
Hoofdstuk 6: Meten met behulp van bestaande gegevens 

6.1 Inleiding 
 
Enkelvoudige meting:  Slechts één vraag nodig om het begrip te meten dat men wil meten 

Samengestelde meting:  Meerdere vragen zijn gesteld, antwoorden worden samengevoegd  

6.2 Soorten bestaande gegevens  
 

- Reeds geproduceerd en geheel of grotendeeld verwerkt 

o Complete onderzoeksrapporten 

o Gecodeerde data… 

- Reeds geproduceerd en systematisch geordend, maar nog niet verwerkt 

o Demografie: geboorte, sterfte, huwelijk, echtscheidingen… 

- Ruw materiaal dat niet met het oog op ordening geprodcueerd is 

o Bandrecordopnamen 

o Filmopnamen… 

 
à Eerste twee: altijd in de vorm van cijfers, NIET bij ruw materiaal 
 

6.3 Analyse van ambachtelijk statistisch materiaal en secundaire analyse  
 
Analyse van ambtelijk statistisch materiaal 

- Onderzoeker gebruikt data van ambtelijke instanties 

Secundaire analyse 

- Onderzoeker doet beroep op date die door een andere onderzoeker vaak met ander doel 

verzameld zijn  

 
Alle data zitten in het Steinmetz-archief, waar veel onderzoekers hun gegevens bewaren en toestemmen 

dat anderen deze mogen gebruiken  

6.4 Inhoudsanalyse 
 
Ruw materiaal dat nog niet geordend is, maar wel voor de indicering en operationalisering van variabelen 

gebruik kan worden! 

à Men gebruikt inhoudsanalyse op het materiaal 

 
Analyse-eenheid:  Eenheid waarover uitspraken worden gedaan of waaraan kenmerken worden 

   toegewezen  

Tel-of meeteenheid:  Geeft aan in welke grootheden de te classificeren variabelen geregistreerd moeten  

worden  



- Discreet 

- Continue 

MOEILIJK: CONCRETE RICHTLIJNEN! 
 
1. Analyse-eenheid vaststellen  

- Eenheid waaraan kenmerken worden toegeschreven  

- Keuze maken: steekproef trekken  

2. Tel-eenheid vaststellen  

- Kleinste eenheid die een bepaalde waarde krijgt  

- Waarden moeten gespecificeerd zijn  

- Operationeel moet aangeven wat men onder die waarden verstaat  

- Kan overeenkomen met analyse-eenheid  

- Kan kleiner zijn dan analyse-eenheid 

- CONTEXTEENHEID definieren 

o = eenheid die men mag gebruiken om te beslissen welke waarde de teleenheid zal krijgen  

o Als beslissingen genomen à het systeem in vooronderzoek te beproeven  

6.5 Geldigheid en betrouwbaarheid 
 

INHOUDSVALIDITEIT 
- Bestaand materiaal is bruikbaar om de waarden van de variabelen vast 

te stellen waarin onderzoeker geïnteresseerd is 

CRITERIUMVALIDITEIT 

- Meting is valide, als de scores om het meetinstrument samenhangen 

met de scores op een criterium  

- BIJNA NOOIT GEBRUIKT 

BEGRIPSVALIDITEIT 

- Als de hypothesen in onderzoeks bevestigd worden heeft de schaal 

begripsvaliditeit 

- BIJNA NOOIT GEBRUIKT 

 
- Test-hertest-methode en parallelvormmethode: problemen!  

o Geen parallelvorm aanwezig 

- Eenvoudiger: split-half-methode en methode van interne consistentie 

- METHODE VAN INTERBEOORDELAARSBETROUWBAARHEID!!! 

o Mensen scoren het geanalyseerde materiaal 

o Hoe goed komen scores overeen?  

o Juiste categorieën maken, is gemakkelijker naarmate:  

§ Codeurs minder behoeven te interpreteren 

§ Aantal categorieën geringer is 

§ De training gerichter is geweest 



Geen concrete richtlijnen voor deze training : er mag enkel onderzoek gebruikers, als er een hoge mate van 

betrouwbaarheid is bereikt! 

 6.6 Voor- en nadelen van het gebruik van bestaand materiaal 
 

VOORDELEN NADELEN 

- Efficiëntie 

o Benodigde data is al aanwezig 

- Onderzoeker is niet afhankelijk van bereidheid 

van informanten die zouden geobserveerd of 

geïnterviewd moeten worden  

- Gebruik niet-reactieve metingen  

(unobstrusive measures) 

o Waarden worden vastgesteld zonder dat 

deze echt gebeuren  

o Drie vormen:  

1. Gebruikmaken van fysische sporen 

van menselijk gedrag à conclusies 

2. Gebruikmaken van archieven 

3. Mogelijkheid van niet-verstorende 

observatie  

- Niet alle gegevens zijn toegankelijk voor 

onderzoeker 

- Gegevens vaak verzameld met een 

ander doel 

- Gegevens kunnen onvolledig zijn  

- Gegevens kunnen in een vorm zijn die 

de onderzoeker niet wenst 

- Informatie kan opzettelijk misleidingen 

of onnauwkeurig weergegeven worden  

- Operationalisering reeds gebeurd 

 

6.7 Verschillende verzamelingsmethoden in één onderzoek  
 
Er mogen in één onderzoek verschillende methoden gebruikt worden  

Regel: kies de methode die leidt tot de meest betrouwbare en geldige meting  à inzicht voor- en nadelen 

van verschillende methoden  

 
Soms ook: verschillende methoden + meting van één variabele met meerdere methoden  
 

6.8 Slot 
 
Bepalen hoe gegevens verwerkt moeten worden (zie volgende hoofdstuk) 

- Experimenteel onderzoek  

- Correlationeel onderzoek 


