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INLEIDING: WAAROM METHODE? 
Zoeken naar, het vinden en creëren van antwoorden op problemen 

• Heeft het gebruik van Facebook een negatieve invloed op het welbevinden van adolescenten? 

• Hebben kinderen die meer tv kijken meer gedragsproblemen? 

• Leiden kleinere klassen tot betere leerprestaties? 

• Lezen kinderen met dyslexie beter met een aangepast lettertype? 

• Kan je meer leerstof verwerken als je rechtopstaand studeert? 

• Kunnen we kinderen met autisme genezen door hen in het eerste levensjaar te behandelen? 

• Heeft Rilatine een positieve invloed op het studeergedrag van studenten? 

• Is noteren via een laptop efficiënter dan noteren op papier? 

Hoe kan men komen tot wetenschappelijk gebaseerde kennis?  

➔ “Gefundeerd” evidence-based handelen=( “wetenschappelijk” (vakbladen)) 

➔ Hoe is men tot deze resultaten gekomen? Welke weg heeft men bewandeld om tot deze resultaten te 

komen? is de weg die bewandeld werd een goede weg en leid die tot goede wetenschappelijke kennis  

ENKELE BEGRIPPEN: 

Methode weg van probleemstelling  tot een antwoord op 

het probleem (het resultaat van een 

wetenschappelijk onderzoek)  

bekijken de verschillende wegen die leiden tot 

geldige wetenschappelijke kennis  

 

Methodologie leer van wetenschappelijke methoden → geldige 

kennis 

Wetenschap academische opleiding →  

• activiteit: masterproef 

• competentie: het “bewijs = 

wetenschappelijk onderzoek evalueren 

• uit onderzoek blijkt dat… 
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WAT IS KWANTITATIEF? 

❖ soort onderzoek= verschillende paradigma’s/ visies over werkelijkheid 

❖ kwantitatief -> paradigma: positivisme 

o natuurwet+ statistiek 

o onderzoeken + komen tot algemene waarheid 

o gelden objectief voor iedereen = bv: wet vd zwaartekracht 

o hypothesen opstellen + onderzoek gecontroleerd opstellen = bv: gesloten vragen → interview/ 

observatie 

o grenzen = feiten die heel individueel zijn, bv vragen over belevingen 

VERGELIJKING MET ANDERE SOORTEN ONDERZOEK: 

 

 

➔ER ZIJN DRIE GROTE STROMINGEN IN DE WETENSCHAP  

KWANTITATIEF, KWALITATIEF EN GEMENGD ONDERZOEK 

 drie grote stromingen in de wetenschap  
o groeperen obv enkele wetenschapsfilosofische uitgangspunten die eraan ten grondslag liggen 

▪ = te maken met een visie over: 

• wat wetenschap is 

• wat de werkelijkheid is  

• hoe de mens zich hier in bevind  

• hoe de maatschappij gepercipieerd moet worden  

Elke stroming = eigen methoden van onderzoek   
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PARADIGMA:  

 (POST) POSITIVISME (KWANTITATIEF)  

o Kwantitatieve methoden = hun oorsprong in de natuurwetenschappen = gelinkt aan het 
positivisme (terug te vinden in alle exacte wet) 
▪ de werkelijkheid = als iets objectief & daarbinnen = algemeen geldende wetten een 

rol  
▪ de bedoeling = om deze wetten te gaan afleiden en te bepalen 

•  Wetenschappelijke kennis = het geheel van wetten dat men heeft over 
een bepaald fenomeen 

•  wetten ontdekken door hypotheses te toetsen die weerleg of bevestigd 
wordt door ze te testen → de werkelijkheid verklaren via de algemene 
weten.  

▪ Kenmerken voor de designs en methoden = allemaal heel gestructureerd en 
gecontroleerd  

▪ zo objectief mogelijk data te verzamelen → iemand anders dezelfde data zou 
bekomen als zij het onderzoek zouden uitvoeren = DAAROM onderzoek in  
gecontroleerde omstandigheden uitvoeren.  

• = storende factoren zo veel mogelijk uit te schakelen → DAAROM = 
onderzoek vaak in een labo.  

• onderzoek bij grote groepen 
• maakt gebruik van de statistiek om aan de hand van een steekproef iets te 

zeggen over de populatie.  
o Grenzen: onderwerpen die heel individueel zijn, heel subject uniek. Bv. vragen over 

belevingen. Hiervoor kunnen we geen algemene wetten maken 
 

 INTERPRETATIVISME / CONSTRUCTIVISME (KWALITATIEF)  
o De werkelijkheid = niet iets algemeen objectief MAAR uniek  voor een individu en uniek door 

een individu geconstrueerd 
o willen de werkelijkheid begrijpen, niet verklaren, vanuit dit specifieke geval 
o subjectiviteit nastreven in de plaats van objectiviteit → we spreken van gecontroleerde 

subjectiviteit 
▪ rekening houden met het unieke en het specifieke 

o het design en de methode: 
▪ het omgekeerde dan bij het kwantitatief paradigma → op een open manier te werk   

(open vragenlijst, open interview, …) 
▪  doel: subjectiviteit zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen  
▪ Recht doen aan de uniciteit van mensen → niet gericht op algemene wetten maar 

beschouwen de mens als een uniek wezen dat betekenis geeft aan zijn wereld  
 KRITISCH- EMANCIPATORISCH (GEMENGD)  

o De maatschappij = in vraag gesteld 
o onderzoek doen om een bepaalde verandering teweeg te brengen →  door er elementen in 

te beïnvloeden en bepaalde groepen een stem te geven.   
o Is een combinatie van de twee vorige  
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HOOFDSTUK 1 : KWANTITATIEVE 

ONDERZOEKSCYCLUS & PROBLEEMSTELLING 
➔Stappen die we doorlopen bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek  + in methodologie gaan we er 
van uit dat we steeds verschillende keuzes moeten maken, en die we moeten kunnen verantwoorden. 

1.1 EEN VOORBEELD 

Onderzoek van pedagoog: beïnvloed motivatie de prestatie? → verschil tussen correlationeel en experimenteel 

onderzoek 

➔ SOCIOLOOG 

o N= 200 scholieren in voortgezet onderwijs 

o Motivatie = vragen aan mentor → 1-10 

→ kinderen opdelen in 2 groepen: cijfer <6 en cijfer >6 = 2 subgroepen 

o Prestatie = gemiddelde kerstrapport = voor elke leerling: 2 gegevens= gem + 1-10 

o 7.3 en 4.6 = gemiddelden van kerstrapporten van elke subgroep 

➔ PSYCHOLOOG 

• 20 eerstejaars studenten psychologie 

• Intelligentietest → leerlingen opdelen in 2 groepen met gem dezelfde intelligentie 

• 1e groep: vertellen over beloning → 7,3 gem 

• 2de groep: niet vertellen over beloning → 4,6 gem 

➔ METHODOLOOG 

• Onderzoeksmethoden van socioloog en psycholoog verschillen = vullen begrippen motivatie en 

prestatie anders in → TOCH gelijke bevindingen? Conclusie trekken? NEEN 

• Onderzoek psycholoog = beter ➔ houdt rekening met intelligentie 

• Soms: hoe intelligenter, hoe gemotiveerder = ook omgekeerd 

• Maar nu: beide groepen even intelligent! 

DUS: 

• Studenten gemotiveerd? = betere resultaten? 

• Pas prestatie leveren nadat motivatie gemanipuleerd was 

• 2 groepen dezelfde intelligentie 
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PSYCHOLOOG= EXPERIMENTEEL ONDERZOEK 

➔ Beter onderzoek omdat: 

o Duidelijk dat motivatie aan prestatie voorafgaat (dmv manipulatie)  

▪ → studenten die gemotiveerd zijn = betere prestaties dan zij die niet gemotiveerd 

zijn 

▪ Konden pas prestatie leveren nadat ze gemotiveerd waren (manipulatie) 

o Twee groepen niet verschillen qua intelligentie 

SOCIOLOOG= CORRELATIONEEL ONDERZOEK 

➔ Kan zijn dat prestaties van leerlingen bepalend zijn voor het cijfer dat ze voor motivatie krijgen  

➔ Zonder aanvulling over I vd leerlingen = daar geen uitsluitsel over 

MAAR= in beide methoden kan men aantonen dat x met y samenhangt → samenhang tussen motivatie en 

prestatie ➔ WIL NOG NIET ZEGGEN DAT ER SPRAKE IS VAN EEN CAUSALE RELATIE 

Enkel sprake van een causale relatie wanneer: 

1. Kenmerk x, kenmerk y in tijd voorafgaat 

o Bv: jeugdcriminaliteit → hoge aanwezigheid pedagogen maar niet andersom 

o Experimenteel onderzoek: makkelijker aan voldoen 

▪  X manipuleren & daarna nagaan wat er met Y gebeurd = kenmerkend 

o Correlationeel onderzoek = niet manipuleren 

▪ Stelt vast hoe personen scoren op kenmerken & gaan na hoe x & y samenhangen 

▪ Waarden van kenmerken x en y worden op eenzelfde moment vastgesteld 

▪ Dan alleen op goede grond beredeneren dat x aan y voorafgaat → bv: x de leeftijd 

en y de mate waarin men progressieve politieke ideeën heeft → X moet wel Y 

voorafgaan 

2. Kenmerk x en y moeten samenhangen 

3. Je moet er zeker van zijn dat x door y beïnvloed wordt  → bv: kenmerk intelligentie 

o Experimenteel onderzoek:  

▪ door 2 groepen zijn alternatieve verklaringen niet mogelijk → men stelt zelf de 

groepen samen die ze willen vergelijken 

o Correlationeel onderzoek = niet zelf groepen samenstellen ➔ veel verschijnsels: multicausaal 

▪ Statisticus = aan gevonden verschil veel of weinig belang hechten? Toepasbaar op 

populatie? 

ENKEL EXPERIMENTEEL ONDERZOEK DOEN? 

 NEE, WAAROM WEL CORRELATIONEEL ONDERZOEK? 

o Men kan niet manipuleren met alle kenmerken waarvan men bepaalde effecten verwacht = 

vaak om etnische redenen 

o Veel verschijnselen = multicausaal ➔ door meer dan 1 factor beïnvloed  experimenteel 

onderzoek: geïnteresseerd in de invl van 1 factor 

▪ Relatieve belang van elke factor = met correlationeel onderzoek vaststellen 

▪ Bv: onderzoek over vrouwen die aanvraag indienen om een periodieke uitkering te 

krijgen door de Algemene Bijstandswetµ 

o Resultaten = op meer mensen toepasbaar → groter bereik 
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STATISTICUS: 

o Kans op verschil berekenen = statistisch significant: verschil voor kleine groep geld ook voor 

grote groep waaruit de kleine is geselecteerd 

▪ Ziet een verschil bij de personen bij wie een onderzoek is gedaan 

▪ Vervolgens berekent hij hoe groot de kans is op zo’n verschil, als er in de grote groep 

in werkelijkheid niet zo’n verschil zou zijn 

▪ Kans klein? = concludeert dat het in de kleine groep gevonden verschil ook 

geldt voor de grote groep 

• In dit voorbeeld: dat waarschijnlijk alle eerstejaars studenten in de 

psychologie, betere resultaten leveren als ze gemotiveerd wordeb 

dan studenten die niet gemotiveerd worden 

▪ Kans groot? 

o Geen objectief criterium om te zeggen of samenhang zwak of sterk is 

o Geen absolute zekerheid MAAR wat stelt het inhoudelijk voor? Niets! = cijfers afronden = 

beide 7 dus niet inhoudelijk beoordelen! 

o Hangt allemaal af van visie onderzoeker + zij die de resultaten gebruiken!! 
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1.2 FASEN IN HET ONDERZOEKSPROCES 

1. PROBLEEMSTELLING 

o Vanuit observatie  

o Welke vraag hier uit voortvloeit  

o Bv. toename rilatine gebruik studenten: helpt het?  

2. THEORETISCH KADER 

o Geheel van wetmatigheden die voor de hand liggen  

o Wat weten we, welke kennis hebben we al over het onderwerp 

o Eerder wetenschappelijk onderzoek = literatuur 

o Adequate verklaring voor zijn probleem 

o Bv. rilatine → neurotransmitter dopamine, amfetamine; werkt bij ADHD  

CONCEPTUEEL MODEL: 

3. ONDERZOEKSVRAGEN EN HYPOTHESEN 

o Als de theorie klopt, wat kunnen we dan verwachten 

o Bv. inname van rilatine verbetert geheugen en aandacht  

4. ONDERZOEK ONTWERP 

o Bij wie gaat we dit onderzoek uitvoeren (populatie)  

o Selectie maken van wie mee doet aan onderzoek (steekproef)  

o Hoe resultaten verzamelen en meten (instrumenten) 

o Onder welke omstandigheden gaan we de gegevens verzamelen (opzet) 

o We moeten een aantal beslissingen nemen, deze beslissingen zijn belangrijk voor de 

generalisatie  

o De vertaling en selectie van instrument is belangrijk  

o Bv. steekproef: 20 studenten & test voor geheugen en aandacht – bloeddruk, hartslag  & 

instrumenten: test voor geheugen en aandacht – bloeddruk, hartslag & experimenteel 

ontwerp: twee groepen rilatine/placebo = onderzoeksdesign 

o Er is een verschil tussen het soort conclusies dat we kunnen trekken uit experimenteel of 

corelationeel onderzoek (zie voorbeeld) 

5. GEGEVENSVERZAMELING 

o Onderzoek uitvoeren en de nodige gegevens verzamelen  

6. GEGEVENSANALYSE 

o Zijn gegevens betrouwbaar? 

o Hebben we gemeten wat we wouden meten?  

o Statistiek: is er een verschil? Is dit toeval of niet? 

7. INTERPRETATIE 

o Hoe komt dit?  & Waarom?  

o We maken een interpretatie van de gegevens, en kunnen op basis hiervan nieuwe vragen 

stellen  

o Bv. rilatine heeft geen invloed op studeergedrag → hoe komt dit  

8. RAPPORTERING 

o Wetenschappelijk artikel, boek of onderzoeksrapport 

o Moet zo zijn dat lezer een oordeel kan vormen over de juistheid 

o Introductie + methode (deeln, instr, procedure, resultaten, conclusie) 

o Elk van deze stappen vind je terug in het rapport  
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1.3 DE EMPIRISCHE CYCLUS (DE GROOT)  

1.3.1 HYPOTHETISCH DEDUCTIEF MODEL  

 de methodologie = tot oplossing van een bepaald probleem te komen 
 de diagnostiek  = diagnose te kunnen stellen op basis van een klacht van de cliënt 

Hypothese en deductief (afleiden van) staan dus centraal.  

o Verondersteld duidelijke theorie  
o Hypothese verwerpen of bevestigen  = positivisme  

o We toetsen de theorie aan de hand van de werkelijkheid  

ONDERDELEN: 

1. Observatie:  

 de start van de cyclus, we vertrekken van een bepaald concreet 

probleem 

 Wat zien we  

 Wat is er  

2. Inductie 

 plaatsen dit in een geheel van theorieën en de bestaande kennis 

 doel: te komen tot algemene wetten over een bepaald fenomeen 

 kaderen vh onderzoek tegen het geheel van theorieën → obv deze wetten = beginnen redeneren 

en een bepaalde voorspelling maken  

 Dit is de overgang naar de deductie.  

3. Deductie 

  een voorspelling afleiden uit de kennis die we op dat moment al hebben 

 wordt getoetst in ons onderzoek  

 DUS = deze hypothese omgezet in een toetsbare voorspelling = operationaliseren 

o  We gaan van een theoretisch niveau van concepten een vertaling maken zodanig dat we 

die concepten empathisch kunnen waarnemen en vastleggen  

o  = Concretisering, definiëren, specifiëren  & meetbaar maken  

4. Toetsing 

 gegevens verzamelen om onze hypothese te bevestigen of weerleggen  = hypothese testen  

5. Evaluatie 

 vast stellen of de hypothese klopt.  

