
Hoofdstuk 5: Meten door middel van observatie 

5.1 Inleiding 
 
Observatiemethoden: gedrag vast te stellen  
 
Verschil observatie « vragen stellen  
 

- Soort gegevens 

o Soort gedrag (feitelijk « houdingen) 

§ Observatie: geïnteresserd in feitelijk gedrag 

o Tijd (heden « verleden) 

- Deelnemers 

- Contextfactoren – interacties (ideaal bij observatie) 

- Invloed onderzoekers is groot à vertekening 

- Praktische overwegingen  

 
Gestructureerd:  Er ligt precies vast wat en hoe waargenomen moet worden 

Ongestructureerd:  Er ligt op voorhand nog niet vast wat en hoe waargenomen moet worden  

Participerend:   Onderzoeker maakt deel uit van de groep die hij observeert 

Niet-participerend: Onderzoeker maakt niet deel uit van de groep die hij observeert 

 
à combinatie van 4 eigenschappen leidt tot 4 typen observatie 
 

 GESTRUCTUREERD ONGESTRUCTUREERD 

NIET-PARTICIPEREND SYSTEMATISCHE OBSERVATIE (Zien we niet!) 

PARTICIPEREND (Zien we niet!) ONGESTRUCTUREERDE 
PARTICIPERENDE OBSERVATIE 

 

5.2 Vragen stellen of observeren 
 
Observatiemethoden staan centraal 

Wanneer aan welke benadering de voorkeur gegeven wordt? 

Voordeel vaststellen gedrag: men kan registreren zoals het in werkelijkheid voordoet  

 
Op de algemene regel dat onderzoeker voor het vaststellen v gedrag moet observeren en voor het 

vaststellen van meningen, houdingen et cetera vragen moet stellen, zijn uitzonderingen! 

 
 



NIET-OBSERVEERBAAR 
GEDRAG 

- Soms gedragsvormen niet te observeren 

- Oplossing: vragen stellen 

GEDRAG UIT VERLEDEN 
EN TOEKOMSTIG 

GEDRAG 

- Observatie onmogelijk 

- Oplossing: mededelingen over wat mensen denken te zullen doen of 

met mededelingen over wat mensen in het verleden gedaan hebben  

GEDRAG IN GROTE 
GROEPEN 

- Groepsgrootte 

- Gedrag grote groep: vragen stellen 

- Gedrag kleine groep: observatie 

MENSEN: MOTIEVEN 
EN DERGELIJKE NIET 

VERWOORDEN 

- Motieven, houdingen en gevoelens: vragen stellen  

(Want kan bepaald worden door subjectieve interpretaties vd 

onderzoeker) 

- Stellen vragen: geen geldige en betrouwbare registraties 

- Soms kan men motieven, houdingen en gevoelens niet verwoorden 

à observeren! 

 
Keuze maken: vragen stellen of observatie 

Observatie: verschillende benaderingen  

5.3 Gestructureerde en ongestructureerde observatie 
 

GESTRUCTUREERDE 
OBSERVATIE 

- Er wordt van tevoren vastgelegd wat en hoe geobserveerd moet 

worden 

o Onderzoeker: variabelen vooraf geïndiceerd en 

geoperationaliseerd 

§ Specifiek ontwerp maken wat geobserveerd moet worden 

en hoe 

§ Specifieke gedragingen die wel of niet voorkomen, en zo ja: 

welke frequentie en duur 

o Vooraf nauwkeurig gedefinieerd waarnemingsinstrument 

waardoor vastligt wat en hoe waargenomen moet worden en in 

welke onderzoekssituatie  

- Voordelen:  

o Minder gevaar voor subjectiviteit van de waarneming  

§ Categorieën staan vast en zijn nauwkeuriger omschreven  

§ Gegevens makkelijker te verwerken 

o Verwerking vergemakkelijkt bij: indirecte observatie 

= het te registreren gedrag is opgenomen op video 



- Nadelen: 

o Niet flexibel: men moet gestructureerd observeren, kan dus niet 

kiezen  

o Beschrijvingen zijn veel minder levensechter 

- Kwantitatief 

ONGESTRUCTUREERDE 
OBSERVATIE 

- Onderzoeker weet van tevoren niet welke aspecten en welke niet 

relevant zijn  

o Geen precies uitgewerkt conceptueel model 

§ Begint niet met probleemstelling, maar met een topic 

§ Men stelt zich open voor alles 

§ Voorkomen van denken in categorieën 

- Voordelen:  

o Flexibeler: men kan van object veranderen 

o Beschrijvingen zijn levensechter 

- Nadelen:  

o Subjectiviteit van de waarneming 

- Kwalitatief 

 

