
Hoofdstuk 8: Experimenteel onderzoek  
 

8.1 Inleiding 
 
Design:  Grondvorm van onderzoek  

Onderzoeksontwerp:  Design van een onderzoek, maar ook zaken (H3) 

 
Twee grondvormen:  

- Experimenteel onderzoek 

o Vraag of een onafhankelijke variabele X van invloed is op afhankelijke variabele Y 

§ Onafhankelijke variabele (OV): variabele waarmee gemanipuleerd wordt 

§ Behandeling, treatment, methode 

o Onderzoeker doet iets met OV (X) en hoopt op een effect in Y te kunnen vaststellen  

- Correlationeel onderzoek  

 
Basiskenmerken 
 

- Doel: OV à AV 

- Kenmerken:  

o Manipulatie 

§ OV zelf veranderen om te kijken wat effect is op AV 

o Controle 

§ Storende factoren controleren: als AV verandert is dat enkel toe te schrijven aan OV 

 
Voorbeeld 1: Methoden 
De docent methoden besluit om vanaf dit academiejaar geen hoorcolleges meer te geven. Vanaf nu vinden er enkel nog kleine 
groepssessies plaats waarin de docent op basis van de vragen van studenten een aantal concepten uit de cursus verduidelijkt.  
Op het examen in de januari-zittijd stelt de docent vast dat de punten van de studenten duidelijk hoger liggen dan de vorige 
jaren. De docent besluit dat zijn nieuwe aanpak beter is dan de klassieke hoorcolleges. 

• Is deze conclusie terecht? NEE 
• Zijn er alternatieve verklaringen mogelijk? 

ANDERE FACTOREN:  
- Studenten moeten bijles nemen 
- Moeilijkheid van examen kan meespelen 
- Intelligentie kan anders zijn 
- Studenten kunnen meer voorkennis hebben : eigenschappen van studenten 
- Zelfde examen maar minder verbeterd 

 
(Zie andere voorbeelden dia’s 8 en 9) 

 
 
 
 
 



8.2 Pre-experimentele designs 
 
Onderzoeken die niet intern valide zijn:  

Onmogelijke conclusie dat het manipuleren van X oorzaak is van een verandering in Y 

- In plaats van X kunnen er andere oorzaken van verandering in Y worden aangewezen  

- Achterhalen of veranderingen in Y ook mede toegeschreven zijn aan manipuleren met X 

= Buitenexperimentele factoren: die interne validiteit aantasten  

 
3 designs:  
 

ONE SHOT CASE 
STUDY 

- X wordt gemanipuleerd en daarna kijkt men wat er met O gebeurt 
 
  X  O 
 

- X: de onafhankelijke variabele 
o Manipulatie – interventie  

- O: de afhankelijke variabele  
o Observed – outcome  

- Niet intern valide 

ONE GROUP PRETEST-
POSTTEST DESIGN 

- Onderzoekselementen die samen een onderzoeksgroep vormen, 

worden aan het begin vh onderzoek een voormeting afgenomen 

- Daarna: behandeling, programma of methode van effecten die men wil 

vaststellen  

- Daarna: nameting (vergelijken van veranderingen met voormeting) 

 
  O1 X O2 
 

- X: onafhankelijke variabele 

- O1: voormeting 

- O2: nameting 

- Beide hetzelfde meetinstrument 

STATISTISCHE 
GROEPSVERGELIJKING 

- Twee of meerder bestaande groepen worden met elkaar vergeleken  

- Elke groep: andere treatment (X1 of X2), of ene wel andere geen 

treatment  

 
  X1  O1 of X  O1 
  X2  O2    O2 

 
In elk van deze 3 voorbeelden: 3 storende factoren NIET aanwezig 
 
 
 
 



8.3 Soorten buitenexperimentee factoren  
 
Buitenexperimentele factoren:  Andere factoren dan de factor waarvan we het effect wilden vaststellen 
 