 Hiermee zitten we opnieuw aan het begin van de cyclus → we hebben nieuwe kennis die we 

terug in de inductie kunnen invoegen omdat we nieuwe informatie hebben = er komen nieuwe 

vragen naar boven ➔ cyclisch 

Voorbeeld rilatine  

1. Observatie: toenamen rilatine gebruik bij studenten  

2. Inductie: neurowetenschappelijk onderzoek  

3. Deductie: rilatine bij studenten leid tot hogere score op aandacht en geheugen  

4. Toetsing: rilatine + placebo test  

5. Evaluatie: hypothese niet bevestigd  
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Voorbeeld gedrag  
 

 

MAAR: deductief model verondersteld duidelijke theorie = en die ligt vaak niet in ‘handbereik’ 
 

1.3.2 INDUCTIEF MODEL (EXPLORATIEF ONDERZOEK)  

Werkelijkheid → theorie (bottom-up) = cyclisch proces  

o Nog geen theorie aanwezig  

o We vertrekken van de werkelijkheid om zo een theorie op te bouwen  

ONDERDELEN 

1. Observatie:  

o Wat zien we  

o We vertrekken van een probleem  

2. Onderzoeksstrategie  

o Hoe ga ik resultaten verzamelen  

3. Data verzameling en analyse  

o Gegevens verzamelen  

o Wat zijn de resultaten  

4. Theorie:  

o Wat leid ik hier uit af  

o Die gegevens verzamelen & die samen voegen tot een theorie 

o Theorie kan verder verfijnt worden door meer theorie te verzamelen + pijlen terug = deductief! 
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1.4 PROBLEEMSTELLING 

 Binnen empirische cyclus (De groot): OBSERVATIE 

 We vertrekken vanuit een bepaald probleem dat we willen oplossen. Dit komt voor vanuit interesse en 

observaties. Tegen welk probleem loop ik in de praktijk? Wat is het probleem met de huidige theorie? 

1.4.1 HET ONDERWERP/PROBLEEM 

→ Doel van elk onderzoek: inzicht krijgen in probleem  

→ Kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn:  

o Maatschappelijk relevant: door onderzoek te doen hopen er in de toekomst iets aan de 

opl ervan te willen bijdragen 

o Beleid bijstellen 

o Meer theoretisch van aard = hebben meer te maken met bevredigen van bep 

theoretische interesse dan opl van probleem 

▪ Vaak gedreven door persoonlijke interesses 

▪ Nut: theorievorming mbv het onderzoek = verder uitgebreid en dat kan gunstig 

zijn voor  onderzoekers die alledaagse probl willen oplossen 

o Alledaags probleem oplossen= vanuit bestaande theorie een antwoord vinden 

▪ Primair doel: uit onderzoeksbevindingen conclusies trekken over hoe ze zelf iets 

kunnen doen om het probl te verminderen of elimineren 

▪ Welke problemen = afh van waardeoriëntatie en toevallige omstandigheden 

Dus: hoe kom je aan een probleem? 

→ Interesses 

→ Maatschappij stelt vraag (vaak regering) 

Rekening houden met:  

→ Uitvoerbaarheid en onderzoekbaarheid  (ethische commissie) = empirische cyclus 

→ In theorie kan je over alles onderzoek doen, in de praktijk is dit niet het geval.  

→ Onderzoekbaar: we moeten met veel verschillende aspecten rekening houden. We moeten ons 

onderzoek voorleggen aan ethische commissies die controleren of we onderzoek op een correcte 

manier uitvoeren 

1.4.2 DOELSTELLING (WAAROM? WAARTOE?) 

❖ Relevantie: relevant voor de theorie of de praktijk 

o Het ontwikkelen van theorie of het ontwikkelen van praktische implicaties (bv. interventies)  

o Hangt af van welk soort onderzoek: 

▪ Fundamenteel onderzoek: vooral theoretische relevantie is van belang  

▪ Praktisch onderzoek: vooral praktische en maatschappelijke relevantie zijn van 

belang  

▪ Voor deze twee soorten onderzoek worden andere criteria gebruikt om de 

relevantie te bepalen 

o Deductief vs. inductief (= theorie nog niet op punt) 

o Hypotheses toetsend of exploratief?  
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1.4.3 VRAAGSTELLING (WAT?) 

❖ Op welk soort onderzoeksvraag wil ik een antwoord geven? 

o Afhankelijk van de soort kiezen we een ander opzet  

o Het is belangrijk om de juiste opzet bij de juiste vraag te zetten  

BESCHRIJVEND – RELATIONEEL – CAUSAAL – EVALUEREND 

Beschrijvend beschrijven hoe een fenomeen zich in de 

werkelijkheid voordoet = iets in kaart brengen, naar 

frequentie kijken… 

Relationeel samenhang tussen twee fenomenen, is er een 

verband. Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat er een 

oorzakelijk verband is. we zijn enkel geïnteresseerd 

in het samen voorkomen. Hiervoor gebruiken we 

correlationeel onderzoek  

 

Causaal is er een oorzakelijk verband tussen twee 

fenomenen. Veroorzaakt het ene het andere. 

Hiervoor maken we gebruik van experimenteel 

onderzoek.  

 

Evaluerend het effect van een bepaalde interventie nagaan = je 

wilt iets verbeteren! 

 

 

 !!!! bepaalt onderzoeksdesign: corelationeel of experimenteel!!!  
(en de conclusies die men kan trekken, want we kunnen alleen conclusies trekken over het niveau dat 
we onderzoeken)  

o Hiërarchie: een soort onderzoeksvraag impliceert ook de voorgaande onderzoeksvragen. 
▪  Bv. bij een causaal verband is er een relatie en kunnen we de fenomenen 

beschrijven 
❖ Vaak pas onderzoek beginnen als anderen de onderzoeker er opdracht toe hebben gegeven of 

akkoord zijn gegaan met ingediende onderzoeksvoorstellen!  

❖ Onderzoeker zelf voorstel 

❖ Instelling heeft een probleem waar het een oplossing voor zoekt 

❖ Wil de onderzoeker het probleem onderzoeken zoals het door de instelling is geformuleerd of moet hij 

het eerst nog herformuleren? 
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HOOFDSTUK 2: THEORETISCH KADER & 

LITERATUURSTUDIE 
= in empirische cyclus (De Groot): INDUCTIE 

2.1 THEORIE 

→ via literatuurstudie = wordt het probleem theoretisch uitgewerkt → hoe zicht krijgen op het probleem 

Uiteindelijk is doel van deze werkzaamheden het probleem in een theoretisch kader te plaatsen. Zo’n kader 
wordt een conceptueel model genoemd.  

SEGERS om schrijft dit als: (PICO: Population Intervention 
Comparison/ Controle Outcome) 

 Het onderzoekelement: wat/wie gaan we 

onderzoeken 

 De variabelen: kenmerken die we bestuderen  

 De hypothesen: relatie tussen variabelen van 

onderzoekselementen 

Belangrijke basis = hoe je je steekproef gaat doen!  

2.1.1 LITERATUURSTUDIE 

“Probably the best source for stimulating the statement of problems and hypotheses is the professional literature. 
A critical review of the professional literature familiarizes the researcher with the current state of knowledge; 
with concepts, theories, major variables and conceptual and operational definitions; with problems and 
hypotheses that others have studied; and with the research methods used.  Basing new research on the 
knowledge described in the professional literature contributes to the cumulative nature of scientific knowledge.” 
(p. 66) (=citaat; letterlijk overnemen van wat iemand anders zegt) 

 Continu doorheen de onderzoekscyclus!!! 

 = begin van het onderzoeksproces = hypotheses leiden = theorieën nodig om tot onderzoekbare 
hypotheses te komen 

 kritische review: sterke en zwakke punten beoordelen uit verschillende studies die gebeurt zijn. We 
kunnen hiervan gebruik maken om ons onderzoek aan op te hangen  

 = einde: terugkoppelen aan de theorie waarvan we vertrokken zijn zodat we hier op kunnen verder 
bouwen. Dit zorgt voor het cummulatieve karakter van wetenschappelijke kennis. We koppelen nieuwe 
resultaten en wat al geweten was. 

 =inzicht in variabelen 

LITERATUUR:  

= Geheel van verzamelde kennis rond een bepaald onderwerp in een bepaald domein van de wetenschap 
➔Sommige wetenschappen zijn breder dan andere, waardoor men informatie uit verschillende domeinen kan 
gebruiken  
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LITERATUURSTUDIE: 

= op een doelgerichte manier verzamelen, beoordelen en synthetiseren van de kennis van een bepaald thema + 
zoeken naar tekortkomingen = alles op een overzichtelijke wijze vastleggen 

➔Het gaat om een synthese, we gaan proberen om verschillende theorieën samen te zetten om zo tot nieuwe 
theorie te komen en een algemeen beeld te vormen  

Soorten: 

 Literatuurstudie als terugkerende fase in onderzoek 
 Systematische review: alle literatuur over een bepaald topic samen zetten en synthetiseren 
 Meta-analyse: een systematische review en hier statistiek op toepassen 

 WAAROM?  

❖ Is jou onderwerp al onderzocht?  

❖ Hoe hebben ze dit gedaan?  

❖ Beschikbare informatie neemt steeds toe (exponentieel) 

o Altijd over rapporteren + positioneren!!  

❖ Expliciet element van rapportage (introduction) = situeren van onderzoek binnen bestaande theorieën 

= geëxpliciteerde subjectiviteit: specifiëren vanuit welk kader of stroming je naar het probleem kijkt  

❖ Theoretische invulling van bepaalde concepten (incl. steekrpoeven, instrumenten, designs) 

❖ Expliciet lokaliseren van bepaald onderzoek: refereren = weten hoe nieuw onderzoek zich positioneert 

dmv refereren naar documenten die geraadpleegd zijn 

!!!Ethiek & deontologie ↔ PLAGIAAT!!: in ons onderzoek moeten we duidelijk maken dat, wanneer we 
literatuur gebruiken, dat deze ideeën niet onze ideeën zijn maar van iemand ander komen. we bouwen voor 
op het werk van andere, en we moeten duidelijk maken op wie zijn werk we aan het voordbouwen zijn.  

➔Citeren vs. Parafraseren (cf. APA) 

• Citeren: stukken letterlijk overnemen. We schrijven dit tussen aanhalingstekens  

• Parafraseren: verwoorden (niet hetzelfde als vertalen!), herformuleren, samenvatten, het 

idee overnemen.  

• Plagiaat: onterecht overnemen, niet juist citeren of parafraseren van stukken tekst die reeds 

door iemand anders geschreven zijn.  

➔Belang: andere mensen credit geven voor hun werk en er voor zorgen dat de lezer zelf nog meer 
informatie kan terug vinden over het onderwerp  

LITERATUURSTUDIE ALS TERUGKERENDE FASE  

We gaan keuzes moeten maken en deze keuzes moeten kunnen verantwoorden  

➔Status quaestionis = stavaza (stand van zaken) over bepaald onderwerp 

• Selectie: in welk wetenschappelijk onderzoek we gaan lezen. We moet expliciteren waarom 

we welke bronnen gebruikt hebben 

• Synthese (integratie): beperkingen van vorig onderzoek bij elkaar zetten en op basis hiervan 

een eigen onderzoek opstellen. Wat vindt jij dat er is fout gelopen in een vorig onderzoek en 

hoe ga jij als onderzoeker proberen om dit probleem uit de weg te gaan. 

• Betrouwbare wetenschappelijke bronnen: peer review 

• Kritisch beoordelen: weten wat de beperkingen zijn van vorig onderzoek en welke bijdragen 

wij met ons onderzoek kunnen leveren  
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➔Doel 

• Verfijnen van de onderzoeksvraag (ifv. Operationalisatie= specifiek maken, kunnen 

voorstellen. Verschillende begrippen goed verstaanbaar maken, vertalen zodat we deze 

kunnen meten. We zetten de stap van inductie naar deductie  

• Eigen bijdrage aan het bestaand onderzoek. Eigen bijdragen in onderzoek is belangrijk. 

Iteratief en niet lineair (rechtlijnigheid). Het is geen rechtlijnig proces dat we stap voor stap kunnen doorlopen, 

maar iets waarbij we vaak terug keren naar bepaalde elementen om ze te verfijnen of aan te passen = cyclus 

= erg arbeidsintensief en tijdrovend MAAR = loont → door het overzichtelijke bestandssysteem kan men vrij 

snel over onderwerpen rapproteren 

WAAR ZOEKEN?  

❖ Wetenschappelijke bronnen: peer review: 

o Iemand voert bepaald onderzoek uit + legt rapport 

voor aan andere wetenschappers in hetzelfde 

domein + voegen elementen toe 

o Studie aanvaard? = gepubliceerd! 

o Google & wikipedia zijn niet ge-peer-reviewd 

 

1. STUDIEBOEKEN:  

• Nadeel: grote vertraging, niet altijd up-to-date  

• Voordeel: zeer beschikbaar & veel verschillende studies/ 
onderwerpen  

o Je kan je makkelijk oriënteren aan het begin van je 

onderzoek 

2. STUDIES:  

• Nadeel: Over één onderwerp  + Gedetailleerde info 

• Voordeel: recent!  
o Tijdschriftartikel, hoofdstuk boek, monografie 

 

3. INTERNATIONALE HANDBOEKEN:  

• Nadeel: ook hier zit een grote vertraging op het samenstellen, publiceren en uitbrengen van de boeken  

• Voordeel: meestal geschreven door experts in hun vlak. Geven verschillende studies samen= top 
onderzoeker maakt synthese van alle verschillende syntheses die experts op hun vak schreven 
 

4. SYNTHESE:  

• Voordeel: Alle literatuur over één onderwerp , heel systematische samenvattingen + overzichtelijk 

= meta-analyse, systematische review 

OP WELKE PLAATS NOG ZOEKEN?  

1. Databanken: ERIC, web of science, pubmed, sociological abstracts, … 

Een online space waar men verschillende onderzoeken verzameld  

2. Referenties: web of science, scopus  

3. Handmatig zoeken: vaktijdschriften  

4. Grijze literatuur: cogresabstracts, rapporten, masterproefonderzoek 

Niet in data banken, niet zo makkelijk te vinden 
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2.1.2 ZOEKSTRATEGIEËN  

= Kunnen samen gebruikt worden, sluiten elkaar niet uit.  

TRAPSGEWIJS ZOEKEN 

• Algemeen → specifiek 

• Beperkte achtergrondkennis 

• Ruim 

2. GEKETEND ZOEKEN (WEB – SNEEUWBAL METHODE) 

• Specifiek → specifiek 

• Ruime achtergrondkennis = zeer ervaren + grote kennis in domein! 

• Afgelijnd 

• creëren een keten van onderzoek doen door steeds verder te zoeken op de informatie die we 

gevonden hebben (sneeuwbal methode)  

• Web= keten van verschillende studies die in elkaar zitten  

• Bv: web of science: specifieke vraag stellen, onderzoeken met bronnen! + aantal studies die 

onderzoeker als bron had opgenomen = recente studies 

BEPALEN VAN ZOEKTERMEN (ITERATIEF)  

PI(C)O (= population (wie) intervention(variabelen) comparison/(controlegroep) outcome (resultaten))  

• Thesaurus (keywords) + lijst van mogelijke kernwoorden 

• Truncatie: verschillende kernwoorden met gemeenschappelijk deel 

o (parent* = parents, parenting, parental, ….) samen nemen + woorden die op 

verschillende manieren worden geschreven! 

• Booleaanse operatoren: AND – OR – NOT  ➔ zoektermen combineren om de resultaten te 

verfijnen  

o AND: onderzoekselement+ variabelen = allebei moeten aanw zijn, OR: synoniemen= 

1 van de 2 moet aanw zijn , NOT: uitsluiting = bepaalde zoekterm mag niet aanwezig 

zijn 

BEPAAL INCLUSIE- EN EXCLUSIECRITERIA (INCLUSIE: WAAR MOET ZE VOLDOEN, EXCLUSIE: WAT 
NIET, UITSLUITEN)  

• Bereik: disciplines – theoretische stromingen 

o Afhankelijk van dit kader zal een vraagstelling op een andere manier gesteld en benaderd 

worden  

• Types van bronnen: boeken, internet, …  

• Datum: vanaf wanneer ga je zoeken. Bijvoorbeeld studies vanaf een bepaald jaartal/ tijdvakken 

• Taal: vaak Engels  

• Grijze literatuur 

➔Expliciteren bij rapportage  (geëxpliceerde subjectiviteit) 

o transparantie voor lezer en betrouwbaarheid van onderzoek, door onze beslissingen als onderzoeker te 
kunnen verantwoorden en verklaren.  

o Andere kunnen weten hoe we tewerk zijn gegaan en andere kunnen ons onderzoek herhalen en zo, 
door op dezelfde manier te kunnen werken, dezelfde resultaten moeten bekomen → onderzoek is 
betrouwbaar als iemand anders het onderzoek opnieuw kan uitveren en de zelfde resultaten bekomt 
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2.1.3  VERWERKEN LITERATUUR: LEESSTRATEGIEËN   

ORIËNTEREND LEZEN 

• Totaalbeeld 

• Abstract/conclusie; kaft/inhoudstafel: deze info gebruiken om te beslissen of dit artikel relevant is of niet  

• Doel = selectie i.f.v. relevantie → reduceren van bronnen  

• Snel beslissen of de tekst relevant is of niet, zonder het artikel helemaal te lezen 

SKIMMEND LEZEN (DIAGONAAL LEZEN)  

• Algemene lijn 

• Specifieke secties 

• Doel = selectie; specifieke informatie 

• Structuur van de tekst verkennen 

• Het stukje informatie dat we nodig hebben er uit halen  

INTEGRAAL LEZEN 

• Detail 

• Kritische beoordeling methodologie (cf. les kritische beoordeling) 

• Zo tot meest relevante informatie komen  

 

DENK AAN opmaak masterproef 

• Functionele samenvatting: in functie van onderzoeksvraag, 

aanknopingspunten voor eigen onderzoek  

• Gebruiken om een artikel te verwerken  

• Elementen: referentie maken, een functionele samenvatting maken, 

algemene structuur weergeven en het artikel kritisch bespreken  

 

 

LITERATUURSTUDIE ALS ONDERZOEKSVORM 

o Elk onderzoek is maar een stukje van de puzzel  

o Tegenstrijdige resultaten  

o Externe validiteit= hangt af van steekproef 

o Waarschijnlijkheid = bij meten 95% fouten toelaten 

o Meetfouten = kan fout in zitten, moeten we zo klein mogelijk houden = nooit 100% juist 

o Bv: Linus Pauling: 

o Vitamin C and common cold (1970) 

o Vitamin C and flue (1976) 

o Vitamin C and cancer (1986) 

o How to live longer and feel better 

o Knipschild (1994): 

o Systematische review → de resultaten zijn niet eenduidig 

o Studies met negatieve of neutrale resultaten werden niet opgenomen 

o Onderzoek is altijd beperkt in een bepaalde ruimte en tijd  



 

 

22 
 

2.1.4 SYSTEMATISCHE REVIEW  

Synthese van alle bestaande literatuur over een bepaald topic 

• Gerichte onderzoeksvraag  

• Expliciete zoekstrategie 

• Kritische beoordeling 

• Synthese (outcome)  

 

 

2.1.5 META- ANALYSE  

• Statistische synthese van alle bestaande literatuur over een bepaalde topic  

• Effect grote: verschil tussen controle en experimentele groep  

• 0 = geen effect +  positief effect  

o negatief effect  

• Statistiek gebruiken om een uitspraak te doen over de resultaten van de verschillende onderzoeken  

• Is er een significant effect?  

