
Hoofdstuk 9: Correlationeel onderzoek  
 

9.1 Inleiding 
 
Correlationeel onderzoek:  

- Individuele verschillen bestuderen 

- Fenomenen over langere periode bestuderen  

- Kwaliteit instrument onderzoeken 

à niet-experimenteel onderzoek!  

 
Verschillende termen:  

- Niet-experimenteel onderzoek 

- Niet-gemanipuleerd onderzoek 

- Passief observationeel onderzoek  

- Survey-of vragenlijst onderzoek 

- Cross-sectioneel onderzoek 

- = CORRELATIONEEL ONDERZOEK  

 
 
Waarom correlationeel onderzoek?  
 

- Manipulatie is niet altijd mogelijk 

- Naturalistische onderzoekssetting 

- Multi causale fenomenen 

- Specifieke onderzoeksvragen  

o Soorten onderzoeksvragen:  

§ Samenhang vaststellen 

§ Grootte van samenhang vergelijken 

§ Ontwikkeling en voorspelling (experimenteel onderzoek: te kort hiervoor) 

§ Individuele verschillen (experimenteel onderzoek: verschil tussen groepen) 

§ Ontwikkeling van meetinstrumenten (zie dia’s 5 tem 8) 

- Betrouwbaarheid en validiteit 

- Item-analyse 

- Constructie van subschalen  

§ Structuur van concepten  

- (Factoranalyse) 

 
 
 



Cross-sectioneel onderzoek  
 

- Gegevens verzameld op 1 meetmoment (dwarsdoorsnede) 

- Samenhang tussen twee (of meer) variabelen 

o Kruistabel 

 
o Associatiematen 

 
o Centrale tendentie  

 
- Samenhang niet verkleerd door andere variabele 

= Probleem van derde variabele 

à Uitsluiten van alternatieve verklaringen 

à Meer dan twee variabelen opnemen  

 

9.4 Causaliteit in correlationeel onderzoek 
 
Tijdvolgordeprobleem:   Naast samenhang tussen X en Y, ook aantonen dat X in tijd aan Y voorafgaat 

Probleem van derde variabele:  Naast samenhang tussen X en Y, ook aantonen dat samenhang tussen X en 

    Y niet verklaard kan worden door een andere variabele  

- Samenhand komt niet tot stand doordat er sprake is van causale 

relatie, maar doordat beide verschijnselen bepaald worden door 

derde variabele  

 



Hoe inzicht in causale relaties, zonder gebruik van experimentele opzet?  

Verschillende technieken: elaboratietechniek, partiële correlatieanalyse, ex post facto onderzoek en 

multipele regressieanalyse 

9.5 Oplossingen voor het derde variabeleprobleem 
 

ELABORATIETECHNIEK  

- Men gaat uit ve relatie tussen twee variabelen en gaat na wat er 

gebeurt met die samenhang, als er een derde variabele bij betrokken 

wordt 

- Betekent een eenmaal geconstateerde samenhang tsn twee variabelen 

dat de ene variabele de andere beïnvloedt of is er misschien een 

andere variabele die die beïnvloedt?  

- Benadering controle experimentele onderzoek  

- Relatie tussen X en Y onder constanthouding van andere variabelen  

= T-variabelen (test-variabelen) 

- Constanthouden: Voor de verschillende te onderscheiden categorieën 

worden subtabellen geconstrueerd voor de samenhang tussen … en … 

o Eventuele invloed vd variabele … onder controle gehouden  

 
Elaboratie-uitkomsten  
 
Interne replicatie 

 = Samenhangt blijft 

- Testvariabele is irrelevant voor de samenhang tussen de onafhankelijke 

en de afhankelijke variabele 

 
 
Schijnsamenhang of interpretatie  

 = Samenhang verdwijnt 

- De epsilon in de subtabbelen wordt +- 0 

 
1. Schijnsamenhang 

= Als T-variabele in tijd aan X voorafgaat en de oorspronkelijke relatie 

tussen X en Y verdwijnt in de subtabellen  



- X geen invloed op Y  

- De samenhang tussen beide variabele, is een gevolg van het feit 

dat variabelen een gemeenschappelijk oorzaak hebben: de T-

variabele 

o Is van invloed op onafhankelijke en afhankelijke variabele 

à Relatie tsn T en X, en tussen T en Y 

 

 
 

 
 