5.4 Participerende en niet-participerende observatie 
 

NIET-PARTICIPERENDE  
OBSERVATIE 

- Observator heeft geen deel aan de activiteiten vd groep die hij 

bestudeert 

- Hij bestudeert de groep van buitenaf 

- Voordelen:  

o Minder kans op problemen  

o Onderzoeker kan zich concentreren op rol van observator  

PARTICIPERENDE 
OBSERVATIE 

- Observator neemt deel aan activiteiten vd onderzochte groep door 

een bepaalde rol te vervullen 

- Voordelen:  

o Meer gegevens kan verzamelen (gegevens die normaal niet aan 

het licht zouden komen zijn) 

§ Door deelnemen worden de denkbeelden vd groep 

toegankelijker 

§ Gevoelens, meningen en gedragingen beter begrijpen 

§ Hoe positiever relatie tsn observator en groepsleden: hoe 

meer informatie 



§ Ondergeschikte positie van observator, want hij is sinds kort 

lid vd groep 

o Grotere rijkdom aan gegevens 

- Nadelen:  

o Kan leiden tot problemen  

o Biased viewpoint-effect:  

= selectieve perceptie en interpretatie vd onderzoeker  

(3 vormen): 

§ Onderzoeker wordt gezien als “vreemde” 

§ Niet mogelijk al het relevante gedrag te observeren 

Soms gebeuren dingen tegelijk  

Soms is de onderzoeker op bepaald spoor: ze maken een 

zelfgerichte keuze vd gebeurtenissen (theoretical sampling) 

§ Positie van onderzoeker in rollenstructuur in groep  

o Controle-effect:  

= onderzoeker beïnvloedt onbedoeld het groepsproces 

§ Leidt tot andere gedragingen  

 

5.5 Systematische observatie 
 

- Observator participeer niet 

- Het waargenome ligt vast in van tevoren opgestelde observatiecategorieën 

 
(Zie matrix-uitleg p. 104 t.e.m. 112) 
 
Specimen description:  Bevat zo uitgebreid mogelijk verslag van de gebeurtenissen die zich tijdens de 

   observatieperiode voordoen  

Pedagogische contacteenheden:  Geheel van interacties, dat over een bepaalde zaak gaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Observatiesystemen  
 

TIME-SAMPLING 
(INTERVALSYSTEEM) 

- De observatieperiode wordt opgesplitst in kleine intervallen van 

gelijke duur 

- Per interval: er wordt geregistreerd wat zich in dat interval heeft 

voortgedaan 

- Reeks van categorieën van gedragingen die kunnen voorkomen  

- (Soms) hoe de volgorde en hoe lang het duurt 

- Onderzoeker bepaald op voorhand vastgelegde tijdstippen van welk 

gedrag er op dat tijdstip sprake is 

Voorbeeld: 

 
- Samenvattende score 

Tekensysteem 

- Variant intervalsysteem 

- Welk gedrag komt in bepaalde periode voor?  

- Lijst met gedragingen die kunnen voortkomen 

- Bepaalde gebeurtenissen gedurende een van tevoren gekozen 

tijdsinterval heeft plaatsgevonden 

o Eén soort gedrag, ongeacht frequente, slechts één keer 

gescoord  

- Niet van belang: verscheidene keren voorgekomen à enkel WEL OF 

NIET voorgedaan 

- Verschil intervalsysteem: men kan per interval verschillende 

categorieën aanduiden  

- Nadeel:  

o Als gedragingen meer dan één keer per interval voorkomen: 

geen goed beeld over frequentie en de duur 

§ OPLOSSING: intervalperiode kiezen dat een gedragsvorm 

maar een keer kan voorkomen  

o Geen interactie kan vastleggen 



EXAMENVRAAG: VERGELIJK MET MEERKEUZEVRAAG 

EVENT-SAMPLING 
(FREQUENTIESYSTEEM) 