• Effectgrootte (small = 0.2; medium = 0.5; large = 0.8)  

o = gemiddelde van E (groep die de interventie krijgt) – 

gemiddelde van X(controle groep)  gedeeld door 

standaardafwijking X (standaarddeviatie) 

= hoe groot is het effect van een bepaalde interventie : 

streep = 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematische review

Positief 
resultaat

Negatief 
resultaat

Positief 
resultaat
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HOOFDSTUK 3: HET CONCEPTUEEL 

MODEL & STEEKPROEFTREKKING 
3.1 ONDERZOEKSELEMENTEN  

➔ Hier zijn we nog bezig op een theoretisch niveau + over wie heeft de onderzoeker het in zijn algemeenheid in 
het conceptueel model = literatuurstudie = op wie of wat heeft het onderzoek theoretisch betrekking 

!!!Een onderzoekselement hoeft geen individu te zijn maar kan ook om kenmerken van paren, groepen of 
collectiviteiten waar kenmerken aan toe geschreven worden, gaan. 

Verschillend niveau van onderzoekselementen:  

• Collectiviteit = PISA = vgl van verschillende landen over schoolprestatie MAAR conclusie gaat over 

niveau waarop je onderzoek gedaan hebt! 

• Groepen = bv hogere en lagere klassen in voortgezet onderwijs 

• Paren (dyade) = bv ouderparen (gezinspedagogiek), dubbelparen bij badminton 

• Individuen = bij meeste onderzoek daarop gericht 

 

➔hiërarchische volgorde : collectiviteit = hoogste 

Pas als hij zijn onderzoeksontwerp construeert, bepaalt de onderzoeker wie of wat in feite voor onderzoek in 
aanmerking komt  = in het onderzoeksontwerp, binnen de steekproef volgt dan de operationele definitie van 
het onderzoekselement → dit is een concrete vertaling 

Implicaties voor: 

• Conclusies → externe validiteit (let op niveauverwarring!!) = toepassen op populatie? 

o externe validiteit: op wie of wat heeft het onderzoek betrekking 

o niveau verwarring: gegevens op een niveau zijn niet generaliseerbaar naar de andere niveaus 

o Heeft consequenties op de interpretatie van de resultaten.  

▪ Als we ons onderzoek op een bepaald niveau uitvoeren, moeten we het ook op dat 

niveau analyseren  

• Gegevensverzameling & analyse = samenvattende scores!! 

3.2 VARIABELEN  

Theoretische kenmerken van onderzoekselementen (zijn nog niet geoperationaliseerd = een kenmerk dat het 
onderzoekselement al dan niet, of in verschillende maten kunnen bezitten)  

CATEGORISCH VS. DIMENSIONEEL 

o Categorisch: individu wordt in een bepaalde categorie geplaatst (bv geslacht)  

o Dimensioneel: de maten waarin iemand een kernmerk bezit op een spectrum (bv leeftijd). Het individu op 

een continuüm plaatsen 

!!We kunnen van een dimensionele variabele een categorische variabele maken  

- Latente variabelen: variabelen die enkel theoretisch zijn, die nog niet geoperationaliseerd zijn.  
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In het conceptueel model = onderzoeker bepalen welke variabelen voor zijn onderzoek relevant zijn  

o nog niet bezig met de vraag hoe hij precies kan vaststellen in welke maten de 

onderzoekselementen de kenmerken bezitten  

Pas in bij het construeren van zijn onderzoeksontwerp + bepaalt mbv welke methoden en technieken hij moet 

vaststellen in welke mate de onderzoekselementen die daadwerkelijk voor het onderzoek in aanmerking 

komen, de relevant geachte kenmerken wel of niet bezitten  

= DAAROM : model opgenomen variabele een theoretische definitie = duidelijk maken wat hij onder een 
variabele verstaat = theoretische variabelen  

<> Is eenmaal in het onderzoeksontwerp vastgesteld hoe deze variabelen in werkelijkheid gemeten worden, dan 
spreekt men van empirische variabelen  

• De onderzoeker selecteert op de eerste plaats die kenmerken waarvan hij verwacht dat ze zijn 

probleem verklaren = ‘wat zijn de verwachte relaties tussen de verschillende variabelen”  

• De onderzoeken spreekt ook bepaalde verwachtingen uit over hoe de geselecteerde kenmerken met 

elkaar zullen samen hangen  

• Deze verwachtingen worden hypotheses genoemd  

 

 IMPLICATIES VOOR OPZET EN ANALYSE (statistiek) 

3.2.1 SOORTEN VARIABELEN 

ONAFHANKELIJKE VS. AFHANKELIJKE VARIABELEN 

Experimenteel onderzoek:   

❖ Ov: wat wij manipuleren (bv rilatine) = variabele die invloed heeft op, geeft een verklaring voor 

verschillende waarden van AV 

❖ Av: wat wij bestuderen (bv aandacht)  = te verklaren variabele 

Correlationeel onderzoek:  

❖ Onafhankelijke heeft invloed op afhankelijke  

!!! Conceptueel model: vaststellen welke afhankelijk/ onafhankelijk is  

OV → → →→  AV 

!!!Er kunnen meerdere afhankelijke en onafhankelijke variabelen zijn → Bv. OV: rilatine, AV, concentratie, 
bloeddruk, … 

INTERVENIËRENDE VARIABELEN (MEDIATOR) 

Het is niet zo dat in elk onderzoek elke variabele alleen maar 

afhankelijk of onafhankelijk is. 

• Soms is een variabele in hetzelfde onderzoek zowel afhankelijk als onafhankelijk te noemen  

• In de sociale wetenschappen = vaak met dit soort modellen   

• Een variabele kan de afhankelijke variabele zijn voor een andere onafhankelijke variabelen, maar 

ook een onafhankelijke variabele voor een andere afhankelijke variabel  

• Er kunnen verschillende mediatoren zijn binnen een onderzoek  
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We maken een causaal model op basis van theorie : er vertrekt een pijl en er komt eentje toe 

 

MODERATOR VARIABELEN 

❖ Bepaald/ heeft invloed op het verband tussen twee variabelen  

❖ Een factor die er voor zorgt dat een bepaald verband anders optreed bij 

groepen die anders score op deze variabelen.  

❖ Wordt in conceptueel model opgenomen omdat deze een meer 

genuanceerde verklaring kan geven voor samenhang tussen een afh en 

onafh variabele 

→ Bv. dingen die meer invloed hebben bij jongens dan bij meisjes/ bv: intelligentie 

❖ Komt vooral voor bij interactie effect & factorieel design ZIE LATER 

STORENDE VARIABELEN: CONTROLERENDE VARIABELEN EN TESTVARIABELEN  

→Implicaties voor opzet en analyse (statistiek)  

➢ Belangrijk om onze variabelen heel duidelijk en goed te specifiëren. (implicaties voor ons onderzoek)   

➢ Hebben (mogelijks) invloed op het verband tussen OV & AV 

o Denk aan: invloed van motivatie op prestatie, storende variabele = intelligentie 

 

 Controle variabele: constant houden (uitschakelen – matchen= gelijk stellen op bepaalde variabelen)  

o !!!Alternatieve verklaringen uitschakelen dmv controle 

 Controle op basis van:  

o Design (experiment: randomistatie en matching)  

▪ Zoveel mogelijk op voorhand =  vastleggen + controleren  

▪ Groepen verschillen niet door controle variabelen = vergelijkbare groepen formuleren 

▪ Dit kan men doen door condities met elkaar te matchen.  = bij experimenteel onderzoek! 

▪ In correlationeel onderzoek = vrijwel onmogelijk → nauwelijks invloed kan uitoefenen op 

de samenstelling van zijn groepen  

o Statistisch (correlationeel) 

 

 Test variabele: systematisch variëren (statistische controle – randomiseren)  

o  correlationeel onderzoek = vaststellen → samenhang tussen twee ander variabelen = causale 

samenhang  

o variabele systematisch variëren om dan op een statistische manier het effect er van uit te 

schakelen  

o Tevoren = overwegen of het zinvol is testvariabelen in het onderzoek te betrekken  → vrijwel 

altijd zinvol, als men de invloed van een onafhankelijke variabele X en een afhankelijke variabelen 

Y wil onderzoeken  

o samenhang ? = mogelijk  samenhang = verklaard door een derde variabele  → Al die variabelen  = 

zij samenhang tussen X en Y zouden kunnen verklaren → moet men als testvariabelen in het 

onderzoek betrekken  
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!! Soms voorkomt een onderzoeker dat een derde variabele een samenhang kan verklaren door onderzoek te 

doen in zeer homogene groepen = van een variabele een constante maken in een bepaalde groep bv: enkel 

jongens  

Binnen het onderzoek = een overzicht maken van wat deze variabelen zijn en hoe ze het onderzoek 

beïnvloeden. Zeker bij correlationeel onderzoek, bij experimenteel onderzoek kunnen we randomiseren.  

Opnemen in conceptueel model!! 

 

3.3 ONDERZOEKSVRAGEN 

 Verwachte relaties tussen variabelen 

 Toetsend vs. exploratief 

 Soorten onderzoeksvragen: 

o Beschrijvend – relationeel – causaal – evaluerend 

o Bepaalt onderzoeksdesign!! 

3.4 HYPOTHESES 

De onderzoeker formuleert de hypothesen in zijn conceptueel model: een uitspraak van de 
onderzoeker over hoe twee of meer variabelen met elkaar samen hangen , niet meer dan 
verwachte relaties tussen variabelen  

!!! Als-dan uitspraak of stelling (obv theorie) 

Omvat:  

➢ Onderzoekselementen: over wie het gaat 

➢ Variabelen: de kenmerken  

➢ Relatie tussen variabelen (richting) 

o Positief: een toename in de ene variabele gaat samen met een toename in da 

andere variabele  

o Negatief: een toename in de ene variabele gaat samen met een afnamen in 

de andere variabelen en andersom  

(Opm.: niet noodzakelijk lineair, kan ook logaritmisch, curve lineair, …) 

= toetsbare voorspelling: we moeten gegevens kunnen verzamelen om de hypothese te kunnen bevestigen of 
verwerpen  
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LINEAIRE EN CURVILINEAIRE HYPOTHESES   

➢ Positief lineaire samenhang: bij het stijgen van de ene waarden van het ene kenmerk ook de waarde 

van het andere kenmerk hoger wordt  

➢ Negatief lineaire samenhang:  toenemen van het ene verschijnsel samenhangt met het afnemen van 

het andere verschijnsel  

➢ Bij een curvelineaire samenhang wordt niet zo een rechtlijnig verband verondersteld tussen twee 

variabelen  

o Vb: mensen = voorkeur hebben voor een extreemrechtse partij/ extreemlinkse partij hebben 

over het algemeen een meer rigide persoonlijkheid dan mensen die opteren voor andere pol. 

partijen 

o Vb: mensen die niet nerveus of hypernerveus = slechter presteren dan mensen die het een 

beetje zijn 

CAUSALE EN NIET CAUSALE HYPOTHESES  

➢ Causaal: wanneer er verondersteld wordt dat een onafhankelijke variabele een afhankelijke 

beïnvloedt  

➢ Niet causaal: wanneer er geen reden is om te stellen dat de ene variabele de andere beïnvloed  

3.4 TOETSEND, EXPLOREREND EN BESCHRIJVEND ONDERZOEK  

EXPLOREREND/ EXPLORATIEF ONDERZOEK:  

 De onderzoeker = geïnteresseerd in de vraag of twee variabelen samenhangen zonder dat hij vooraf 

een duidelijk uitspraak durft te doen over hoe deze zullen samenhangen  

 onderzoeker = niet in staat om in conceptueel model = hypotheses over hoe bepaalde variabelen 

zullen samenhangen of hoe ze elkaar zullen beïnvloeden  

o  geïnteresseerd in  bepaald verschijnsel MAAR = niet exact voorspellen welke kenmerken 

precies en op welke wijzen met de verschijnselen samenhangen  

 DE GROOT: de onderzoeker  = zekere verwachtingen ; dmv theorie ➔ = gericht op  vinden van 

bepaalde soorten samenhangen in zijn materiaal, maar deze zijn niet in de vorm van scherp gestelde 

(toetsbare) hypothesen vooraf door hem geformuleerd, zodat ze ook niet in eigenlijke zin getoetst 

kunnen worden  

o model = aantal variabelen → nagaan of ze voor zij probleem relevant zijn  

TOETSEND ONDERZOEK   

 DE GROOT: dat een beperkt aantal (soms één) gewoonlijk aan een theorie ontleende, onderling 

samenhangende hypothese aan empirisch materiaal wordt getoetst  

 Sprake van vooraf geformuleerde hypotheses 

BESCHRIJVEND OF DESCRIPTIEF ONDERZOEK  

 niet geïnteresseerd in de wijze waarop twee of meer variabelen met elkaar samenhangen of elkaar 

beïnvloeden  

 Centraal =  een beschrijving van een aantal onderzoekselementen adhv tevoren in het conceptueel model 

opgenomen variabelen  

 In een beschrijvend onderzoek kan er spraken zijn van vooraf geformuleerde hypotheses  
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3.5 CONCEPTUEEL MODEL 

Onderzoek = begint met probleem + wordt in theoretisch kader 
geplaatst ➔ ontstaan conceptueel model 

- Onderzoekselementen 

- Variabelen 

- Onderzoeksvragen/ hypothesen = geformuleerd hoe 

de variabelen samenhangen / elkaar beïnvloeden 

 

3.5.1 HET CONCRETISEREN VAN HET CONCEPTUEEL MODEL  

→Wordt vertaald in het onderzoeksontwerp (method) 

= operationaliseren (theorie → empirie) → alles wat je verondersteld, stemt niet altijd overeen met de 
werkelijkheid = toetsen aan de werkelijkheid! 

 Inductie → deductie  

ONDERZOEKSONTWERP  

 Onderzoekselementen 

o Steekproeftrekking 

 Variabelen 

o Meten van variabelen 

o Meetinstrumenten (test, vragenlijst, observatie) 

o Validiteit en betrouwbaarheid 

 Selectie van het onderzoeksdesign 

o Experimenteel vs. correlationeel design 

 Plan data-analyse 

o Analyse-klaar maken gegevens 

o Statistische analyses 

o → Zie OPOs statistiek; dataverzameling en –verwerking 

Wordt vastgelegd in het onderzoeksprotocol 

Bij het samenstellen van dit onderwerp moet de onderzoeker adequaat antwoord geven op de volgende vragen: 

WELK ONDERZOEKSELEMENT KOMT IN FEITEN VOOR HET ONDERZOEK IN AANMERKING?  