RIJPING 

- Alle biologische en psychologische processen die bij 

onderzoekselementen tot verandering kan leiden  

- Kunnen resultaten beïnvloeden 

TESTING 

- Verschijnsel dat onderzoekselementen bij een tweede meting hoger 

op positiever scoren dan bij de eerste meting 

- ALS zij bij die tweede meting met hetzelfde meetinstrument 

geconfronteerd worden als bij de eerste meting 

- Mensen scoren bij de tweede meting hoger dan bij een eerste meting 

- Mensen scoren tweede keer positiever op test/schaal van 

persoonlijkheidskenmerken  

HISTORY 

- Alle gebeurtenissen die gedurende een experiment voordoen  

- Invloed hebben op resultaten, terwijl ze NIETS te maken hebben met 

het de treatment 

REGRESSIE 

- Verschijnsel dat aantal vd onderzoekselementen die de eerste keer 

een extreem hoge of extreem lage schore hadden, bij de tweede 

meting lager of hoger scoort 

- Niet hetzelfde als testing! 

- (Testing): totale onderzoeksgroep scoort gemiddeld bij de tweede 

keer beter dan bij eerste meting à bij regressie niet! 

Onder control via controleconditie! 

   = Storende factoren uitsluiten indien ze een invloed hebben  

- 2 groepen maken: 

o Experimentele groep 

o Controlgroep 

SELECTIE 

- Verschijnsel dat groepen die men met elkaar wil vergelijken, niet 

alleen verschillen in behandeling, maar OOK in andere kenmerken  

- Groepen scoren verschillend op afhankelijke variabele  

à gevolg van : verschil in benadering + verschillen in andere 

kenmerken  

Controle via randomiseren/matchen 

 = Groepen zo gelijk mogelijk maken, verschillen uitsluiten  



UITVAL 

- Verschijnsel dat niet van alle onderzoekselementen die voor het 

experiment in aanmerking komen, gegevens verzameld kunnen 

worden  

INSTRUMENTATIE 

- Wanneer het meetinstrument bij de nameting anders gehanteerd 

wordt dan bij de voormeting 

- Als het meetinstrument bij de ene groep anders wordt toegepast dan 

in andere groep  

Afname-effect: Algemene regels voor scoring  

Plafondeffect:  Groep in onderzoek nog nauwelijks instaat is een hogere score 

te  

  behalen bij een tweede meting, omdat die groep bij een 

eerste  

  meting al hoog op het meetinstrument scoorde 

Bodemeffect:  Verklaring voor verschillen tussen vergelijken van groepen  

Controle via standaardisatie: (zie hieronder) 

 = Resultaat vd meting mag niet afhangen van diegene die de meting doet 

INTERACTIE VAN 

BUITENEXPERIMENTELE 

FACTOREN 

- Twee buitenexperimentele factoren vormen SAMEN een extra 

verstorende invloed 

 
Standaardisatie 
 

- Constant houden van metingen maar ook:  

o Omstandigheden 

o Manipulatie – interventie moet op dezelfde manier door iedereen uitgevoerd worden 

Zo niet à leiden tot verstoring 

o Meetinstrumenten (gesloten!) 

- Blindering (dubbel-blind procedure) 

= Die die de meting doet = blind voor conditie waarin meting zit 

o Deelnemers à motivatie, meer inspanning 

o Onderzoekers 

o Vb. leerkracht laat examen verbeteren door iemand anders 

 

 

 

 



8.4 Randomiseren en matchen  
 
Randomized Controlled Trial (RCT) 

- Effecten van alle genoemde buitenexperimentele factoren zijn uitgeschakeld of onder control 

gehouden  

- Effecten = uitgeschakeld als ze niet meer kunnen optreden  

- Minstens 2 groepen nodig 

o Mogen maar in één kenmerk verschillen van elkaar, namelijk in X, de OV 

o Alle andere kenmerken mogen NIET verschillen  

 

RANDOMISATIE 

- At random verdeeld (RCT) 

o Condities  

o Volgordes 

- Per toeval: bepaald welke onderzoekselementen in welke groep komen (EAS) 

o Storende factoren gelijkelijk verdeeld  

MAAR:  