- Van tevoren opgestelde reeks van categorieën die uitsluitend is 

- Elke keer als gedrag voorkomt, wordt dit genoteerd 

- GEEN tijdsintervallen 

Voorbeeld: Systeem van Urban  

(zie p. 115) 

COMBINATIE TIME- EN 
EVENT-SAMPLING 

- Volgorde events 

- Duur events (duur-methode) 

CATEGORIESYSTEEM 

Systeem van Bales 

- Interactie in kleine groepen observeren  

- Waarnemers: in one-way screen 

o Elke waarnemer moet bepaalde groepsleden in de gaten 

houden  

o Gedrag onderbrengen in een vd twaalf categorieën 

- Belangrijk: welk gedrag zich op welk bepaald tijdstip voordoet 

DUURMETHODE 

- Niet geïnteresseerd in frequentie 

- Geïnteresseerd in duur!  

- Men stelt elke keer vast als een gedragsvorm zich voordoet, hoelang 

deze duurt 

- Stopwatch! 

BEOORDELINGSSCHALEN 

- Vorm van vijf- of zevenpuntschalen: gelijkmatig verdeelde continue 

lijn met aan uiteinden twee uiterste waarden  

- Nadelen:  

o Subjectieve karakter 

o Systematisch te hard of te vriendelijk oordelen 

o Halo-effect: neiging bij beoordeling ve bepaald kenmerk ve 

persoon beïnvloed te worden door ander kenmerk of de 

totaalindruk  

à Hoe hoger de score, des te problematischer het betreffende 

gedragspatroon  

 
 
 
 
 
 



Wanneer observeren?  
 
Twee benaderingen:  

- Kiezen voor een aantal tijdstippen waarop geobserveerd wordt 

o Tijdstippen moeten representatief zijn voor de gedragingen  

o Allen zin als gedragingen vaak voorkomen  

o Moeilijk algemene richtlijnen voor: 

§ Hoe vaak 

§ Waar 

§ Wanneer 

- Gewoon wanneer het gedrag zich voordoet 

 
Geldigheid en betrouwbaarheid 
 
Geldigheid van een meetinstrument kan beperkt zijn door 3 factoren:  

- Niet gebruiken van alle relevante indicatoren 

- Gebruiken van irrelevante indicatoren 

- Maken van systematische fouten tijdens het waarnemen  

 
Geldigheid 
 
Een observatiesysteem is geldig, als het die kenmerken en allen die kenmerken meet die de onderzoeker 

wil meten  

- Wordt bedreigd als  

o Niet alle relevante aspecten van de te meten variabele in het onderzoek meeneemt 

o Niet relevante aspecten worden beschouwt als indicatoren  

 

INHOUDSVALIDITEIT 

- Onderzoeker ontwerpt meetinstrument 

o Wordt als valide beschouwt bij instemming van anderen 

§ Als variabelen goed geïndiceerd zijn  

- Meestgebruikt bij observatieonderzoek 

CRITERIUMVALIDATIE 

- Beschikken over een criterium in het: 

o Heden (concurrente validiteit) 

o Toekomst (predictieve validiteit) 

o Soortgeliijk meetinstrument (congruente validiteit) 

 à Verwacht dat alle scores zullen samenhangen met die op het door  

 hem ontwikkelde instrument 

 



BEGRIPSVALIDERING 

- Wordt nauwelijks gebruikt 

- Voorspellinge worden afgeleid die vervolgens empirisch worden 

getoetst 

à Betere voorspellingen, meer valise het meetinstrument is 

 
Er wordt bijna alleen gekeken naar inhoudsvaliditeit!  
 
Betrouwbaarheid 
 

- Maken van onsystematische fouten à onbetrouwbaarheid 

- Andere methode ipv test-hertestmethode, split-halfmethode, parallelvormmethode of methode 

van interne consistentie 

à Mate van nauwkeurigheid 

o Hoe meer observaties met elkaar overeenstemmen, hoe beter de betrouwbaarheid 

= INTERBEOORDELAARSBETROUWBAARHEID 

 
aantal	overeenstemmingen

aantal	overeenstemmingen + aantal	niet	overeenstemmingen 	x	100 

 
Aantal overeenstemmingen:  Aantal scores dat beide observatoren gemeen hebben 

Niet-overeenstemmingen:  Aantal gedragen dat de ene observator wel en de ander niet gecodeerd had 

 
INTERBEOORDELAARSBETROUWBAARHEID 

- Slechts 1 observator 

- Observator observeert meerdere malen dezelfde situatie  

à Hoe beter overeenstemmingen tsn verschillende situaties, hoe betrouwbaarder de meting 

- Gebruik: bepalen hoe consistent een observator blijft waarnemen over langere tijd 

 

5.6 Participerende observatie 
 

- Waarneming ongestructureerd 

- Observator actief lid is van de groep 

 
Wat te observeren?  
 