❖ In het conceptueel model =  onderzoekselement gedefinieerd  

❖ Het onderzoek element is alleen theoretisch gedefinieerd, maar nog niet operatoneel  

❖ Er moet een operationele definitie gevormd worden van het onderzoekselement 

❖ Bij de elementen uit de steekproef zullen we een aantal resultaten vinden  

❖ De bedoeling is die resultaten te verklaren voor een grotere groep van elementen waaruit de steekproef 

betrokken is  

❖ Dit wordt generaliseren genoemd  
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OP WELKE WIJZE WORDEN DE VARIABELEN UIT HET CONCEPTUEEL MODEL GEOPERATIONALISEERD?  

❖ In het onderzoeksontwerp neemt de onderzoeker beslissingen over de vraag hoe hij deze variabelen moet 

operationaliseren  

❖ Hoe moet hij in werkelijkheid vaststellen in welke maten de onderzoekselementen deze kenmerken 

bezitten  

❖ Het meten van variabelen  

OP WELKE WIJZE WORDEN ER GEGEVENS OVER DE ONDERZOEKSELEMENTEN VERZAMELD?  

❖ Er is de mogelijkheid gebruik te maken van bestaand materiaal  

❖ Men kan gegevens verzamelen door vragen te stellen of door te observeren  

❖ Dit noemen ze verzamelmethoden  

ZIJN ER VERZAMELDE GEGEVENS GELDIG EN BETROUWBAAR?  

❖ De begrippen zijn vertaald in empirisch waarneembare termen  

❖ De vraag is of deze vertaling inderdaad begrip meet dat de onderzoeker wil meten  

❖ Er is een vraag naar de geldigheid of de validiteit van de meting, Ook daarvoor zijn verschillende methode 

nodig  

❖ Daarbij gaat het om de vraag in hoeverre het begrip dat men wil meten, nauwkeurig gemeten wordt  

❖ Validiteit: de vraag om geldigheid, of de variabele die men wil meten inderdaad gemeten wordt 

❖ Betrouwbaarheid: de vraag naar de nauwkeurigheid van de meting  

OP WELKE WIJZE MOETEN DE GEGEVENS, ALS ZE EENMAAL VERZAMELD ZIJN, VERWERKT WORDEN?  

❖ Onder het verwerken van gegevens wordt verstaan het geschikt maken van de gegevens voor de analyse  

❖ De gegevens moeten in codes worden omgezet  

❖ Het toekennen van codes aan categorieën van de variabelen gebeurt aan de hand van instructies die in een 

codeboek worden vastgelegd  

OP WELKE WIJZE MOETEN GEGEVENS GEANALYSEERD WORDEN? 

❖ Er zijn een groot aantal analysemethoden beschikbaar  

❖ Deze noemen ze designs → exp en corr  
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3.6 STEEKPROEFTREKKING 

3.6.1 INLEIDING: ONDERZOEKSELEMENT 

➔ Op wie/wat heeft het onderzoek betrekking: 

❖ Individu 

❖ Paren 

❖ Groepen 

❖ Collectiviteit 

We gaan onze onderzoekselementen concreet omschrijven. 

 We maken een operationele definitie van de populatie (dit vereist een verantwoorde keuze)  

 Dit bepaalt op wie onze resultaten van toepassing zijn. Hoe beter je dit specifieert, des te beter de 

veralgemeenbaarheid = generaliseren 

3.6.2 POPULATIE  

= totaal aan mogelijke onderzoekseenheden 

➔Operationele definitie : populatie omschreven! 

o Niet over al deze elementen info verzameld = vaak onmogelijk 

o Maar wel een deel = steekproef! → bevat implicaties voor de conclusies = externe validiteit 

De operationele definitie bevat dan: 

❖ Context waarin gegevens verzameld worden (tijd/plaats) = belangrijk voor de generaliseerbaarheid en 

het interpreteren van gegevens  

❖ Kenmerken van het onderzoekselement 

o Inclusie criteria: waaraan moet iemand voldoen om deel te nemen aan het onderzoek 

o Exclusie criteria: waaraan mag iemand niet vol doen om mee te nemen. Welke variabele 

sluiten we uit  

o Meetbaar: we moeten kunnen zeggen welke deelnemers het criteria wel of niet bezitten  

❖ Validiteit van deze kenmerken (cf. literatuur) 

 

Waardoor wordt de keuze van de populatie bepaald? 

1. Theoretische overwegingen spelen een rol 

a. Accent op theoretische samenhang tussen eigenschappen = onderzoeker: toejuichen als hij de 

aanwheid ervan voor zoveel mogelijk mensen kan aantonen 

b. Is hij echter geïnteresseerd in wat zich in een plaats of provincie afspeelt, dan beperkt hij zich 

daartoe  

2. De opdrachtgever = grote rol + werksituatie ook 
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SEGERS EN DE DEFINITIE VAN OPERATIONEEL DEFINIËREN 

Er moet voldaan worden aan deze vereisten: 

1. Concrete identificeerbaarheid van de context waarbinnen de elementen worden gelokaliseerd 

2. Concrete identificeerbaarheid van de elementen binnen de aangegeven context; dat wil zeggen een 

zodanig concrete omschrijving van de typische kenmerken van het onderzoekselement dat: 

a. Alle eventuele elementen daardoor als zodanig kunnen worden herkend 

b. Er geen ‘niet- elementen’ ten onrechte als elementen worden aangemerkt 

3. Geldigheid; dat wil zeggen een voldoende mate van zekerheid dat met de instructie de elementen 

worden opgespoord zoals in de theoretische definitie worden bedoeld 

!! De populatie wordt ook wel een speciaal universum genoemd  

 Daarnaast wordt gesproeken van een algemeen universum als het abstracte universum waarop, naar 
de wetenschapsbeoefenaar tentatief veronderstelt, de onderzoeksbevindingen van toepassing zijn  

 De populatie is vrijwel altijd beperkter dan het geheel van onderzoekselementen waarover een 
onderzoeker het heeft in zijn conceptueel model  = strikt genomen zijn de onderzoeksresultaten alleen 
van toepassing op elementen die tot de populatie behoren  

3.6.3 STEEKPROEF EN GENERALISEREN 

Deze populatie is in een aantal gevallen zo groot, dat in er feite 
slechts een beperkt aantal elementen uit de populatie gegevens 
verzameld worden  

➔Selectie van n elementaire  eenheden uit de populatie  

Steekproeffractie: geeft maat van verhouding steekproef en 
populatie aan (n/N) = verhouding van steekproef eenheiden tov 
totaal aantal elementen in populatie 

➔ Hoe dichter bij 1, hoe dichter bij de populatie  

 

❖ Hoe groter de steekproef, hoe kleiner de steekproef fractie  

❖ Hoe groter de populatie, hoe groter de steekproef moet zijn om een goede weerspiegeling te vormen 

❖ Hoe goed een afspiegeling maken van populatie? 

HOE GROOT MOET ONZE STEEKPROEF ZIJN OM DE GEGEVENS TE KUNNEN GENERALISEREN?  

Doel= generalisatie naar populatie (inferentiële statistiek: de resultaten van de steekproef laten gelden voor 

volledige populatie) → iets over de populatie kunnen zeggen aan de hand van onze steekproef  

Vereist:  

➔ Representatieve steekproef: wanneer de steekproef een 

betrouwbaar beeld van de populatie weergeeft = goede 

afspiegeling van populatie waarnaar we willen generaliseren 

➔ Aselecte steekproef trekking: het toeval = willekeurig/ at 

random bepaald welke elementen er onderzocht zullen worden 

uit de populatie  

o Hoe groter de aselecte steekproef die men trekt, des te 

groter de kans dat die representatief is voor de 

populatie  

o Interval berekenen waartussen het ligt! 
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➔ Statistiek: zeggen met welke waarschijnlijkheid wat we hebben waargenomen ook voorkomt in de 

populatie = groepsverschillen, correlaties, significant = hoe groter steekproef, hoe sneller statistisch 

significant! 

o Geeft altijd een waarschijnlijkheid aan/ schatting voor volledige populatie 

o Steekproef heeft invloed op hoe goed we die berekeningen kunnen doen! 

SOORTEN EENHEDEN 

De onderzoekselementen van de populatie → elementaire eenheden  

➔ MAAR zoveel elementaire eenheden dat het onbegonnen werk is over alle eenheden gegevens te 

verzamelen  

➔ DAAROM = aantal eenheden eruit trekken = feitelijk informatie verzamelen  

o Deze eenheden worden steekproefeenheden genoemd  

o Alle steekproefeenheden samen vormen de steekproef 

o Op basis van de over de steekproefeenheden verzamelde onderzoeksresultaten wil de 

onderzoeker uitspraken doen over de populatie  

➔ Dit is generaliseren: de resultaten die men bij een steekproef vindt, van toepassing verklaren voor de 

populatie  

➔ Dit mag de onderzoeker echter alleen doen als een bepaalde condities is voldaan, en dan nog alleen 

onder bepaalde restricties !!! 

3.6.4 DE GROTE VAN DE STEEKPROEF/ STEEKPROEFOMVANG 

Hoe groot moet de steekproef zijn? Afhankelijk van:  

➔ Populatie:  

o Hoe groter de populatie, hoe groter de steekproef moet zijn om een goede steekproeffractie 

te hebben. 

➔ Response rate: de verhouding van mensen die aangeschreven worden en die deel willen nemen aan 

het onderzoek. Hoe hoger hoe beter!  

o Soms ook vertekening = diegenen die meedoen = bepaalde eigenschappen die diegene die 

niet mee doen niet hebben 

o Er worden altijd meer personen aangeschreven dan dat er deelnemen aan het onderzoek.  

➔ Variabiliteit in metingen (sx):  

o hoe groter het aantal variabelen hoe groter de steekproef moet zijn  

➔ Vertrouwen in de uitkomsten (betrouwbaarheid) 
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➔ Foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval BI) 

o interval bepalen waarbinnen de gemiddelde populatie ligt en hoe 

groter de waarschijnlijkheid dat de waarde die we uitkomen in 

het interval liggen 

o  waarschijnlijkheid dat onze waarneming binnen dit interval valt 

o De grote van de steekproef = invloed omdat het interval bepaald 

wordt door ons gemiddelde waar we iets bij bij tellen en iets van aftrekken 

▪ Afhankelijk van hoeveel we er bij of er af doen wordt ons interval groter of kleiner 

en vallen er meer of minder mensen onder.  

o Hoe groter de steekproef, hoe kleiner het interval, hoe nauwkeuriger onze uitspraak.  

▪ Door een grotere steekproef te trekken kunnen we ons interval kleiner maken en 

een uitspraak doen met meer zekerheid. → dus hoe groter de steekproef, hoe 

kleiner/ nauwkeuriger het interval is indien t en Sx constant blijven 

o Gemiddelde (bv afstand) // + - = hoogste en laagste// maal bepaalde waarschijnlijkheid 

 

 T = zekerheid = hoe zekerder je wilt zijn ,hoe groter t is 

 Sx= spreiding → kenmerk niet zo variabel = dan heb je niet zo een grote steekproef nodig 

 Hoe groter Sx = hoe groter steekproef 

Zo groot mogelijk??? → Hangt af van: 

➔ Doel: 

o Parameter schatten = hangt af van soort onderzoek bv: schatten van afstand 

o Groepen vergelijken = effect grootte = verwachte verschil tussen 2 groepen 

▪ Groot verschil = kleine steekproef 

▪ Klein verschil detecteren = veel steekproefelementen nodig 

o Grote steekproef = afh van verschil dat je verwacht!!! 

➔ Praktische overwegingen 

o Soort gegevens verzameling  

o Beschikbaarheid van deelnemers = middelen die we hebben → wie en hoe makkelijk 

bereiken? Beperkingen! 

▪ Geld en mankracht! 

3.6.5 STEEKPROEFTECHNIEKEN  

• Enkelvoudige aselecte steekproef (EAS) 

• Systematische steekproef 

• Gestratificeerde steekproef 

• Clustersteekproef 

• Twee- en meertrapssteekproef 

• Niet-aselecte steekproef 

• N = 1 steekproef en case-studies 

!!!Er zijn verschillende manieren om een steekproef uit de populatie te trekken = manier hangt af van bepaalde 
soorten van onderzoek 

➔ Aselecte/ niet-aselecte = belangrijk voor statistiek + generaliseren naar populatie! 
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ASELECTE STEEKPROEVEN 

DE ENKELVOUDIGE ASELECTE STEEKPROEF (EAS)  

Iedere eenheid heeft een gelijke kans om in de steekproef te komen 

 Grabbelton methode = willekeurig onderzoekselementen selecteren 

 Toevalsgetallen: www.random.org 

Mogelijke problemen: 

 Geen gelijke verdeling van bepaalde kenmerken  

 Hoe kleiner de steekproef, hoe meer vertekening op de steekproef  

 

➢ Voordelen: 
o Eenvoudig 

o Voorwaarde voor meeste statistische toetsen 

o Geen voorkennis over populatie nodig 

➢ Nadelen 
o Verdeling van bepaalde kenmerken… (~ onderzoeksvraag) 

o Opletten bij kleine n 

Het trekken van de steekproef kan op drie verschillende manieren  

SYSTEMATISCHE STEEKPROEF 

=Variant van aselecte steekproef  

=Genummerde lijst van N eenheden in populatie 

=Trek n eenheden door telkens hetzelfde aantal eenheden weg te laten vallen = wat je weglaat = intervallengte 

• Steekproeffractie = n/N = totale mogelijke populatie 

• Intervallengt = N/n 

➔Zelfde resultaten als EAS… indien de eenheden willekeurig gerangschikt zijn 

GEVAAR: periodiciteit die samenvalt met intervallengte. Bv. een interval van 7 dagen = steeds dezelfde dag van 
de week. → vertekening op steekproef 

➢ Voordelen 
o Eenvoudig 

o Steekproefeenheden zijn goed verspreid over populatie 

➢ Nadelen 
o Vertekening door periodiciteit  

o Verdeling van bepaalde kenmerken… 

 

 

 

 

 

http://www.random.org/
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Voorbeeld 

➢ Gegeven steekproeffractie n/N 

➢ Bepaal de intervallengte k = N/n 

➢ Trek eerste steekproefeenheid a aselect uit [1,k]  

➢ Overige elementen bepalen als a + k, a + 1k, a + 2k, …, a + (n-1)k 

 

➢ Gegeven steekproeffractie: 0.2 (20% OF 1/5 van populatie) = 

28/140 

➢ Bepaal de intervallengte 5 = 140/28 

➢ Trek eerste steekproefeenheid a aselect uit [1,5] 

➢ Overige elementen bepalen als a + k, a + 1k, a + 2k, …, a + (n-1)k 

➢ 5 = omgekeerde van steekproeffractie 

 

METHODE VAN RANDOM NUMMERS (TOEVALSGETALLEN):  

• Systematisch trekken: de onderzoeker nummert alle elementen. Met behulp van een toevalsgetal 

bepaalt hij vervolgens het eerst steekproefelement. Welk toevalsgetal hij moet nemen en welk het 

volgende steekproefelement wordt, hangt af van de steekproeffractie 

• De steekproeffractie is het aantal in de steekproef te trekken eenheden, gedeeld door het aantal 

eenheden in de populatie  

• Trekt men op deze systematische wijze een steekproef, dan moeten de elementen zodanig 

genummerd zijn, dat de nummering los staat van voor de onderzoek belangrijke variabelen  

DE GESTRATIFICEERDE STEEKPROEF  (EXAMEN!) 

Populatie wordt verdeeld in strata = populatie opdelen → relevant i.f.v. onderzoeksvraag 

➢ EAS getrokken uit elk stratum 

Strata: onderverdeling van populatie waaruit we de steekproef trekken  

➢ Homogeen & naar een bepaald kenmerk  → EAS uit elk stratum 

TWEE VARIANTEN: 

Proportioneel:  

Verdeling in de steekproef is hetzelfde als in de populatie  

➢ Voordeel:  

o representatief (populatie kenmerken zijn goed 

vertegenwoordigd)  

➢ Nadeel:  

o keuzen stratificatie model (welk? Aantal? Kenmerken als storende invloed?)  

o Hoe meer kenmerken we nemen hoe moeilijker het wordt om een strata te maken, en we moeten 

rekening houden met de invloed van dit kenmerk op het effect dat we willen onderzoeken  

o We kunnen groepen niet met elkaar vergelijken, omdat de ene groep beter vertegenwoordigd is 

dan de andere.  
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Niet proportioneel: 

➢ Evenveel mensen uit verschillende strata  

o De proportie komt niet overeen met de verdeling in 

de populatie = gelijke aantallen per groep 

o In plaats van de elementen evenredig te trekken 

aan de grootte van het stratum kan men per 

stratum een gelijk aantal elementen kiezen  

➢ Dit doet men vooral als men voor elke subgroep afzonderlijk conclusies wil trekken  

➢ Kleine subgroepen zouden bij de eerst genoemde methode nauwelijks vertegenwoordigd zijn 

➢ Voordeel: vergelijken van subgroepen = vergelijken van groepen zoals SES  

o Laag sociale klasse → meer dan hoog sociale = groepen met elkaar vergelijken die ongelijk 

verdeeld zijn 

o Gelijke aantallen van deelnemers van 2 condities = gelijke mannen vrouwen 

➢ Nadeel: overgewicht naar een bepaald strata die in werkelijke populatie niet voorkomt = representativiteit 

daalt! (ev. Weging) 

o !!!Oplossing: gemiddelde van strata gebruiken = herwegen = sommige getallen minder zwaar 

laten doortellen 

DE CLUSTERSTEEKPROEF  

= steekproef onderverdelen in primaire en secundaire eenheden  

• Primaire eenheden: een klas/ cluster  

• Secundaire eenheden: de kleuters uit de klas  

o Focus op secundair  

→Aselecte trekking van clusters  

 

➢ Voordeel 
o Efficiënt en goedkoop = eerlijke verdeling/ trekking van klassen 

➢ Nadeel 
o Geen zuivere EAS: ondanks dat de clusters aselect getrokken worden, wordt er binnen de cluster 

geen aselecte trekking meer gedaan. De gegevens binnen een cluster vertonen samenhang, ze 

delen bepaalde eigenschappen.  

