijke
antwoorden: ‘Altijd zomertijd’ of ‘Altijd wintertijd’. Maar wat nu als je helemaal niet af wilt van het
huidige systeem van zomer- en wintertijd? Wat moet je dan antwoorden? Je antwoord staat er niet bij.
En wat als het je helemaal niet uitmaakt wat er gebeurt? Dat mogelijke antwoord staat er ook niet bij.
Daarmee is dit een dubieuze manier van peilen. Ongeacht je werkelijke mening wordt je gedwongen
aan te geven dat je van de huidige zomertijd/wintertijd af wilt. Een betere vraag zou in ieder geval
twee mogelijke antwoorden erbij moeten krijgen: ‘Huidige systeem handhaven’ en ‘Maakt me niets
uit’.
De eenvraagspeiling van de NOS is dus een slechte peiling. De vraagstelling klopt niet en de
representativiteit is ver te zoeken. De uitkomsten van de peiling zullen daarom een verkeerd geven van
de werkelijke situatie.
6.5. Twitter-peilingen zijn niet representatief
Twitter-peilingen zijn dus uit den boze. De deelnemers aan zo’n peiling zijn alleen maar Twittergebruikers. Dat is een andere populatie dan de populatie van alle inwoners. Matt Singh van Number
Cruncher Politics (https://www.ncpolitics.uk) laat aan de hand van een Engels voorbeeld zien hoe de
Twitter-populatie kan afwijken.
Op 8 juni 2017 waren er parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk (VK). Vlak daarna werd
de British Election Study (BES) uitgevoerd. In deze peiling zaten vragen over stemgedrag bij de
verkiezingen en over het gebruik van sociale media. De BES was een goede peiling. De steekproef
was netjes geloot uit alle adressen in het VK, de gegevens werden verzameld met face-to-face
interviews, de respons was relatief hoog, en er werd een weging uitgevoerd. Daarom kun je spreken
van een representatieve peiling.
Figuur 6.4. Het verband tussen stemgedrag en Twitter-gebruik in het VK
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Matt Singh heeft gegevens uit de BES gebruikt om na te gaan of er verband is tussen stemgedrag en
gebruik van sociale media. Dat verband blijkt er zeker te zijn . In de grafiek 6.4 hieronder vergelijkt hij
het stemgedrag van Twitter-gebruikers met het stemgedrag van respondenten die geen Twitter
gebruiken.
Duidelijk is te zien dat Labour oververtegenwoordigd is bij de Twitteraars: 54% stemde Labour en
slechts 27% Conservatief. Het patroon is juist andersom bij mensen die niet Twitteren. Daar zijn de
conservatieven in de meerderheid met 45%, terwijl maar 39% Labour stemde. Kortom, in een Twitterpeiling zit teveel Labour en te weinig Conservatief.
Dit gebrek aan representativiteit heeft ook consequenties voor andere kenmerken. Aan de
respondenten van de BES is gevraagd of ze voor of tegen de Brexit waren. Is er verband tussen het
gebruik van Twitter en de mening over Brexit? Het antwoord op deze vraag staat in grafiek 6.5.
Figuur 6.5. Het verband de mening over Brexit en Twitter-gebruik in het VK

Bij de Twitteraars is een grote meerderheid (68%) tegen Brexit. Deze respondenten willen dus in de
EU blijven (‘Remain’). Slechts 32% wil uit de EU (‘Leave’). Bij de niet-Twitteraars hebben de
voorstanders van Brexit met 54% echter de meerderheid. Nog maar 46% wil in de EU blijven.
Kortom, het is onverstandig om Twitter-peilingen te gebruiken, want ze zijn meestal niet
representatief. Merk op dat je ook met ander sociale media (bijvoorbeeld Facebook en Instagram)
eenvraagspeilingen kunt doen. Deze toepassingen hebben dezelfde tekortkomingen.

