
Hoofdstuk 2: Probleem, theorie en conceptueel model 

 

2.1 Probleem 
 

Probleem van maatschappelijk aard:  Door onderzoek naar het probleem hoopt men in de toekomst iets  

     aan de oplossing ervan te kunnen bijdragen  

Probleem van theoretische aard:  Meer te maken met het bevredigen ve bepaalde theoretische 

intresse dan het oplossen van knellende problemen  

OBSERVATIE 

 

- Het onderwerp/probleem 

o Hoe kom ik aan een onderwerp/probleem? 

o Uitvoerbaar en onderzoekbaar (ethische commissie) 

- Doelstelling (Waarom? Waartoe?) 

o Relevantie 

o Deductief vs. inductief? 

- Vraagstelling (wat?) 

o Op welk soort onderzoeksvraag wil ik een antwoord geven? 

o Beschrijvend – relationeel – causaal – evaluerend 

 

Soorten vraagstellingen/onderzoeksvragen:  

 

- Beschrijvend: frequentie onderzoeken    Hiërarchie:  laag 

- Relationeel: samenhang tussen fenomenen 

- Causaal: oorzaak-gevolg relatie 

- Evaluerend:          hoog 

 

à Bepaalt het onderzoeksdesign 

 

Voorbeeld oefening 
• Om welk soort vraagstelling(en) gaat het bij volgende problemen 

1. In dit onderzoek willen we onderzoeken in welke mate en op welke wijze kenmerken van de cliënten, de 
begeleiders, de werking en de organisatie van een setting samenhangen met de kwaliteit van leven bij 
personen met ernstige meervoudige beperkingen. 
RELATIONEEL 

2. Deze projectaanvraag gaat de effecten na van “gemengde leeromgevingen” op het leren van studenten, 
namelijk: de percepties betreffende de leeromgeving; de leerbenadering en de leerresultaten van studenten.  
EVALUEREN 

3. Er is nog maar weinig onderzoek verricht naar ouderlijk gedrag bij jonge kinderen met een 
autismespectrumstoornis (ASS). Het doel van deze studie is dan ook het in kaart brengen van de ouderlijke 
gedragingen bij kinderen met ASS en hun associaties met het optreden van gedragsproblemen. 
RELATIONEEL / BESCHRIJVEND 

4. In dit onderzoek gaan we na in welke mate differentieel opvoeden door ouders verschillen in sociaal 
aanpassingsgedrag van kinderen verklaart. 
CAUSAAL 



2.2 Theorie 
 

INDUCTIE 

 

Theoretisch kader ( = conceptueel model) 

 

- Via literatuurstudie wordt het probleem theoretisch uitgewerkt 

 

 

 

Literatuurstudie 
 

Literatuur:  Geheel van verzamelde kennis rond een bepaald onderwerp in een bepaald domein vd  

  wetenschappen 

Literatuurstudie:  Op een doelgerichte manier verzamelen, beoordelen en synthetiseren vd kennis 

   ve bepaald thema 

   Kijken naar gemeenschappelijke lijnen 

 

Soorten:  

- Literatuurstudie als terugkerende fase in onderzoek 

- Systematische review 

- Meta-analyse 

 

Waarom literatuurstudie? 

 

- Expliciet element van rapportage (introduction) 

o Situeren van onderzoek binnen bestaande theorieën 

§ Geëxpliciteerde subjectiviteit 

o (Theoretische) invulling van bepaalde concepten 

  (incl. steekproeven, instrumenten, designs) 

o Expliciet lokaliseren van bepaald onderzoek: refereren 

o Ethiek & deontologie ↔ PLAGIAAT 

§ Citeren vs. Parafraseren (cf. APA) 

 

 

 

 

 



Literatuurstudie als terugkerende fase 

 

- Status quaestionis = stavaza over bepaald onderwerp 

o Selectie  

o Synthese 

o Betrouwbare wetenschappelijke bronnen 

o Kritisch beoordelen 

- Doel 

o Verfijnen van de onderzoeksvraag (ifv. Operationalisatie) 

o Eigen bijdrage aan het bestaand onderzoek 

- Iteratief en niet lineair 

(Zie dia’s) 

2.3 Het conceptueel model 
 

Het onderzoekselement 
 

 = Diegene op wie de kenmerken betrekking hebben  

 = Op wie of wat heeft het onderzoek theoretisch betrekking 

- Vraag over wie de onderzoeker het heeft in zijn algemenheid ih conceptueel model 

- Soorten onderzoekselementen:  

o Individuen 

o Paren 

o Groepen 

o Collectieven 

- Implicaties voor:  

o Conclusies à externe validiteit (let op niveauverwarring!) 

o Gegevensverzameling & analyse 

- In onderzoeksontwerp: steekproef 

 

Variabelen 
 

 = Een kenmerk dat onderzoekselementen al of niet, of in verschillende mate kunnen bezitten  

- Onderzoeker bepaald welke variabelen voor zijn onderzoek relevant zijn  

- NIET bezig met de vraag! 