▪ Afhankelijke data → complexe statistische analyse = multilevel analyses 

• Een systematiek in gegevens      
o Vertekening (afhankelijk van onderzoeksvraag) 

o Beperkte variatie tussen de verschillende leden van een cluster als je geïnteresseerd bent in de 

samenhang tussen bep eenheden =      (cluster is vaak een homogene groep) 

▪ Oplossing hiervoor: tweetrapssteekproef 
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DE TWEE EN MEERTRAPSSTEEKPROEF  

 

➔ Niet langer het probleem van afhankelijkheid of beperkte variatie!! 

o Stratificatie op elk niveau mogelijk 

o Dit kunnen we combineren met de vorige vorm van steekproeftrekking, we kunnen ze 

proportioneel of niet proportioneel stratificeren.  

Tweetrapssteekproef: er wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire eenheden  

o Niet alle elementen van de gekozen primaire eenheid worden opgenomen in de steekproef, 

slechts een deel daarvan  

 

Deze steekproef kan op twee manieren getrokken worden:  

➔ Door eerst primaire eenheden in de steekproef te trekken met kansen evenredig aan hun grootte = 

binnen elke primaire eenheid wordt vervolgens aselect een even groot aantal secundaire eenheden in 

de steekproef opgenomen  

➔ Door elke primaire eenheid dezelfde kans te geven om in de steekproef te worden opgenomen, door 

het aantal secundaire eenheden dat in de steekproef getrokken wordt te laten afhangen van de 

grootte van de primaire eenheid = Bij trekking van de steekproef van secundaire eenheden wordt 

namelijk binnen elke primaire eenheid dezelfde steekproeffractie gehanteerd  

Meertrapssteekproef: hiervan is spraken al een onderzoeker eerst aselect ui de primaire eenheid trekt dan 

aselect uit de secundaire eenheid en dan weer aselect uit de tertiaire eenheid  

➔ We kunnen nog een extra laag toevoegen aan onze 

steekproef  

o Primair: scholen  
o Secundair: klassen  
o Tertiair: leerlingen  

 
➢ Voordelen 

o Representativiteit 

➢ Nadelen 
o Tijdsintensief 

o Selectie van kenmerken i.f.v. onderzoeksvraag 
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NIET ASELECTE STEEKPROEVEN  

!!!Hierbij kunnen we de resultaten niet zomaar veralgemenen  

➢ Afhankelijk van onderzoeksvraag 

➢ De steekproef wordt vaak beschouwd als een steekproef uit een oneindig universum en op basis daarvan 

beargumenteert men dat statistische toetsen zin hebben  

➢ Dit wordt vaak toegepast wanneer onderzoekers niet zo zeer geïnteresseerd zijn in de 

generaliseerbaarheid van resultaten, maar in de samenhang van verschillende variabelen  

➢ Vervolgonderzoek: hierin kan genuanceerd worden voor wie en onder welke condities de samenhang 

gelden 

GEMAKSSTEEKPROEF  

➢ Vb. studenten, advertentie, PraxisP, … 

➢ We nemen de respondenten die voor de hand liggen 

➢ Het probleem hierbij is dat we dan vaak mensen hebben met een bepaald kenmerk die samen zitten in de 

steekproef.   

SNEEUWBAL STEEKPROEF 

➢ Moeilijk te bereiken onderzoekselementen  
➢ We vinden 1 respondent, en zoeken vanuit die respondent verder naar andere respondenten, bv. zijn 

kennisen of familie  
➢ Gevaar: geen representatieve steekproef, omdat er vaak dezelfde meningen, opvoeding, … binnen die groep 

voorkomen  

QUOTA-STEEKPROEF 

➢ Selectieve selecte keuze van eenheden per stratum 

o Bv. we gaan bewust selecteren op geslacht  

➢ De populatie wordt onderverdeeld in strata  

➢ In de steekproef moeten naar verhouding even veel mannen, vrouwen, jongeren, ouderen, …. Opgenomen 

worden als in de populatie  

➢ Een onderzoeker maakt hiervan gebruik als hij door omstandigheden geen andere steekproeftechniek kan 

hanteren  

➢ Als de onderzoeker toch wil dat er bepaalde onderzoekselementen geïnterviewd worden, dan geeft hij de 

interviewers de opdracht zelf mensen te selecteren voor een vraaggesprek  

➢ !!! GEVAAR: beperkte generalisatie 

DE N=1 STEEKPROEF OF CASE-STUDIES  

→Single-subject research 

• N = 1 experiment, neuropsychologische cases (werking van de hersenen aan de hand van letsels)  

• Komt vaak voor in klinisch onderzoek.  

• Men maakt hiervan gebruik om de effectiviteit van bepaalde behandelingsmethoden aan te tonen  

→Kwalitatieve gevalsstudies/ casestudies 

• Eén of meerdere cases 

• Diepgaand en/of explorerend 

• Het betreft intensieve kwalitatieve, explorerende studies naar de cultuur en structuur van bepaalde 

groepen of collectiviteiten 
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3.6.6 KWALITEIT VAN DE STEEKPROEF = WAAR OP LETTEN 

• Match onderzoeksvraag? 

• Leidt de steekproeftrekking tot een vertekening van resultaten? 

o Operationele definitie onderzoekselement (context; in/exclusiecriteria = geldigheid van 

criteria) 

o Wijze van steekproeftrekking = nodig? Trappen? Aslect? 

o Omvang van de steekproef 

o Non-response =  niet iedereen doet mee + uitval! = systematische vertekening → extremen 

haken meestal af! 

• Ifv. Generalisatie → externe validiteit = conclusies = op wie van toepassing → onderzoek niet meer 

relevant? 
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HOOFDSTUK 4: METHODE VAN 

DATAVERZAMELING 
4.1 METEN VAN VARIABELEN  

Kenmerken van de onderzoekselementen = hoe vaststellen of de 

variabelen de onderzoekselementen bezitten?  

= vertrekken vanuit het conceptueel model → theoretische 
variabelen  = omzetten in een empirisch verschijnsel dat we 
kunnen waarnemen➔ een indicator om deze variabele te meten. 
Bv. een test.  

+ specifiëren hoe we iets kunnen gaan waarnemen = maken van operationele definitie, dit noemen we de 
items. We gaan niet alleen de items specifiëren, maar ook hoe we hier een score voor gaan bepalen. Dit zijn de 
manifeste variabelen  

Voorbeelden: 

Enkelvoudig meten: 1 construct, 1 indicator      Samengesteld meten: meerdere indicatoren voor 
eenzelfde construct.  

 

  

 

Kwaliteit van instrument wordt bepaald van de afspiegeling van het 
instrument ten opzichten van het te meten fenomeen = hoe goed het bij het 
design past 

Als we vanuit ons theoretisch kader weten dat een construct zich op 
verschillende manieren in verschillende contexten of op andere tijdstippen 
anders kan manifesteren is het belangrijk dat we deze ook opnemen in onze 
meting 

Dit alles bepaald de keuzen van ons instrument  
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4.2 WAARNEMINGSEENHEID 

= degene bij wie we de gegevens gaan verzamelen (soms ook meerdere) 

• kan het onderzoekselement zijn 

• ook andere waarnemingseenheden (of combinaties) 

o Proxy’s: zij die dicht bij het onderzoekselement staan en in hun plaats kunnen antwoorden (bv. 

ouders bij jonge kinderen) = in omgeving 

o Twijfel geldigheid informatie: wanneer het onderzoekselementen geen betrouwbare informatie 

kan geven  

o Onderzoek op hoger niveau dan individu: bv. informatie over een land verzamelen aan de hand 

van zijn inwoners  

!!! Conclusies hebben betrekking op onderzoekselement!!! → waar verzameld? Op wie betrekking? 

Meten = bepalen van een waarde op de variabele + uitdrukken met getal! 

!!! INDICEREN EN OPERATIONALISEREN 

Vragen = variabelen uit model te meten = vaststellen van de waarde van de variabele voor een 

onderzoekselement!  

• Indiceren + operationaliseren: hoe hij de door hem gehanteerde theoretische eigenschappen in de sociale 

realiteit waar te nemen zijn  → empirische verschijnselen aanwijzen = vertaling voor zijn theoretische 

eigenschappen! 

• Verschil tussen indiceren en operationaliseren  

o Indiceren: vertalen van theoretische concept in empirische verschijnselen + aanwijzen van die 

verschijnselen in theoretische eigenschappen (verschijnsel dat gekozen wordt = indicator) 

o Operationaliseren: wijze waarop het waarnemen van verschijnsel in sociale realiteit gebeurd = 

afleiden uit operationele definitie: daarin= duidelijke instructie hoe met tewerk moet gaan 

• Indicatoren = vertalingen van theoretische variabele in conceptueel model  

• Vragen = verdere vertalingen van indicatoren! ➔ vaak moeilijk = soms eerst zoeken naar empirische 

verschijnselen die een nadere concretisering zijn van de variabele die gemeten wordt + formuleert obv die 

verschijnsels vragen 

o Concrete aanwijzingen voor dit proces = moeilijk 

o Ga na welke aspecten of dimensies u aan de te operationaliseren variabele kunt onderkennen 

o Vertaal elk aspect in 1 of meer vragen  

o Overleg met anderen over de adequaatheid van uw keuze + corrigeer 
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4.2.1 MEETNIVEAU 

Wijze waarop men variabelen operationaliseert = belangrijk voor analysetechnieken die men kan toepassen op 

verzamende gegevens 

➔ Hoe hoger meetniveau, hoe meer analyse technieken er mogelijk zijn! 

•  

 

 

 

 

 

➢ Nominaal = categorieën verschillen van elkaar maar er is geen verschil van minder of meer tussen de 

categorieën! → categorieën = gelijkwaardig! 

o Ook dichotome variabelen → hebben meer categorieën maar worden herleid naar 2 

categorieën! 

➢ Ordinaal= categorieën in rangorde = verschil tussen de categorieën van minder of meer geen 

gemiddelde = kwalitatief! = niet in getallen uit te drukken! 

VERSCHIL WEL UIT TE DRUKKEN IN GETAL 

➢ Interval = getallen = wisk waarde =intervalschaal  heeft geen nulpunt + niet 20 zeggen maar 2 keer 

zoveel als 10 bij IQ bijvoorbeeld = kind is niet 2 keer zo slim = heeft gewoon een score die dubbel zo 

groot is 

➢ Ratio- verhouding= verhoudingen tussen getallen wel → 4 = 2x zoveel 2 = bijvoorbeeld bij leeftijd = 

wel een absoluut nulpunt! 

= niet veel rekening houden met verschil tussen interval en ratio = op beide niveaus dezelfde analyse technieken! 

!!! Belangrijk = verschil tussen deze niveaus en nominaal en ordinaal + verschil tussen nominaal en ordinaal 

 Interval + ratio Ordinaal Nominaal 

Techniek op nominaal 

niveau 

 Toepasbaar Toepasbaar Toepasbaar 

Techniek op ordinaal 

niveau 

Toepasbaar Toepasbaar Niet toepasbaar 

Techniek op ordinaal of 

ratio niveau 

Toepasbaar Niet toepasbaar Niet toepasbaar 

 Streven naar het hoogst mogelijke meetniveau! + categorieën op hoogst mogelijke niveau gedefinieerd + 

vragen/ indicatoren = lager niveau 

 Ook bij tests = eerst nominaal (wat is goed, wat fout) daarna over de totale prestatie = intervalniveau 
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➔Bij de selectie van het meetinstrument moeten we rekening houden met het meetniveau  = waarde die we 
eraan mogen hechten! 

➢ Géén eigenschap variabele 

➢ Kies hoogste meetniveau 

o vb. totaalscore  

o gemakkelijkste voor statistiek! 

➢ Meer vragen = goed voor het combineren tot een score! 

➢ Implicaties voor statistiek 

Hoe kunnen variabelen gemeten worden? 

• Welke dimensies heeft de variabele (cf. conceptueel model)→ welke dimensies moeten we 

bevragen en hebben we één of meerdere indicatoren nodig  

• Eén of meerdere indicatoren → verantwoorde keuze. Door meerdere indicatoren kunnen we 

nauwkeuriger meten  = hangt af van theorie! 

• Tip: Operationalisering in vorig onderzoek (literatuur!!) = kijken hoe anderen het deden! 

Via: 

• Tests en schalen→ beste + gemakkelijkste! 

• Vragen 

• Observatie 

• Bestaand materiaal 

4.3 TEST EN SCHALEN  

Binnen onderzoek is dit de beste methode van dataverzameling om te gebruiken, omdat andere mensen hier al 
over hebben nagedacht en een test ontwikkeld hebben waar in ze heel het proces van operationalisering al 
gedaan hebben. Daarom is dit zeer interessant om te gebruiken in onderzoek  

➔cognitieve vaardigheden spreken we over een test, anders over schalen. Dit onderscheid is niet duidelijk, 
daarom zien wij dit als een grote categorie  

GESTANDAARDISEERD INSTRUMENT:  

• Afnameprocedure : heel nauwkeurig vastgelegd hoe de test afgenomen moet 

• Scoring: hoe de prestatie van de testpersoon gescoord en beoordeeld wordt 

• resultaten van de test = niet afhankelijk van wie de test af neemt 

o paradigma van het positivisme:  zo veel mogelijk objectieve data willen verzamelen.  

• De persoon van de testafnemer = invloed kunnen hebben op de testresultaten, om dit zo veel mogelijk uit 

te schakelen maken we gebruik van gestandaardiseerde procedures in zowel de afname als de scoring/ 

beoordelen. 

• Voorkomen van vertekende data. Voorkomen dat de data anders varieert aan de hand van wie de test 

afneemt = zo veel mogelijk meetfouten vermijden door de procedures zo goed mogelijk te omschrijven  
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NORMATIEVE DATA: RESPONS POSITIONEREN BINNEN DE NORM  

= de test afgenomen werd bij een grote groep van persoenen, dit noemt men de normatieve steekproef. 
Wanneer wij deze test afnemen kunnen we de proefpersoon situeren in deze normatieve steekproef.   

➔ We kunnen deelnemers positioneren binnen de norm doordat we de test op grote schaal hebben 

afgenomen  

Voordeel: 

• Constructie onderzoek beschikbaar 

• Steekproefselectie = percentielen: bv: dyslexie → scoren beneden 10de percentiel4 

 

4.3.1 TESTS: VOORBEELD 

Blokpatronen: WISC = moeilijk voor afnemer + bepalen van de 
score obv tijd! + score vgl met normgroep 
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4.3.2 BESTAANDE TESTS 

Testotheek: https://ppw.kuleuven.be/apps/testotheek/ 

!!!Let op: doelpopulatie: we moeten er zeker van zijn dat de test die wij afnemen gericht is op de 
populatie waarbij wij de test zullen afnemen (bv. Leeftijdsgrenzen op de test)  

Kwaliteit van (bestaande) tests: de cotan  

➔ Theoretische achtergrond 

➔ Kwaliteit testmateriaal 

➔ Kwaliteit handleiding 

➔ Normen 

➔ Betrouwbaarheid 

➔ Begripsvaliditeit = stapje verder dan criteriumvaliditeit 

o hoe begrijpen we onderliggend theoretisch construct dat we meten, duidelijk verband? 

o Convergente validiteit 

o Discriminante validiteit 

o Constateren a priori groepen 

o factorstructuur 

➔ Criteriumvaliditeit = hangen de scores samen met een bepaald extern criterium 

o Concurrente validiteit 

o Predictieve validiteit 

o Congruente validiteit = kijken hoe de scores van een nieuwe test samenhangen met de scores 

van een andere bestaande test 

(zie later) 

4.4 METEN DOOR MIDDEN VAN VRAGEN  

Schriftelijk → vragenlijst/enquête/toets 

• Papier  

• Computer 

Mondeling → interview 

• Real-life → plek gekozen door respondent 

• Telefonisch → kort + kiezen uit opties 

De keuzen hangt af van een aantal factoren, we moeten steeds kunnen motiveren waarom we gekozen hebben 
voor een bepaalde methode. Hierbij is het belangrijk om naar de respondenten (steekproef) te kijken, de rol die 
de interviewer speelt en de volledigheid en kwaliteit van de data. 