7. Grafieken
Het ligt voor de hand om de uitkomsten van peilingen in de vorm van grafieken te presenteren.
Immers, één plaatje zegt meer dan duizend woorden. Grafieken zijn een krachtig hulpmiddel om de
uitkomsten van een peiling op een inzichtelijke manier aan een groot publiek over te brengen. Maar
pas op, het kan ook een foute boodschap zijn. Een verkeerd ontworpen grafiek kan je bewust of
onbewust op het verkeerde been zetten. Wees daarom altijd voorzichtig met grafieken die voortkomen
uit politieke peilingen.
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7.1. Een fout staafdiagram
Fox News heeft een slechte naam daar waar het gaat om foute grafieken. Er wordt regelmatig
geprobeerd om de situatie voor de Democraten negatiever voor te stellen dan hij in werkelijkheid is.
En dus wordt het beeld voor Republikeinen rooskleuriger. De invoering van Obamacare is daarvan
een goed voorbeeld
Het was een van de belangrijke doelen van Obama om het systeem van gezondheidsverzekeringen te
hervormen. Daarvoor voerde hij een nieuwe wet in: de Patient Protection and Affordable Care Act.
Die wet verplicht iedere Amerikaan een zorgverzekering af te sluiten. En de zorgverzekeraars mogen
niemand weigeren. In de volksmond werd deze wet Obamacare genoemd. De Republikeinen waren fel
tegen de wet. Daarom probeerde Fox News de invoering van Obamacare af te schilderen als een
volledige flop. De regering Obama mikte erop dat op 31 maart 2014 zo’n 7 miljoen Amerikanen zich
moesten hebben aangemeld voor de nieuwe zorgverzekering. Dus probeerde Fox News op 27 maart
2014 met de linker grafiek in figuur 7.1 te laten zien dat dit doel bij lange na niet was gehaald.
Figuur 7.1.Het aantal aanmeldingen voor Obamacare, volgens Fox News

Het verschil tussen de twee staven in het staafdiagram is inderdaad bijzonder groot. Maar een blik op
de cijfers leert dat in feite het verschil helemaal niet zo groot is: er zijn al 6 miljoen aanmeldingen en
dat is maar 1 miljoen minder dan de doelstelling van ruim 7 miljoen. De staven weerspiegelen dus niet
de werkelijke cijfers. Dat komt omdat de verticale as niet bij 0 begint. Dat is niet eenvoudig vast te
stellen omdat die verticale as helemaal geen schaalverdeling heeft. Daarmee is dit een bijzonder
slechte grafiek. Als je niet goed oplet, wordt je op het verkeerde been gezet.
Er was veel kritiek op deze grafiek van Fox News van andere media (kranten, tv-stations). Dat leidde
ertoe dat Fox de grafiek een paar dagen later (op 1 april 2014) corrigeerde. De rechter grafiek in figuur
7.1 is de gecorrigeerde grafiek. Er is nu een keurige schaalverdeling bij de verticale as. En die
schaalverdeling begint, zoals het hoort, bij 0. Het verschil tussen beide staven is veel minder groot. De
grafiek geeft nu een veel realistischer beeld van de situatie.
7.2. Thematische kaarten
Een thematische kaart toont de spreiding van een bepaald verschijnsel over een geografische gebied.
Een goede thematische kaart geeft veel inzicht in de relatie tussen de omvang van een verschijnsel en
de geografische locatie ervan.
Een speciaal soort thematische kaart is de choropletische kaart, of kortweg choropleet (choros =
gebied en plethos = waarde). Een groot gebied (land) wordt verdeeld in een groot aantal kleinere
gebieden (staten) en elk gebied krijgt een kleur die overeenkomt met de waarde van het verschijnsel in
het gebied.
Voor al tijdens de verkiezingscampagne in de VS wordt veel gebruik gemaakt van thematische
kaarten, en meer in het bijzonder choropleten.
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De Amerikaanse president wordt gekozen door een college van 538 kiesmannen. De winnende
kandidaat heeft de steun nodig van minstens 270 kiesmannen. Elke staat heeft een aantal kiesmannen.
Dat aantal is gebaseerd op het aantal inwoners van de staat. Californië heeft de meeste kiesmannen
(55). De kleinste staten hebben slechts 3 kiesmannen (bijv. Montana). Figuur 7.2 toont een voorbeeld
van een choropleet. Elke staat bevat de tweeletterige afkorting van de naam van de staat en het aantal
kiesmannen.
De kaart in figuur 7.2 bevat de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2012. Het ging
toen tussen de Democraat Barrack Obama en de Republikein Mitt Romney. Democratische staten zijn
blauw en Republikeinse staten zijn rood.
Figuur 7.2.Choropletische kaart van de verkiezingsuitslag in 2012