- Theoretische variabelen 

o Onderzoeker geeft de variabelen een theoretische definitie 

- Empirische variabelen 

o Als de variabelen vastgesteld zijn hoe ze in werkelijkheid gemeten gaan worden 



Afhankelijke en onafhankelijke variabele 
 

AFHANKELIJKE 

VARIABELE EN 

ONAFHANKELIJKE 

VARIABELE 

Afhankelijke variabele 

 = De te verklaren variabele 

Onafhankelijke variabele 

 = De variabele waar men in het conceptueel model verwacht dat ze een 

verklaring geeft voor de verschillende waarden vd afhankelijke variabele 

- Variabele die invloed heeft op 

 

OV hoeft nog geen verklaring in werkelijkheid voor AV 

à Er wordt nog maar enkel hypothetisch verondersteld 

 

Enkele voorbeelden dat meerder OV’s en AV’s mogelijk zijn  

 

1 OV heeft invloed op 1 AV 
 

 

 

2 OV hebben invloed of 1 AV 
 

 

 

1 OV invloed om 2 AV + 1 OV invloed op 1 AV 
 

 

 

1 OV heeft invloed om meerder AV 

 

 



INTERVENIËRENDE 

VARIABELEN – 

MEDIATORVARIABELE 

 

= Variabele is zowel afhankelijk als onafhankelijk te noemen  

 

 

 

Causaal model op basis van theorie 

 

 

MODERATORVARIABELEN 

 = Bepaalt hoe/wanneer het verband tussen OV en AV optreedt 

- Onderzoeker veronderstelt dat deze een meer genuanceerde 

verklaring zal geven voor de samenhang tsn een AV en OV 

 

CONTROLEVARIABELE 

 = Wordt betrokken in onderzoek om garantie te hebben dat de groepen die 

de onderzoeker wil vergelijken, in elk geval niet verschillen in de 

controlevariabele 

- Constant houden (uitschakelen – matchen) 

- In experimenteel onderzoek: groepen vergelijkbaar maken  

- In correlationeel onderzoek: bijna onmogelijk  

TESTVARIABELEN 

 = (In correlationeel onderzoek) om te kunnen vaststellen of een 

samenhang tussen twee andere variabelen als een causale samenhang 

beschouwd mag worden  

- Systematisch variëren (statistisch controleren – randomiseren) 

 
Hypothesen  
 

 = Een uitspraak van een onderzoeker over hoe twee of meer variabelen met elkaar samenhangen 

 = Verwachte relaties tussen variabelen  

 

 

 

 



LINEAIRE EN 

CURVILINIAIRE 

HYPOTHESEN 

Lineaire hypothesen 

- Positief lineaire samenhang 

o Het stijgen van het ene kenmerk laat ook de waarde van het 

andere kenmerk toenemen 

- Negatief lineaire samenhang 

o Het stijgen van het ene kenmerk laat de waarde van het andere 

kenmerk dalen  

Curvilineaire hypothese 

- Geen rechtlijnig verband tussen twee variabelen  

CAUSALE EN NIET-

CAUSALE HYPOTHESEN 
 

 

2.4 Toetsend, explorerend en beschrijvend onderzoek 
 

TOETSEND ONDERZOEK 
Er wordt vooraf expliciete verwachtingen uitgesproken over de te verwachten 

samenhang 

EXPLORATIEF 
ONDERZOEK 

Een onderzoeker is in zijn conceptueel model nog niet in staat expliciet 

hypothesen te formuleren over hoe bepaalde variabelen zullen samenhangen 

of elkaar zullen beïnvloeden  

- Geïnteresseerd in een verschijnlsel, maar kan dit nog niet exact 

voorspellen  

BESCHRIJVEND 
ONDERZOEK 

Onderzoeker is niet geïnteresserd in de wijze waarop twee of meer variabelen 

met elkaar samenhangen of elkaar beïnvloeden 

- CENTRAAL: geven ve beschrijving van een aantal 

onderzoekselementen 

- Soms: vooraf geformuleerde hypothesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Het concretiseren vh conceptueel model 
 

- Onderzoekselementen 

o Steekproeftrekking (H3) 

- Variabelen 

o Meten van variabelen 

§ Vragen stellen (H4) 

§ Observatie (H5) 

§ Bestaand materiaal (H6) 

o Meetinstrumenten (H4, H5 en H6) 

o Validiteit en betrouwbaarheid (H4, H5 en H6) 

- Selectie van onderzoeksdesign 

o Experimenteel onderzoek (H8) 

o Correlationeel onderzoek (H9) 

 

 

 

 

 

 

 

 