Beide methoden hebben voor en nadelen  

 

 

 

 

 

https://ppw.kuleuven.be/apps/testotheek/
https://ppw.kuleuven.be/apps/testotheek/
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4.4.1 VRAGENLIJST <-> INTERVIEW  

1. KOSTEN 

• Enquête en telefonisch zijn goedkoper dan interviews  

• Er zijn verschillende kosten gemoeid bij het opstellen en afnemen van vragenlijsten of interviews  

2. STEEKPROEFGROOTTE 

• Men kan met eenzelfde budget veel meer respondenten benaderen wanneer men kiest voor een enquête 

of een telefonisch interview dan wanneer men besluit te interviewen  

• we moeten er zeker van zijn dat onze respondenten ons voldoende, goede en betrouwbare informatie 

kunnen verschaffen via deze manier van onderzoek. Vragenlijst verondersteld taalvaardigheid, dit zorgt 

voor problemen bij bv. jonge kinderen  

3. RESPONSE + VERTEKENING 

• niet iedereen is bereid om deel te nemen 

• bij interview = veel meer response  

• Een nadeel van het telefonisch interview is dat de steekproef veelal niet representatief is voor de 

populatie, men kan alleen respondenten benaderen die over een telefoon beschikken  

• Bij een enquête of interview speelt dit geen probleem  

• De manier waarop men reageert is anders. (praten, schrijven, bolletjes aanduiden, schalen aanduiden)  

4. REPRESENTATIVITEIT + SOORT STEEKPROEF 

• De mogelijkheden tot steekproef zijn afhankelijk van de methode die men kiest  

5. ANONIMITEIT  

• Bij een enquête is de anonimiteit meer gewaarborgd dan bij het interview  

• Bij het telefonisch gesprek is dit gedeeltelijk het geval 

• De anonimiteit valt beter of minder goed te bewaken  

6. CONTROLE-EFFECT 

• Geïnterviewde door zien van interviewer in bepaald kader plaatsen = gaat antwoord geven obv oordeel 

• de aanwezigheid van de onderzoeker kan de reactie van de respondent veranderen. Bv. suggestieve 

vragen  

• Een voordeel van een enquête is dat er geen beïnvloeding is van de respondent 

• Bij een mondeling of telefonisch interview is die mogelijkheid er wel 

• De interviewer kan door de respondent in een bepaald kader geplaatst worden  

• De respondent stemt zijn antwoorden daarop af, omdat hij gunstig wil overkomen  

• De interviewer kan vragen stellen die suggestief zijn, waardoor de respondent in een bepaalde richting zal 

antwoorden  
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7. BAISED-VIEWPOINT-EFFECT 

• de onderzoeker kan de antwoorden van de respondent op een andere manier interpreteren bij 

verschillende respondenten aan de hand van non verbale gegevens. 

• Dit is kenmerkend voor een interview en niet voor een enquête  

• De respondent komt op een bepaalde manier over bij de interviewer  

o Deze vormt zich een beeld van de respondent en vanuit dat beeld kunnen bepaalde antwoorden 

anders geïnterpreteerd worden  

• Bij een interview is de onderzoeker aanwezig, bij het invullen van een vragenlijst niet altijd.  

8. EERLIJKHEID EN BETROKKENHEID  

• Bij een mondeling interview heeft men veel meer zekerheid dan bij een enquête dat het de respondent is 

die antwoord en niet iemand anders  

• Het telefonisch interview neemt hier een tussen positie in  

• De betrokkenheid waarmee geantwoord wordt is bij een mondeling interview beter in te schatten dan bij 

een telefonisch interview en een enquête  

• Op basis van het gedrag van de respondent kan men afleiden of de respondent eerlijk geantwoord heeft  

• Bij een interview zijn de respondenten meer betrokken en kunnen ze beter gemotiveerd worden  

VOLLEDIGHEID EN KWALITEIT VAN DATA 

• Bij een enquête zijn respondenten nogal eens geneigd vragen over te slaan  

• Bj een interview kunnen de vragen worden toegelicht, zodat deze beantwoord worden zoals bedoeld  

• Men kan bij een interview nagaan of de respondent de vraag goed begrepen heeft. Bij een interview kan 

de onderzoeker kan er voor zorgen dat de respondent elke vraag beantwoord en er geen overslaat, in 

tegenstelling tot schriftelijke afnamen  

AARD VAN VRAGEN  

• In een gesprek is het voor de vragensteller vaak mogelijk emotioneel moeilijke zaken aan de rode te stellen  

• In een interview stelt men andere vragen dan in een vragenlijst  

AANTAL VRAGEN  

• Een gesprek werkt motiverend, en dus kan er een groter aantal vragen gesteld worden  

• In een interview kan men meer of minder vragen stellen afhankelijk van de tijd. Ook bij een vragenlijst 

moet de onderzoeker er op letten niet teveel vragen te stelen  

VERWERKING  

• Enquêtes zijn veel makkelijker te verwerken dan telefonische interviews of mondelinge interviews. 

• Bij enquêtes en telefonische interviews moet de respondent kiezen uit een aantal keuzenmogelijkheden en 

er worden minder vragen gesteld  

• De respons wordt op een andere manier verwerkt  
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!!! GROEPSINTERVIEW EN GROEPSENQUÊTE!!! 

• Voordeel:  

o Kosten beperkt 

o Response = hoger 

• Nadeel:  

o Enkel werken met natuurlijke groepen 

o Kwaliteit van data! 

 

Groepsinterview Groepsenquête 

= erop letten dat bepaalde leden elkaar niet 

overstemmen 

Sommigen : lagere status in groep, minder 

verbaal begaafd, niet zo sterk hun mening 

durven naar buiten brengen… 

Vertekening! 

= allemaal apart invullen + er is iemand aanwezig die 

hen kan helpen wanneer iets niet duidelijk is 

 

4.4.2 CONSTRUCTIE VAN VRAGENLIJSTEN  

= nadenken over welke vragen we gaan stellen en hoe we deze gaan stellen 

➔ interview = meerdere vragen + nadenken over de volgorde 
van deze vragen  

= vermijden → antwoord op ene vraag invloed heeft op 
antwoord andere vraag. Welke vragen gaan we gebruiken, 
welke vragen hebben we nodig 

= pilootstudie met onze vragenlijst om te achterhalen of we 
voldoende en de juiste informatie verzamelen, zodat we de 
vragenlijst nog kunnen aanpassen voor we aan ons 
onderzoek beginnen  

 

 

 nadenken over de operationalisering =  terug keren naar ons conceptueel model → bepaald construct voor 

ogen + gaan hiervoor een indicatie opstellen = vragenlijst 

 verschillende vragen = operationele definities.  

 Het is belangrijk om dat de vertaling van indicator naar vragen op een goede manier gebeurt zodat we 

kunnen zeggen dat het een valide instrument is, wat ons toelaat om het theoretisch construct te meten. 

Dit bepaald onze kwaliteit  

 we moeten een reflectie van wat we willen meten terug vinden in de testconstructie. We moeten meten 

wat we willen weten 

 als onze variabele verschillende dimensies heeft, moeten deze dimensies terugkomen in de vragen  
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4.4.2.1 FORMULERING VAN VRAGEN  

De bedoeling van de vraag is om met behulp van de antwoorden die erop gegeven wordt, tot komen tot scores 
op de variabelen  

Om deze overgang gerechtvaardigd te kunnen maken is het nodig dat de vragen een goede vertaling zijn van de 
begrippen die men ermee wil meten  

Vragen moeten een bepaalde criteria voor formulering voldoen: 

o Begrijpelijk en niet te moeilijk: geen moeilijke begrippen/ zinsbouw 

o BEUKELAAR= alleen vragen waarin alle antwoordmogelijkheden genoemd worden gesteld 

mogen worden 

▪ antwoordmogelijkheid ‘ik weet het niet’ op te nemen=  respondenten kunnen zijn 

die nog nooit over deze dingen hebben nagedacht of hier geen duidelijke mening 

over hebben  

o SEGERS rekening gehouden moet worden met de verachte kennis en informatie waarover de 

respondenten beschikken  

▪ Er zijn twee belangrijke factoren om rekening mee te houden wanneer men vragen 

stelt over gebeurtenissen in het verleden  

• De tijd die verlopen is sinds de gebeurtenis  

• Het belang dat de respondent hecht aan die gebeurtenis  

o Acceptabel: sociaal acceptabele vragen  

o Vragen mogen voor een respondent niet dreigend zijn  

▪ Onderwerpen die in de taboesfeer liggen, kan met niet zonder meer ter spraken brengen  

▪ Doet men dat toch, dan is de kans groot dat er een sociaal wenselijk antwoord volgt. De 

respondent wil zich in een gunstig daglicht plaatsen  

▪ Door middel van een goede inleiding kan toch op een goede manier doen  

o indirecte vragen = achter de mening van een respondent te komen + eenvoudige feitelijke vragen = 

iemands opvattingen of houdingen te meten  

o Projectiemechanisme: vragen voorleggen over hoe andere die in een vergelijkbare 

situatie zitten dingen denken om daar uit af te leiden wat de respondent denkt   

▪ Voorleggen van hypothetische situaties aan de respondent  

▪ Voorleggen van onvolledige uitspreken die de respondent moet afmaken  

 

o Neutraal: vermijden van sociaal wenselijk antwoord  

o Alle antwoordmogelijkheden moeten een gelijke kans hebben  

o Vragen mogen niet suggestief zijn, ze mogen niet zodanig zijn dat bepaalde 

antwoordmogelijkheden eerder gekozen of genoemd worden dan anderen  

o Vermijd bij de formulering woorden als ‘toch’, ‘ook’, ‘wel’  

o Geef alle antwoordmogelijkheden en niet slechts een paar 

o Ondubbelzinnig:  

o door iedereen op dezelfde manier geïnterpreteerd  

o Eendimensioneel: 1 vraag tegelijk  

 

 Doel= vallide meting, teweten komen wat de respondent echt denkt  

o De formulering bepaald hoe goed we dit meten  
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4.4.2.2 VOLGORDE VAN VRAGEN  

De volgorde van de te bespreken onderwerpen en de volgorde van de vragen binnen dat onderwerp  

1. Zet de vragen die op eenzelfde onderwerp betrekking hebben bij elkaar  

2. Maak per onderwerp een logische volgorde  

▪ Van algemeen naar specifiek, Eerst kennis dan meningen/ houding  

▪ Funnel approach: Eerst vragen over informatie en kennis, dan over meningen (trechtervormige 

vragenreeks) = bij vragen over 1 onderwerp 

SEGERS meest algemene vragen = eerst dan over bijzondere onderdelen =  voorkomen dat het antwoord op een 
eerdere, specifieke vraag bepaald wordt voor het antwoord op een volgende algemene vraag  

Let op voor → er kan storing komen op onze meting door de vollegorde van de vragen  

➢ Halo-effect: het antwoord op de ene vraag heeft een invloed op het antwoord op de volgende vraag. 

o OUD spreekt over het gevaar van het halo-effect wanneer het stellen van de ene vraag 

invloed heeft op de wijze waarop latere vragen worden beantwoord  

➢ Een halo effect kan ook ontstaan door suggestie in de volgorde van vragen  

o BARTELDS en e.a. geven het advies geen vragen achter elkaar te plaatsen waarbij het 

antwoord op de eerste vraag de beantwoording van de tweede onbedoeld beïnvloed  

▪ Bv. Wat was uw resultaat voor het vak methoden? 

▪ Wat vond u van de manier waarop de docent methoden lesgaf? 

➢ Respons-set: de deelnemer krijgt een hele lijst met gelijksoortige vragen. Hierdoor kan het zijn dat de 

respondent de vraag gaat beantwoorden opeen systematische manier, zonder ze nog echt goed te 

lezen. Zo meten we niet wat de persoon op dat moment denkt  

▪ We kunnen dit oplossen door sommige vragen op een positieve manier te 

formuleren en anderen op een negatieve manier.  

➢ Aandachtscurve: naarmate het interview vordert daalt de concentratie en aandacht 

▪ OUD gaat in over de plaatsing van personalia in de vragenlijsten 

▪ Hij stelt dat deze best op het einde van een interview gesteld worden, omdat er dan 

een vertrouwensrelatie is tussen de respondent en de onderzoeker  

▪ Oplossen door simpele vragen op het einde te stellen, Zet belangrijke vragen niet op 

het einde van de vragenlijst = personalia op einde! 

➢ Ook de onderwerpen zelf moeten in een logische vollegorde staan  

➢ Een abrupte overgang tussen onderwerpen moet vermeden worden  
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4.4.2.3 VRAAGVORMEN  

Geslote vragen: vooral bij kwantitatief onderzoek omdat ze goed te controleren zijn  

➢ Mogelijke antwoorden = op voorhand vast  

➢ Meest gekozen bij kwantitatief onderzoek  

o Meer controle op storende factoren  

➢ Hoe op voorhand de verschillende antwoordmogelijkheden vast 

leggen?  

o Via interviews waaruit de verschillende mogelijkheden 

blijken  

o Belangrijk dat antwoordcategorieën uitputtend en 

uitsluitend zijn 

• Uitputtend: alle antwoordmogelijkheden moeten er in zitten 

• Uitsluitend: er mag geen overlap zijn tussen de categorieën 

➢ SEGERS stelt dat gesloten vragen alleen gebruikt mogen worden onder een aantal voorwaarden  

o De vraag moet ondubbelzinnig en één dimensioneel zijn  

o Alle antwoordmogelijkheden op de vraag moeten bekend zijn 

o De reeks antwoordmogelijkheden moet in duidelijk onderscheiden categorieën kunnen 

worden onderverdeeld  

Open vragen 

➢ Vooral bij kwalitatief onderzoek  

➢ Mogelijke antwoorden liggen niet op voorhand vast 

➢ Respondent kan zelf alles invullen  

➢ Voornamelijk bij kwalitatief onderzoek  

➢ Meestal wordt er in kwantitatief onderzoek gekozen voor gesloten vragen omdat deze het 

gemakkelijkste te analyseren zijn met kwantitatieve technieken. Open vragen zijn moeilijker te scoren  

➢ SEGERS stelt een aantal voor een nadelen op  

 

➔ Voordelen van open vragen  

o Respondent kan in zijn eigen woorden antwoorden  

o Levert meer waarheidsgetrouwe antwoorden  

o Meer motiverend  

o Meer genuanceerde informatie  

o Doorvragen is mogelijk = bij interview 

o Nagaan of de vraag begrepen is  

➔ Nadelen van open vragen  

o De antwoorden moeten letterlijk genoteerd worden  

o Voice recorder? Sommigen willen het niet + antwoorden niet voluit/*- 

o De verwerking neemt meer tijd in beslag  

o Lagere betrouwbaarheid omdat het vaak min of meer toevallig is waar de respondent op dat 

moment aan denkt  

o Antwoorden zijn afhankelijk van de maten van open/ geslotenheid van de respondent  

Conclusie: vragen mogen open zijn, maar worden vaak veel te algemeen gesteld. De respondent kan alle kanten 
uit. Vaak is een verzameling van specifieke deelvragen beter  
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→ER KAN EEN ONDERSCHEID GEMAAKT WORDEN IN ALGEMEEN OPEN VRAGEN EN SPECIFIEKE DEELVRAGEN  

→ER ZIJN OOK VERSCHILLENDE VORMEN BIJ GESLOTEN VRAGEN  

1. DICHOTOME VRAGEN  

= gesloten vragen waarbij men alleen ja of nee kan antwoorden /gesloten vragen met twee 
antwoordmogelijkheden  

➔Probleem:  

o antwoorden zijn ongenuanceerd, want men kan alleen voor ja of nee kiezen 

o Mensen zijn het sneller eens of oneens met een stelling  

o Voordeel: Eenvoudig – filter 

o Nadeel: Ongenuanceerd – positieve bias(= neiging om positief te antw) 

➔Meetniveau: nominaal → frequentie = niet gemeten! 