Barrack Obama won de verkiezingen in 2012. Hij kreeg 332 kiesmannen achter zich. Mitt Romney
kreeg de steun van slechts 206 kiesmannen. Dat had moeten leiden tot een kaart die overwegend blauw
was. Zo op het oog lijkt er echter veel meer rood gebied dan blauw gebied te zijn. Deze choropleet is
dus misleidend.
De oorzaak van deze vertekende kaart is een verschijnsel dat area bias wordt genoemd. Het probleem
is hier dat de oppervlakken van de gebieden niet overeenkomen met de aantallen kiesmannen.
Neem bijvoorbeeld de staat Montana (MT) in het noordwesten. Deze staat heeft een behoorlijk groot
oppervlak, maar is slechts heel dun bevolkt. Daarom heeft deze staat maar 3 kiesmannen. Vergelijk dat
eens met Pennsylvania (PA) in het noordoosten. Die staat heeft een veel kleiner oppervlak en juist veel
meer inwoners. Die staat heeft daarom 20 kiesmannen. Als je naar de thematische kaart kijkt, dan
krijgt Montana teveel nadruk en Pennsylvania te weinig. Het beeld is dus vertekend.
In eerste aanpak om het probleem op te lossen is het maken van een Gastner-Newman cartogram.
Hierbij wordt de geografische structuur zoveel mogelijk in takt gelaten, maar de grenzen tussen de
gebieden word ingekort of uitgerekt. Dit wordt zo gedaan dat daarna de oppervlaktes van de gebieden
overeenkomen met de aantallen kiesmannen. Aangrenzende staten blijven aangrenzende staten. Het
resultaat is een verwrongen kaart die misschien niet altijd makkelijk geïnterpreteerd kan worden
De kaart in figuur 7.3 is een voorbeeld van een Gastner-Newman cartogram. Hij toont de uitslag van
de presidentsverkiezingen in 2012. Het betreft dus dezelfde gegevens als in de kaart hierboven. De
kaart lijkt nu blauwer dan rood, zoals je zou verwachten. Ondanks het verwrongen karakter, zijn veel
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staten nog wel terug te vinden. Merk, bijvoorbeeld, op dat de staat New York (NY, 29 kiesmannen) in
het noordwesten nu veel groter is bij de choropleet. Grote staten zoals Californië, Texas en Florida
blijven herkenbaar.
Figuur 7.3. Gastner-Newman cartogram van de verkiezingsuitslag in 2012

Als er risico van area bias bestaat, is het misschien beter om af te stappen van het gebruik van een
choropleet. Een alternatief is het maken van een figuratieve kaart. Hierbij ga je uit van de
oorspronkelijke kaart. Je kleurt de gebieden niet meer, maar je zet er symbolen in (bijvoorbeeld
vierkantjes of cirkeltjes). De grootte van die symbolen moet corresponderen met de waarde van het te
tonen verschijnsel. Dat is hier het aantal kiesmannen.
Figuur 7.4 bevat een voorbeeld van een figuratieve kaart. Hij bevat de uitslag van de
presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten in 2012. De strijd ging tussen Mitt Romney en Barack
Obama. De onderliggende kaart van de VS is niet vervormd. In elke staat is een vierkantje getekend.
De grootte van het vierkantje correspondeert met het aantal kiesmannen. Dus Montana heeft een klein
vierkantje (corresponderend met 3 kiesmannen). Je ziet veel grote vierkanten in de noordoostelijke
staten. Dat zijn dus dichtbevolkte staten.
Figuur 7.4. Figuratieve kaart van de verkiezingsuitslag in 2012
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