- Vertekening mogelijk  

- Verdeling bepaalde kenmerken  

OPLOSSING:  

- Controle via voormeting 

- Matchen  

Sprake van initiële verschillen: covariantieanalyse 

- Eerst gecorrigeerd voor effecten die te wijten zijn aan verschillen in … 

- Daarna: efffect van iets bepaald op basis van …  

- Kan men enkel toepassen als men vooraf gegevens over … verzameld 

MATCHEN 

- Procedure leidt ertoe dat er tov een onderzoekselement in de ene groep op 

een ander onderzoekselement in een andere groep komt dat vergelijkbaar is 

met het eerste element 

- = Systematisch gelijkstellen  

Precisie-matchen 

- Tov een onderzoekselement in ene groep met bepaalde combinatie van 

kenmerken, moet in de andere groep ook een onderzoekselement staan met 

diezelfde combinatie van kenmerken  

o Verdelen in paren / trio’s 

 

 



Frequentiematchen 

- Onderzoeker zorgt ervoor dat experimentele en controlegroep op enkele 

variabelen que frequentieverdeling gelijk zijn  

o Twee homogene deelgroepen  

 
Randomiseren of matchen? 
 
Vier overwegingen:  

1. Enkel zin te matchen op variabelen die naast de variabele waarvan men het effect wil meten, ook op 

de afhankelijke variabele invloed kunnen zijn  

2. Hangt af van onderzoekssituatie: is matchen mogelijk? 

- Soms ontbreekt geld/tijd 

3. Grootte van onderzoeksgroep:  

- Randomiseren bij grote groep: mindere vertekening 

- Randomiseren bij kleinere groep: veel vertekening  

4. Is afnemen van voormeting van invloed op de scores op de nameting?  

- Groot risico bij metingen waar houding wordt vastgesteld 

- Voormeting kan onderzoekselementen extra gevoelig maken en kan nameting beïnvloeden 

 

8.5 Intern valide designs 
 

POSTTEST ONLY 
CONTROL GROUP 

DESIGN 

- Twee groepen worden dmv matchen en/of randomisatie samengesteld 

- X: treatment, de andere groep krijgt die NIET 

à 1 manipulatie 

- Beide ENKEL nameting 

 
(zie dia 26) 
 
Zijn storende factoren uitgeschakeld?  

- Rijping, history en regressie à controlegroep inschakelen!  

- Instrumentatie à zo standaard mogelijk te werk gaan  

 

 



PRETEST-POSTTEST 
CONTROL GROUP 

DESIGN 

- O1&O2: voormetingen 

- O3&O4: nametingen  

- Ene groep: wel treatment (Xe), andere niet (Xc) 

o Xe: Experimentele groep 

o Xc: Controle groep 

 
 
 

 
 
 
(zie dia’s 28 en 29) 

- Effecten instrumentatie uitschakelen  

o Gebruikmaken van meetinstrumenten die gestandaardiseerd zijn  

= Van tevoren vastgesteld hoe de meetinstrumenten moeten 

worden afgenomen en hoe er scores op bepaald moeten worden  

o Meting verrichten door personen die niet weten wat er met de 

onderzoekselementen gebeurd 

o Observatie: verschillende observatoren inschakelen  

- Effecten plafond- en bodemeffecten tegen te gaan:  

o Werken met aselect of gematcht samengestelde groepen 

o Gebruikmaken meetinstrumenten waarop onderzochte groepen 

geen extreem hoge/lage scores behalen  

 
Verschil pretest-posttest design en posttest only design 
 

- Voordelen pretest 

o Check randomisatie (zeker bij kleine n) 

o Verandering in scores van pretest naar posttest 

- Nadelen pretest 

o Sensibilitatie-effect  

o Essay-effect? Pre-test effect? Beide? 

o Probleem externe validiteit 

 



Wel of geen voormeting?  
 
Wanneer pretest-posttest control group en wanneer posttest only control group design?  