2. MEERKEUZEVRAGEN  

= gesloten vragen met meerdere antwoordmogelijkheden+ de respondent wordt gevraagd uit de gegeven 
categorieën één te kiezen  

De categorieën moet uitputtend (alk antwoord moet in een categorie ondergebracht kunnen worden) en 
uitsluitend (als een antwoord in slechts een categorie kan worden ondergebracht) zijn  

Volgende categorieën moeten opgenomen worden : 

o Ik weet het niet (de respondent heeft geen kennis over het onderwerp) 

o Geen antwoord (er is geen bruikbaar antwoord gekomen) 

o Niet van toepassing (de categorie is niet van toepassing op e respondent)  

Soms mag een respondent op een vraag met meer antwoordmogelijkheden meer dan een kiezen, wanneer de 
antwoordmogelijkheden niet wederzijds uitsluitend zijn  

Formele antwoordcategorieën wanneer er verschillende vragen worden voorgelegd met elk een de zelfde 
mogelijke antwoorden  

HEUNKS stelt criteria op waaraan schaalitems moeten voldoen  

• Het woordgebruik: 

▪ Moet aangepast zijn aan de respondent  

▪ Pas op met worden als: alle, geen, altijd, nooit, slechts, nauwelijks, precies  

• De zinsbouw 

▪ Enkelvoudige zinnen gebruiken  

▪ Geen dubbele ontkenningen  

• Korte vragen  

▪ Items moeten ondubbelzinnig, ondeelbaar, eenvoudig en duidelijk zijn  

 

• De inhoud 

▪ Vermijd zo veel mogelijk verwijzingen naar de verleden tijd 

▪ Vermijd dingen die ten onrechte als feiten opgevat kunnen worden  

▪ De items moeten relevant zijn voor de te meten eigenschap  

▪ Vermijd items waarmee iedereen het eens zal zijn of iedereen het oneens zal zijn  
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• BARTELDS gaat in over het probleem hoeveel items er per categorie moeten worden opgenomen: Dit 

hangt af van de complexiteit van een thema  

= vermijden vaak schaaluiteinde, men kan als remedie twee extra schaalpunten invoeren en deze zeer 

extreem noemen  

= midden categorie worden opgenomen voor respondenten met een neutrale houding + categorie worden 

opgenomen voor zij die het niet weten  

= positieve response set moet worden voorkomen (wanneer respondenten voornamelijk positieve antwoorden 

geven)  

Bijvoorbeeld: 

• Een verbod op lijfstraffen voor kinderen is: 

❑ Een goede zaak 

❑ Realistisch 

❑ Tijdverlies 

❑ Een inbreuk op de opvoedingsrechten van ouders 

➔ Voordeel: Eenvoudig – detail 

➔ Nadeel: Antwoorden uitputtend en uitsluitend – rank-orde effect 

▪ Uitputtend: alle mogelijke antwoorden zijn in de lijst aanwezig  

▪ Uitsluitend: er is geen overlap in de antwoorden.  

▪ Rankorde effect: antwoorden die vanboven staan worden sneller gekozen dan 

antwoorden die meer vanonder staan  

➔Meetniveau: nominaal → categorieën = frequentie van de proefpersonen 

3. RATING SCHALEN (LIKERT)   

Gesloten vragen die voornamelijk gebruikt worden om te pijlen 
naar houdingen en meningen. We moeten aangeven hoe eens 
of oneens we het zijn met een bepaalde uitspraak  

= in welke maten ben jij het eens/ oneens met de uitspraak  

➔grootste risico op response-set: mensen zijn geneigd om de middencategorie te gebruiken (oplossen door een 
even aantal opties te geven) en vermijden de extreme antwoorden (oplossen door meer deelcategorieën te 
maken)  

➔ !!! oneven schaal = kiezen voor midden // even schaal = vermijden van extreme cat. = weinig verschillen in 
personen als je geïnteresseerd bent in verbanden! 

• Voordeel: differentiatie in antwoorden om verschillen tussen personen te registreren  

• Nadeel: “Neutrale” antwoorden; extreme categorieën worden minder gekozen  

➔Meetniveau: (quasi-)interval = gemiddelde berekenen, intervalniveau? Verschillende vragen maar samen wel 
een gemiddelde! 
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4. RANGSCHIKKING VRAGEN 

= de respondent moet een aantal categorieën rangschikken in een bepaalde vollegorde  

Paarsgewijze vergelijking: daarbij worden er telkens twee categorieën aan de respondent voorgelegd en wordt 
gevraagd welke hij daarvan het belangrijkste vindt, eerst A en B, daaruit kiest hij bv A en daarna A en C enzovoort 
= we vragen om uitspraken te ordenen naar hun belangrijkheid  

Wat zijn eigenschappen om vooruit te komen in de maatschappij? Rangschik volgende eigenschappen van meest 
belangrijk (= 4) tot minst belangrijk (= 1) 

• Relaties hebben 

• Hard werken 

• Doorzettingsvermogen 

• Competitiedrang 

Zicht krijgen op wat mensen belangrijk of minder belangrijk vinden 

Q-sort methode : men laat de respondent een aantal categorieën rangschikken in een beperkt aantal stapeltjes 
en wel zo dat er op elk stapeltje even veel categorieën gelegd moeten worden  

➔ deelnemers krijgen een aantal uitspraken die ze moeten ordenen volgens belangrijkheid, 

maar er wordt op voorhand bepaald hoeveel uitspraken hij aan elke categorie mag 

toekennen  

➔ verhouding tussen antwoorden bekijken  

o bv: 100 kaartjes, 5 cat = belangrijk → onbelangrijk 

 Voordeel: Informatie over voorkeuren 

 Nadeel: Moeilijk bij veel opties (statistisch = moeilijk) en Complexe data-analyse (multidimensionele 

schalering) 

5. GESLOTEN VRAGEN: WAARDE  

=we vragen naar een waarden = vragen naar een getal + is ook observeerbaar! 

• Hoe oud bent u (in jaren)? ____ 

• Aantal broers?  

• Hoeveel keer bent u dit semester al naar de les geweest? 

 Voordeel: Eenvoudig – Accuraat 

 Nadeel: Accuraat??  als de respondent niet met zekerheid kan antwoorden op de vraag  

➔Meetniveau: interval en ratio-niveau 
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4.4.2.4 SELECTIE VAN VRAGEN  

= welke vragen gaan we in de vragenlijst steken?  

➢ Theoretische selectie: hangt af van wat je wil weten (op basis van theoretisch construct) 

Empirsiche selectie: statistiek gebruiken om te bepalen wat goede vragen zijn 

• Verwijderen van minder goede items o.b.v. statistiek 

• items met beperkte variatie  

o vraag waar iedereen neutraal op antwoord → niet goed 

o vraag door iedereen fout beantwoord → niet goed  

o kijken naar de spreiding van scores op de vraag 

• Item totaal correlatie 

o lage correlatie: geen goede vragen voor wat we willen meten  

o de samenhang tussen het item en het totaal 

➔door analyse de vragenlijst verbeteren  

Pilootstudie:  

• we maken een instrument en proberen dit uit bij een groep van personen  

• dit kan veel informatie opleveren over de constructie van onze vragen  

• op basis hiervan kunnen we vragen aanpassen of weglaten  
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4.5 OBSERVATIE 

4.5.1 OBSERVATIE VS. VRAGENLIJSTEN 

4.5.1.1 SOORT GEGEVENS  

➔Soort gedrag (feitelijk vs houdingen)  

• Bij observatie vinden we feitelijk gedrag (gedrag dat we kunnen zien) 

• Bij een vragenlijst vragen we naar houding  

➔Tijd (heden, in de situatie zelf vs verleden, terugblikken)  

• Observeren doen we nu, in het heden  

• Vragenstellen gaan over dingen die in het verleden zijn gebeurd, of dingen die nog moeten 

gebeuren (zichzelf voorspellenn) 

4.5.1.2 DEELNEMERS  

• Kinderen die nog niet kunnen lezen/ schrijven/ vertellen over hun eigen gedrag  

• Er kan gekozen worden voor observaties omdat de respondent geen vragen zou kunnen beantwoorden + 

gedrag is ook vaak onbewust! 

• Voor vragenlijsten = taalvaardig zijn! 

4.5.1.3 CONTEXTFACTOREN –  INTERACTIES  

• Hoe reageert iemand in een bepaalde context  

• Als we zicht willen krijgen in interactieprocessen kunnen we best observeren  

4.5.1.4 INVLOED VAN ONDERZOEKER  

➢ Observator aanwezig / weten ze dat ze geobserveerd worden =  risico dat ze zich anders gaan gedragen 

➢ De onderzoeker = gedrag interpreteren ➔ kan afhankelijk zijn van de onderzoeker en kan er vertekening 

komen op de gegevens. Deze vertekening proberen we te beperken door een goed observatieschema op 

te stellen  

➢ Er is een camera aanwezig, wat het gedrag kan beïnvloeden 

➢ De aanwezigheid van de observator of het observatie materiaal kan het gedrag van de respondent 

beïnvloeden  

➢ Gedrag wordt geïnterpreteerd door onderzoeker tijdens het maken van bv. veldnota’s → vertekening van 

gegevens 

4.5.1.4 PRAKTISCHE OVERWEGINGEN  

Observatie neemt meer tijd in beslag, waardoor we minder verschillende respondenten hebben 

4.5.1.5 UITZONDERINGEN:  

➢ Niet observeerbaar gedrag =seksueel gedrag, stemgedrag, conflicten tussen partners 

➢ Gedrag uit het verleden en toekomstig gedrag  

➢ Gedrag in grote groepen <> kleine groepen = communicatie + sociale processen wel!! 

➢ Mensen willen of kunnen motieven en dergelijke niet verbaliseren 
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4.5.2 INLEIDING: WAT IS OBSERVEREN PRECIES 

Observeren is bedoeld om waarden van de in het conceptueel model opgenomen variabelen bij de 
onderzoekselementen vast te stellen  

Observatie methoden worden primair gebruikt om gedrag samen te stellen  

Onderscheid gemaakt op basis van gestructureerd / Ongestructureerd of Participerend / niet participerend 
observeren: 

• Gestructureerd wil zeggen dat precies vast ligt wat e hoe waargenomen moet worden  

• Participerend houd in dat de onderzoeker deel uitmaakt van de groep die hij observeert 

o Combinaties van deze twee indelingen leidt tot 4 subgroepen  

1. Ongestructureerd participerende observeren  

2. Systematisch observeren (gestructureerd, niet participeren  

3. Ongestructureerd, niet participerend observeren  

4. Gestructureerd, participerend observeren  

4.5.3 SOORTEN OBSERVATIE  

 

➔ Gestructureerd of ongestructureerd : er wordt op 

voorhand bepaald welk gedrag we wanneer gaan 

observeren of niet  

➔ Participerend of niet participerend: al dan niet deel nemen 

in de situatie die we observeren  

➔ Overt of covert: weten de deelnemers al dan niet dat ze 

worden geobserveerd  

➔ Kunstmatige of natuurlijke setting: al dan niet in een door 

de onderzoeker gecontsrueerde omgeving of eigen 

omgeving observeren  

 

4.5.3.1 GESTRUCTUREERD EN ONGESTRUCTUREERDE OBSERVATIE  

GESTRUCTUREERD 

• Te observeren gedrag ligt vast (obv. conceptueel model = vastgelegd wat en hoe geobserveerd moet 

worden) 

o Categorieën → observatiesysteem 

▪ We maken categorieën van gedrag zodat we kunnen vaststellen of het gedrag voor komt 

of niet   

o We gebruiken een observatie systeem waarin het gedrag is opgelijst  

• Vaststellen van voorkomen, frequentie, duur 

• Kwantitatief 

 

 

 

Gestructureerd

Niet-participerend

Overt

Kunstmatige setting

Ongestructureerd

Participerend

Covert

Natuurlijke setting
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ONGESTRUCTUREERD (bv. wanneer we nog een observatieschema moeten opstellen)  

• Geen categorieën: welk gedrag we observeren ligt niet op voorhand vast. Er kunnen grote verschillen 

tussen observatoren ontstaan omdat iedereen op ander gedrag let. De informatie die we hier krijgen is erg 

afhankelijk van de persoon die observeert  

o Pas in de loop van zijn onderzoek komen specifieke probleemstellingen naar voren  

• Men stelt zich daarmee open voor alles wat zich voordoet, men voorkomt denken in categorieën  

o Inductief 

o Flexibel 

o Risico op subjectiviteit 

o Kwalitatief 

o De veldonderzoeker begint niet met een probleemstelling, maar met en topic  

➔VERSCHILLEND IN DE MATE WAARIN DE OBSERVATOR FLEXIBEL KAN ZIJN MET ZIJN WAARNEMINGEN  

• Bij ongestructureerd observeren worden complexe verschijnselen als totaliteit beschreven en 

geïnterpreteerd zonder vooropgezette schema’s en structuren  

• Bij gestructureerd observeren vindt een reductie plaats van de werkelijkheid, omdat zinvolle 

gedragsgehelen worden opgesplitst in deelaspecten  

• Bij gestructureerd observeren bestaat veel minder gevaar voor subjectieve vertekeningen  

o De categorieën waarin het gedrag wordt geregistreerd staan vast en zijn nauwkeurig 

omschreven  

o Hierdoor zijn gegevens ook veel makkelijker te verwerken  

4.5.3.2 PARTICIPEREND EN NIET PARTICIPERENDE OBSERVATIE  

PARTICIPEREND = als onderzoeker deel nemen aan het gegeven dat je onderzoekt  

• Begrijpen  

• Natuurlijke omgeving  

• Risico  

o Als de waarneming ongestructureerd gebeurt en de observator actief lid is van de groep  

o Baised viewpoint 

o Controle effect 

➔WAT OBSERVEREN  

=Moeilijk om exact aan te geven wat precies geobserveerd moet worden  

SELLTIZ stelde een lijst op met aspecten die in elke situatie waarin me participerend waarneemt een rol kunnen 
spelen:  

 the participants  

 the setting  

 the purpose  

 the social behavior  

 frequency and duration  
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➔WANNEER OBSERVEREN  

Tijdstip van observeren is afhankelijk van het concrete onderzoeksdoel  

Sommige situaties lenen zich voor observaties op vaste tijdstippen, voor andere begint men te observeren 
wanneer in een situatie gedrag voorkomt waarin men geïnteresseerd is  

Drie zaken van belang  

1. onderzoeker moet de overtuiging hebben dat de waarnemingen die hij of andere 

observatoren gedaan hebben een goede doorsnee vormen van het gene zich heeft 

afgespeeld  

2. de onderzoekerselementen bij wie de waarnemingen zijn verricht moeten representatief zijn 

voor de totale groep  

3. de onderzoeker moet kunnen beargumenteren op welke gronden hij tot de conclusies komt  

➔ OPENLIJK EN VERBORGEN OBSERVATIE (OVERT/ COVERT ZIE LATER) 

 Openlijke observatie als degene die geobserveerd wordt er van op de hoogte is  

 Verborgen observatie wanneer de gene die geobserveerd wordt niet weet dat hij geobserveerd wordt  

o Bij verborgen observatie wordt het gevaar van controle-effect gereduceerd  

 Enerzijds wil men het te observeren gedrag zo min mogelijk beïnvloeden, anderzijds moet men er 

toegang toe hebben  

➔HOE REGISTREREN  

• Tijdens de observatie registreren: op deze manier gaat de minste info verloren  

• Wanneer het registreren de natuurlijke situatie verstoort of als registreren ten kosten van de 

waarneming gaat kan men beter sleutelwoorden noteren en deze later uitschrijven  

• Lukt het niet tijdens de observatie uitgebreide aantekeningen te maken, dan moet dit onmiddellijk na 

de observatieperiode gebeuren  

• Specimen description of protocolleren het zo uitgebreid mogelijk verslag doen van gebeurtenissen 

tijdens de observatie periode  

• Het voordeel van deze methode is dat het waargenomene gedetailleerd op papier wordt vastgelegd  

Gegevens kunnen verkregen worden door waarnemingen in te spreken op een bandrecorder, ze daarna uit te 
typen en onder te verdelen in intervallen  

Verschillen binnen gestructureerd onderzoek:  

• Verschil in tijdsinterval  

• Verschil in te observeren gedrag (verbaal/ non-verbaal)  

• Directe of indirecte observatie  

• Bestaand of eigen observatiesysteem  

• Observatie subject  

 

Indexsysteem kan gebruikt worden om gebeurtenissen of gedragingen die op dezelfde categorie betrekking 

hebben bij elkaar te plaatsen. Dit vermakelijk de generalisatiemogelijkheden achteraf  

Checklist op deze lijst staan een aantal punten, die bij de observatie van belang worden geacht. Na de 

observatieperiode kan de observator de lijst punt voor punt afwerken  
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Het maken van theoretische en methodologische notities naast de gemaakte observatie-aantekeningen  

• Observatie aantekeningen Deze aantekeningen bevatten zo weinig mogelijk interpretaties, proberen 

een zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijke feitelijke weergaven te zijn van wat er voorgevallen is  

• Theoretische notities dit zijn aantekeningen die de onderzoeker maakt naar aanleiding van observatie 

aantekeningen  

• Methodologische aantekeningen waarin de onderzoeker de beslissingen noteert die men in het 

onderzoek neemt  

 

Biased viewpoint = selectieve perceptie en interpretatie van de onderzoeker 

3 vormen: 

1) Een onderzoeker als vreemde in de setting kan niet helemaal afzien van interpretaties van het gebeuren 

zoals dat vanuit zijn achtergrond op de verschijnselen gelegd wordt  

2)Het is vaak niet mogelijk al het relevant gedrag te observeren  

3) De onderzoeker zal een positie innemen in de rollenstructuur van de groep of organisatie. Hierdoor heeft hij 
slecht een beperkte toegang tot situatie die voorkomen uit de positie die de onderzoeker in de grep inneemt  
(WESTER) = maar vanuit 1 gezichtspunt alles zien! 