2. Interpretatie 

= Als T-variabele in tijd na X komt en de oorspronkelijke telatie tussen X 

en y verdwijnt in de subtabellen  

- X beïnvloedt T en T beïnvloedt Y 

- Interveniërende variabele 

- Tussenliggende factor = mediator 

 

 
 

 
 
 

 



 

Interactie/moderatoreffect 

 = Samenhangt verandert 

- Interactie = moderator 

- Subgroep-analyse 

- Interactie-effect 

Speciale vorm van interactie: relatie tussen X en Y elaboreert die niet wijst op 

samenhang tussen X en Y  

 
Elaboratie met behulp van associatiematen 
 
Variabelen kunnen gedichotoiseerd zijn 

Dichotomiseren: niet noodzakelijk om techniek uit te voeren 

à kan meer dan twee categorieën hebben  

à Samenhang in oorspronkelijke tabel en subtabellen?  

à Geen gebruik epsilons, maar associatiematen 

ANALYSE MET 
BEHULP VAN 

PARTIËLE 
CORRELATIES 

- Nagaan of er tussen twee variabelen geconstateerde samenhang niet 

verklaard wordt door een derde variabele  

- Niet met tabellen, maar met correlatiecoëfficient: gegevens op 

intervalniveau nodig  

o r12.3 : correlatie tussen variabelen 1 en 2 met constanthouding van 

3 

o Enkel bij onderlinge correlaties van 3 variabelen  

o Welke variabele als ‘derde variabele’?  

- Als men interactie verwacht: geen gebruik van partiële correlaties! 

EX POST FACTO 
ONDERZOEK 

- Groepen die men wil vergelijken, achteraf gelijkwaardig te maken door 

deze groepen zo samen te stellen dat ze in bepaalde kenmerken niet 

meer van elkaar verschillen  

- Probleem zoals bij elaboratietechniek:  

o De groepen die men vergelijkt kunnen in nog kenmerken van 

elkaar verschillen  

à geen probleem om ze zo ook samen te stellen 

MULTIPLE 
REGRESSIEANALYSE 

Causaal model:    Model waarbij onderzoeker een aantal onderling samen- 

    hangende hypothesen heeft geformuleerd 

- Bedoeling: van elke onafhankelijke variabele de direct invloed op de 

afhankelijke variabele vast te stellen  

 



Causale interpretaties?  
 

- Samenhang ¹ causaliteit 

- Geldige en noodzakelijke criteria voor causaliteit 

o Samenhang tussen oorzaak en gevolg 

o Oorzaak gaat in tijd vooraf aan het gevolg  

= tijdvolgordeprobleem 

o Geen storende factoren kunnen het verband tussen oorzaak en gevolg verklaren  

= probleem van derde variabele 

 
Longitudinaal onderzoek 
 

- Meerdere meetmomenten in dezelfde steekproef 

- Doel:  

o Verandering over de tijd 

o Tijdvolgorde probleem: richting van het verband 

- Verschillende VS dezelfde (panel) onderzoeken  

 

9.6 Oplossingen voor het tijdvolgordeprobleem 
 

PANELONDERZOEK 

- Bij dezelfde onderzoeksgroep op verschillende momenten metingen 

verricht  

- Conlcusies tijdvolgorde van variabelen  

CROSS LAGGED 
PANEL TECHNIEK 

- Bij dezelfde onderzoeksgroep op verschillende momenten over dezelfde 

variabelen metingen verricht 

- Niet dmv tabellen, maar met behulp van correlatiecoëfficiënt 

- Gegevens: interval- of rationiveau  

 

Analyse 
 

- Vaststellen van samenhang 

o Tabelanalyse 

o Associatiematen (Pearson, Spearman, Kendall) 

o Centrale tendentie (T-toetsen, ANOVA) 

o Multiple regressie analyse 

 

 

 



- Probleem van derde variabele 

o Storende factoren 

§ Partiële correlaties (multiple regressie-analyse) 

§ (Co)variantie-analyse (ANCOVA) 

o Mediatoren 

§ Partiële correlaties 

§ Multiple regressie 

o Moderatoren 

§ Multiple regressie 

§ (Co)variante-analyse (ANCOVA) 

- Toetsen van causale modellen 

o Pad-analyse (zie dia 8) 

o Structurele vergelijkingsmodellen (SEM) (zie dia 42) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