Rekening houden met 2 zaken:  

- Bezinnen over onderzoeksgroep 

o Hoe kleiner: meer gevaar voor random samen te stellen  

o Randomisatie: geen garantie dat groepen vergelijkbaar worden samengesteld  

o Kleinere groep: voormeting afnemen à matchen  

- Men kan twee groepen at random samenstellen  

o Voormeting bij beide groepen 

o Niet à covariatieanalyse 

 
Interactie van testing en treatment 

à De treatment heeft effect, omdat er een vormeting aan voorafgaat à verschijnsel beperkt externe 

validiteit 

= GENEREALISEERBAARHEID 

 

SOLOMON FOUR 
GROUP DESIGN 

- OPLOSSING vorige design  

- Weinig gebruikt 

- Combinatie pretest posttest en posttest only designs 

- Door matchen/randomisatie worden 4 groepen gevormd:  

- Eerste groep: treatment, tweede groep NIET 

- Derde groep: treatment, vierde groep NIET 

- Eerste twee groepen: pretest posttest control group design 

- Derde en vierde groep: posttest only group design 

 

 
 

 



- Volledig intern valide 

- History, testing, rijping, regressie en selectie-effect uigeschakeld 

- Uitvat à covariatieanalyse om het effect toch vast te stellen  

- Instrumentatie à tegengaan door geëigende meetprocedure 

 
CONCLUSIES: 

- Het heeft effect gehad 

- Wel of niet deelnemen aan voormeting heeft ook invloed op 

eindresultaat 

- Het heeft een extra effect, als er een voormeting vooraf aangaat 

FACTORIËLE EN MIXED 
DESIGNS 

Factoriële designs 

- Onderzoeker is geinteresserd in de effecten van twee of meer 

onafhankelijke variabelen  

- Categorieën v ene variabele worden gecombineerd met categorieën 

van andere variabele of van andere variabelen om te komen tot 

groepen die elk een specifieke benadering krijgen  

- Voorbeelden:  

o 2X2 design: elke onafhankelijke variabele heeft twee 

categorieën 

Mixed designs 

- Onderzoeker zoekt effect van één onafhankelijke variabele waarmee 

gemanipuleerd wordt, voor verschillende subgroepen afzonderlijk  

 
Voordelen van F en M designs: 

- Efficiëntie 

- Minder deelnemers nodig 

- Grote generaliseerbaarheid 

o Dichter bij werkelijkheid omdat er meer factoren werden 

bestudeerd  

- Interactieve effecten worden onderzocht  

DESIGNS MET 
HERHAALDE METINGEN 

- Verschillende in tijd gespreide nametingen 

o Vaststellen of de effecten een blijvend karakter hebben 

- Onderzoekselementen worden meerdere malen met een treatment 

geconfronteerd en na elke confrontatie volgt een meting 

 

 



- Twee varianten:  

o Treatment is steeds dezelfde  

o Treatment is telkens anders 

= COUNTERBALANCING DESIGNS (zie hieronder) 

COUTERBALANCING 
DESIGNS 

- Onderzoekselementen worden elke keer met een andere treatment 

geconfronteerd 

- Tijdens of na elke confrontatie: meting 

- Voordeel:  

o Er kan op geen enkele wijze sprake van selectie aanwezig zijn  

- Nadeel:  

o Differentiële overdracht 

= De overdracht van de ene conditie treedt op naar de andere, 

maar niet of niet in gelijke mate, als de condities in omgekeerde 

volgorde worden aangeboden  

 
Men mag dit design enkel gebruiken als er GEEN GEVAAR van differentiële 

overdracht bestaat 

 
Between-design 

- Elk onderzoekselement krijgt elke conditie slechts één keer 

Within-counterbalancing design 

- Elk onderzoekselement krijgt eke conditie minimaal twee keer 

- = ABBA DESIGNS 

o Eerst conditie A, dan B, dan weer B en ten slot weer A 

- Enkel toepassen als er geen reden is om aan te nemen dat er een kans 

is op differentiële overdracht  

 