- Antwoord kan niet worden gegeven 

- Onderzoek besluit vaak om participerende observatie te gebruiken omdat hij nog geen beeld heeft 

van de kenmerken die hij wil bestuderen  

- Vage notities 

- Opgestelde lijst van belangrijkste aspecten die in een situatie een rol zouden kunnen spelen  



Voorbeeld van een leidraad:  
1. The participants 
2. The setting 
3. The purpose 
4. The social behavior 
5. Frequency and duration  

 

Wanneer observeren?  
 

- Kan men weer niet beantwoorden 

- Tijdstip afhankelijk van concrete onderzoeksdoel 

- Wanneer in een situatie gedrag voorkomt waarin men geïnteresseerd is 

- Drie zaken van belang:  

1. Onderzoeker moet de overtuiging hebben dat waarnemingen die observatoren gedaan 

hebben, een goede doorsnee vormen van datgene dat zich afspeelde 

2. Zaak dat onderzoekselementen bij wie de waarnemings zijn verricht, representatief zijn voor 

de totale groep 

3. Beargumenteren op welke gronden hij tot conclusies komt 

 
Openlijke en verborgen observatie 
 
Openlijke observatie:  Degene die geobserveerd wordt heeft er weet van 

- Nadeel:  

o Het geobserveerde gedrag kan beïnvloed worden  

Verborgen observatie: Degene die geobserveerd wordt heeft er GEEN weet van  

- Gevaar van control-effect 

 
Hoe te registreren?  
 
Specimen-description:  Zo uitgebreid mogelijk verslag doen van gebeurtenissen tijdens een observatie-

periode 

= protocolleren 

- Voordeel 

o Het waargenomen wordt gedetaillerd op papier vastgelegd 

- Nadeel 

o Door te veel informatie, ziet men soms het uiteinde niet meer 

à gebruik indexsysteem  

- Gebeurtenissen en gedragingen bij elkaar plaatsen 

- Vergemakkelijkt de generalisatiemogelijkheden achteraf 

- Checklist: lijst met aantal punten die van belang zijn  

 



Theoretische en methodologische notities naast gemaakt observatieaantekeningen  

- Observatiegegevens: 

o Aantekeningen over wat er gebeurd is, wat er gezegd is, gebaseerd op weinig kijken en luisten 

vd onderzoeker 

o Weinig interpretaties 

o Feitelijke weergave 

- Methodologische aantekeningen: 

o Beslissingen noteert die men in onderzoek neemt 

o Aantekeningen over de tijd, plaats, setting, acties, beslissingen en strategieën 

o Gedrag van de onderzoeker als onderzoeker 

 
Geldigheid en betrouwbaarheid 
 
Betrouwbaarheidsbepaling: twee strategieën: 
 

INTERSUBJECTIEVE 
- Twee of meer observatoren observeren gebeurtenissen in dezelfde 

situatie 

INTRASUBJECTIEVE 
- Enkel mogelijk, als bepaalde te observeren situaties op beeldband zijn 

vastgelegd 

 
à Hoe beter de overeenstemming, des te groter de betrouwbaarheid 
 
Geldigheid 
 
Systematische vertekeningen voor geldigheid 
 
1. Halo-effect 

2. De gerichtheid op een persoonlijk belangrijk doel 

3. Voordelen 

- Vb. roodharigen zijn driftig 

4. Projectie 

- Neiging eigenschappen, verlangens, motivatie die men bezit, aan anderen toe te schrijven 

 
(Biased-viewpoint-effecten, control-effecten en bedrijfsblindheid) 
 
Systematische vertekeningen voor validiteit 
 
1. Accent leggen op inhoudsvaliditeit vd observaties 

2. Accent leggen op de criteriumvaliditeit v zijn waarnemingen 

3. Gebruik van criteria mogelijk in vormen van systematische observatie (zie vorige) 

 
 