8.6 Single subject research  
 
n = 1 – onderzoek:  Experiment waarbij slechts één onderzoekselement betrokken is 

- Vaak pretest posttest design  

- Beginsituatie à past treatment toe ànameting 

- Verandering in history, rijpings-effecten of instrumentie of regressie 

 

REVERSAL DESIGN 

- ABAB-design 

- A: controleconditie 

- B: experimentale conditie 



- Soms: nauwelijk veranderingen tsn tweede en derde fase 

- GEEN ZIN BIJ: voorspellend at zich iets zal voordoen 

- Soms etisch niet verantwoord om bewust probleemgedrag bij een 

kind te laten terugkomen  

MULTIPLE BASELINE 
DESIGN 

- Kan men toepassen als men twee of meer probleemgedragingen bij 

één onderzoekselement wil behandelen en men daarvoor dezelfde 

behandelingsmethode kan toepassen  

- Proces:  

1. Vaststellen in welke mate de probleemgedragingen zich 

voordoen 

2. Behandeling wordt gepraktiseerd: gericht op elimineren van één 

gedrag 

3. Gaat dit gedrag zich blijven voordoen als bij eerste meting?  

4. Bij derde meting: beide probleemgedragingen komen minder 

voor 

- Twee probleemgedragingen kiezen die onafhankelijk van elkaar zijn  

- Minder gevaar van beïnvloeding 

TIJDSERIEDESIGN 

- Op groot aantal momenten verricht men metingen  

- Van tevoren: at random bepaald welke meetinstrumenten de 

treatment gepraktiseerd moet worden  

 
O1 O2 O3 O4 O5 X O7 O8 O9  O10 
 

Groepen in plaats van individuen 

- Meer dan één onderzoekselement wordt betrokken  

- Opzet verandert niet 

- Metingen: betrekking hebben op kenmerken vd groep 

 

8.7 Quasi-experimentele designs 
 

- Designs waarin niet aan alle voorwaarden voor experimenteel onderzoek voldaan is 

- Soms onmogelijk controlegroep opstellen  

 
Niet-equivalente controlegroep design 
 

- Onderzoeker beschikt over twee of meer groepen, die nooit door middel van randomisatie of 

matchen zijn samengesteld 

- Zowel voor- als nameting bij beide groepen 



- Ene krijgt treatment, andere niet OF in beide groepen verschillende treatment  

- Gelijkenis pretest posttest control group design 

- Probleem van selectie:  

o Groepen kunnen in nog meer kenmerken verschillen dan in de onafhankelijke variabele 

o Voormeting! 

o Soms in beide groepen twee voormetingen:  

 
O1 O3 X O5 
O2 O4  O6 

 
- Twee keer controleren of controlegroep van beginsituatie afwijkt v experimentele groep 

- Als verschil O1 en O3 = O2 en O4, dan zijn interactie-effecten van selectie en rijping minder 

waarschijnlijk  

 

8.8 Externa validiteit 
 

- Betrekking op generaliseerbaarheid vd gegevens 
 
Beperkte externe validiteit:  
 
1. Interactie-effect van testing en treatment 

- Treatment heeft alleen effect, als er een voormeting aan vooraf is gegaan  

- Men mag externa validiteit niet generaliserend concluderen 

2. Interactie van selectie en treatment 

- Effecten van treatments mag alleen generaliseren naar de populatie waaruit de steekproef voor 

het onderzoek is getrokken  

3. Reactive arrangements  

- Verschijnsel dat onderzoekselementen zich in een onderzoek anders gaan gedragen, omdat ze 

weten dat ze aan een experiment deelnemen  

4. Multiple treatment interference 

- Onderzoekselementen worden geconfronteerd met twee of meer treatments in een onderzoek  

5. Wijze waarop de onafhankelijke en afhankelijke variabele geoperationaliseerd zijn  

 

8.9 Statistische toetsing 
 

- Twee groepen vergelijken à andere toetsen dan verschillen tussen twee groepen  

- Samenstelling van groepen: belang voor keuze toets 

- Meetniveau van belang 

 