 

RILEY spreekt over het gevaar van controle-effect  

Hiervan is sprake als de onderzoeker onbedoeld het groepsproces beïnvloedt omdat de onderzoeker deel gaan 
uitmaken van de groep. Hierdoor kunnen veranderingen optreden in de onderlinge relaties tussen de 
groepsleden  (hier is ook gevaar op bij niet participerende observatie) 

 

4.5.3.3 OVERT VS COVERT 

OVERT  

• Open observatie  

• Onderzoeker is bekent bij deelnemers  

COVERT  

• Gesloten observatie  

• Deelnemers weten niet dat ze geobserveerd worden  

 

4.5.3.4 KUNSTMATIGE SETTING VS NATUURLIJKE SET TING  

KUNSTMATIG SETTING = opgezet en gecontroleerd door de onderzoeker  

NATUURLIJKE SETTING = setting bestaat al en is niet beïnvloed door onderzoeker  
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4.5.3.5 SYSTEMATISCHE OBSERVATIE  

Keuze i.f.v. onderzoeksvraag 

• Afhankelijk van wat men wil meten kan men kiezen voor time-sampeling of event- sampeling  

• Combinatie is mogelijk 

• Als de observator niet participeert en het waargenomen vastlegt in tevoren opgestelde 

observatiecategorieën = uitsluitend + uitputtend 

• Men kan gebruik maken van bestaande observatie systemen  

OBSERVATIE SYSTEMEN  

 De verschillende soorten gedrag die we observeren opsommen  

 De gedragingen die we oplijsten moeten:  

o Uitputtend: alle mogelijke gedragingen moeten opgenomen worden 

o Uitsluitend: er mag geen overlap zijn tussen de verschillende soorten gedragingen  

 Dit garandeert dat een andere observator dezelfde dingen zou observeren. Een observator mag er niet 

over twijfelen waar het gedrag thuis hoort. Dit is belangrijk voor de validiteit  

 Binnen observatie maken gebruik van een periode waarbinnen we kunnen kijken of een gedrag zich 

voordoet, hoe vaak dit zich voor doet, hoe lang dit zich voor doet, … 

TEKENSTYSTEEM  

= de observator beschikt over een lijst met gedragingen die kunnen voorkomen en kijkt of het gedrag voorkomt 

binnen een bepaald tijdsinterval  

• Hierbij wordt niet genoteerd hoe vaak het gedrag voorvalt, enkel dat het voor valt  

• Het verschil met het intervalsysteem is dat men per interval verschillende categorieën kan 

aankruisen  

• Nadeel wanneer een gedrag vaker per interval voorvalt, dit wordt niet genoteerd  

• Om dit te voorkomen moeten de intervallen zeer goed afgesteld worden  
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TIME SAMPLING = ‘NEMEN VAN EEN STEEKPROEF’  = URBAN 

Intervalsysteem: hiervan is sprake als de onderzoeker de te observeren tijdsperiode opdeelt in kleine intervallen 
en steeds voor elk interval noteert welk gedrag zich dan voordoet  

= Dit moet geregistreerd worden in termen van tevoren opgestelde categorieën  

Deze reeks van categorieën moet uitsluitend zijn ( de gedragsvorm mag maar onder één categorie vallen) = 1 
gedraging per interval!! 

 Afleiden wanneer iets voorkomt, hoelang iets duurt + opeenvolging van gedrag 

 Niet : frequentie van gedrag! 

Best op voorhand ongestructureerd observeren wanneer je niets kan 
overnemen  

• Kijken welke gedragingen zich voordoen, zo de categorieën opstellen  

• Een idee krijgen van de duur van het interval  

• Interval mag niet te lang gemaakt worden, omdat men maar één 

gedrag per interval kan aanduiden 

• Interval mag niet te kort zijn, ander bestaat het gevaar dat er binnen 

het interval geen afgrond gedrag is  

• We weten niets over de gegevens buiten de intervallen  

EVENT SAMPLING (FREQUENTIESYSTEEM) = BALES 

• Iedere keer wanneer een gedrag zich voordoet binnen een bepaalde 

tijdsperiode wordt er een streepje getrokken  

• Geen info over de duur en de opeenvolging  

• Men werkt met event-sampeling en noteert dat gedrag zich voordoet  

• Criterium voor registratie is de handeling zelf, elk afgerond gedrag 

wordt genoteerd  

• Frequentiesysteem er is een tevoren opgestelde reeks van 

categorieën die uitsluitend is, elke keer als zich tijdens de observatie 

periode een gedrag voordoet, wordt dit genoteerd  

• Hedendaags voorbeeld = sms-methodologie: depressie = om de 10min zeggen hoe je je voelt 

COMBINATIE EVENT + TIME-SAMPLING 

• Volgorde events: we weten wanneer welk gedrag zich voor doet en in welke volgorde dit gebeurt 

• Duur events (duurmethode) 

o Duurmethode noteren van het gedrag dat zich voordoet en hoelang dit gedrag zich voordoet  

• Frequentie 
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BEOORDELINGSSCHALEN 

Rating-scales (beoordelingsschalen) een gelijkmatig verdeelde continue lijn met aan de uitende twee uiterste 
waarden  

• De observator moet op deze schaal aanduiden welk gedrag 

er in welke maat gesteld wordt  

• Het gevaar van deze methode ligt in haar subjectief karakter  

Gevaar voor het halo-effect waarbij men de neiging heeft bij de beoordeling van bepaalde kernmerken van een 
persoon beïnvloed te worden door andere kenmerken of de totaal indruk van de persoon = uitersten / middelste 
categorie! 

WAAR/ WANNEER OBSERVEREN  

= Op voorhand bepaald  

• Zorgen voor representatieve steekproef  

• Willenkeurig of systematisch  

• Weten we wanneer dit gedrag zich gaat voordoen? We kunnen onze observatieperiode laten 

afhangen van wanneer het gedrag zich stelt of we kiezen willekeurig enkele momenten uit  

=Als het gedrag zich voordoet  

• Wanneer stelt dit gedrag zich?  

• Lagere observatie is vaak nodig  

• Zekerheid om het gedrag te meten dat je wil meten  
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4.6 BESTAANDE GEGEVENS 

4.6.1 INLEIDING  

 De hypothese kan met behulp van bestaand materiaal getoetst worden  

 Ook bij bestaande gegevens kan men spreken van meetniveau van variabelen  

o Enkelvoudig of samengesteld gemeten! 

o Ordinaal, nominaal, interval en rationiveau 

4.6.2 SOORTEN 

➔ Bestaande rapporten: gegevens die helemaal verwerkt en geordend zijn 

o Zijn vaak verzameld voor een ander onderzoek  

o Beschikbaar via databanken : bv: geboortes, SES, …  

o Je moet niemand persoonlijk contacteren om aan die info te komen! 

o Bv. STATBEL 

➔Ongeordend ruw materiaal 

 Zelf ordenen en verwerken = inhoudsanalyse 

➔ OUD:  

o Data die reeds geproduceerd en geheel of grotendeels verwerkt zijn  

o Reeds geproduceerd en systematische geordend, maar nog niet verwerkt  

o Ruw materiaal dat niet met het oog op ordening geproduceerd is  

4.6.3 ANALYSE VAN AMBTELIJK STATISTISCH MATERIAAL EN SECUNDAIRE ANALYSE  

➔ om eerste soort data van de tweede te onderscheiden = Oud: het al dan niet verwerkt zijn van gegevens 

➔SWANBORN: ander criterium : gebruik van data van ambtelijke instanties = dan is het een analyse van 
ambtelijk materiaal 

Het steinmetz-archief (nu: DANS) waar veel onderzoekers hun gegevens laten bewaren en erin toestemmen dat 
andere deze gebruiken  

➔De onderzoeker toetst de door hem veronderstelde samenhang tussen twee variabelen door gebruik te maken 
van de door ander ontwikkelde indicering en operationalisering van twee variabelen  

➔Soms heeft een onderzoeker die een secundaire analyse uitvoert, zelf nog enige vrijheid zijn variabelen te 
indiceren en te operationaliseren  

➔Een onderzoeker kan een aantal min of meer losstaande gegeven gebruiken voor het indiceren en 
operationaliseren van zijn theoretische variabelen  

 

 

 

 

 

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/
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4.6.4 INHOUDSANALYSE  

Ruw materiaal dat nog niet geordend is, maar wel voor de indicering en operationalisering van variabelen 
gebruikt kan worden door een inhoudsanalyse op het materiaal uit te voeren  

Stappen:  

1. Eerst globaal kennis nemen van het dossier 

2. aantekeningen maakt van problemen en mogelijke ontstaansgronden van die problemen  

3. de aard van de problemen te trachten te inventariseren  

4. het dossier opnieuw doorwerken  

= Deze methode is ook toepasbaar bij het analyseren van antwoorden op open vragen of bij het analyseren van 
gesprekken  

!!!Het is moeilijk om concrete richtlijnen voor inhoudsanalyse op te stellen  

VOORBEELDEN 

• PraxisP causus-analyse = consultatiedienst  

o Onderzoek: welke probl worden behandeld = dossiers doornemen + materiaal: verslagen → 

omzetten in categorieën + bewerken / ordenen 

o Mensen om toestemming vragen MAAR geen contact!! 

• Het ‘brein’ in de populaire pers 

o = onderzoeksel. = artikels → in pers gesproken over opvoeding en onderwijs mbv hersenen 

➔ hersenen = atractief onderwerp: op voorpagina?   

o Komt het vaak voor? = steekproef 

o Analyse eenheid = onderzoekselementen! 

o Categorieën opsplitsen : validiteit!! 

= gegevens ordenen en categoriseren om hier een analyse van te maken  

➔Analyse eenheid (steekproef) = de eenheid waarover uitspreken worden gedaan of waaraan kenmerken 
worden toegewezen + conclusies die we trekken hebben betrekking op onderzoekselement! 

• Bv. de dossiers, kranten, boeken, … 

• Over wie we informatie verzamelen  

➔Tel of meeteenheid = geeft aan in welke grootheden de te classificeren variabelen geregistreerd moeten 
worden (soms ook richting/ intensiteit van teleenheid vast stellen!!) + kan overeenkomen met analyse-eenheid  

• De kleinste waarde die een bepaalde waarde krijgt= die waarden speciferen + 

operationeel aangeven wat men onder die waarden verstaat! 

• Discreet (het geheel) = categorie 

• Continue (een gedeelte) (of andersom, kijkt in het boek) = hoelang artikel, woorden 

artikel 

➔ Om de waarde op een teleenheid goed te kunnen vaststellen is het vaak nodig dat de contexteenheid 
gedefinieerd wordt  = een eenheid die men mag gebruiken om te beslissen welke waarde de teleenheid zal 
krijgen  

Zijn op al deze punten beslissingen genomen, dan is het goed het systeem in een vooronderzoek op zijn 
deugdelijkheid te beproeven  
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4.6.5 VOOR EEN NADELEN VAN HET GEBRUIK VAN BESTAAND MATERIAAL  

VOORDELEN: 

• efficiëntie  

o de onderzoeker is niet afhankelijk van de bereikbaarheid van informaten = je werkt met materiaal 

en niet met de mensen 

o men kan gebruik maken van niet reactieve metingen (unobtrusive measures) 

▪ Niet reactieve metingen (unobtrusive measures): men tracht de waarden van variabelen 

vast te stellen voor onderzoekselementen zonder dat deze weten dat dit gebeurt  = 

verborgen observatie! 

3 vormen van unobtrusive measures 

1. men kan gebruik maken van fysische sporen van menselijk gedrag waaruit conclusies over dat gedrag 

worden getrokken (bv. slijtage van broeken = welke populair en welke niet) 

2. gebruik maken van archieven  

3. mogelijkheid van niet verstorende observatie = kijken naar klederdracht/ uiterlijk en daar iets uit afleiden 

NADELEN:  

• niet alle gegevens zijn toegankelijk voor een onderzoeker  

• gegevens zijn verzameld met een ander doel (GDPR= General Data Protection Regulation (of ook Algemene 

Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) =gaat over het beheer en de beveiliging van 

persoonlijke gegevens van Europese burgers 

• de gegevens kunnen onvolledig zijn  

• gegevens zijn niet beschikbaar in de vorm die de onderzoeker wenst  

o Operationalisering reeds gebeurd (we zijn gebonden aan de variabelen die zij hebben onderzocht) 

• populatie die voor de onderzoeker te breed of te eng is samengesteld  

4.6.6 VERSCHILLENDE VERZAMELINGSMETHODE IN ÉÉN ONDERZOEK  

 Hangt af van de variabelen die in het conceptueel model opgenomen zijn  

 Per variabele moet worden beredeneerd hoe de waarde op die variabele moeten worden vastgesteld  

 Kies de methode die leidt tot de meest betrouwbare en geldige meting!! 

 Soms ook meerdere methoden voor 1 variabele! 
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HOOFDSTUK 5 : VALIDITEIT EN 

BETROUWBAARHEID 
INLEIDING 

➔Wat is de kwaliteit van onze metingen  

Validiteit = systematische fouten 

Geldigheid is of een meetinstrument meet wat men wil meten  

Betrouwbaarheid is hoe nauwkeurig iemands score op ie te meten variabele wordt vastgesteld = wanneer het 
onderzoek wordt uitgevoerd en daarna nog eens = hebben we dan dezelfde resultaten? 

5.1. VALIDITEIT (SYSTEMATISCHE FOUT)  

=  de meting geldig? Is de test een goede indicator van wat wij willen meten? Geldigheid van operationalisatie 
(keuze verschillende items = geldige vertalingen?) geldigheid van de operationalisatie: meten we wat we willen 
meten? 

Zijn de variabelen goed vertaalt in ons meetinstrument? 

 Dimensies in vragenlijst 

 Gedrag in observatiesysteem 

Bij validiteit gaat het om systematische fouten in onze meting. Is onze test een geldige manier om ons construct 
te meten. Als we systematisch iets anders meten dan wat we willen meten, maken we een systematische fout.  

Gevaren voor validiteit! 

- Halo-effect, respons-set = niet meten wat je wilt meten 

- Operationele definitie = categorieën die je vaststelt = geen werkelijke categorieën = niet meten wat 

deelnemer denkt (kan ook een score zijn) 

- foutieve indicering of foutieve operationalisering  

o Indiceren =  empirische verschijnselen = aangewezen als indicatoren van de theoretische 

variabelen  

o De geldigheid van de meting wordt aangetast als niet alle relevante dimensies bij het 

indiceren betrokken worden of als niet alle relevante dimensies worden geïndiceerd  

!!Een instrument is nooit volledig valide, we kunnen altijd beter meten  

• Een bepaalde gradatie van validiteit  

• Het ene instrument is meer valide dan het andere  

• Maximaal 1.00, hoe dichter, des te sterker de samenhang  
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5.1.1 SOORTEN VALIDITEIT 

= Theoretisch of empirisch bepalen  

THEORETISCH = DMV LITERATUUR MENINGEN VAN EXPERTS + NADENKEN OVER GELDIGHEID VAN 

OPERATIONALISERING 

Gezicht validiteit = meet deze test op het eerste zicht wat hij bedoeld te meten? 

• Bv: Filipijnse proef = klaar voor school als je met je rechter hand je linker oor kan aanraken = voor 5j 

niet evident 

Inhoudsvaliditeit = zijn de items representatief voor het begrip? 

• Theorie zegt= deze elementen moeten aanwezig zijn = items moeten hiermee overeenkomen! 

• Aan expert voorleggen! 

• Observatiesysteem = aantal categorieën: de relevante categorieën moeten opgenomen zijn!! → 

Relevant vs. niet-relevant +uitputtend en uitsluitend: alles, zonder overlap  

Systematische fouten?? score-instructies = fouten in het meetinstrument die de meetresultaten continu in een 

bepaalde richting beïnvloeden  

• Kan gevolg zijn van de manier waarop vragen worden gesteld  + onderzoeker kan te snel besluiten dat 

een kind iets kan  

• De vertekening kan samenhangen met de eerlijkheid van de respondent: het kan het gevolg zijn van 

respondenten die geneigd zijn altijd hetzelfde antwoord te geven  

• !!!Door een goede vraagformulering en een goede interviewinstructie kunnen deze fouten grotendeel 

voorkomen worden!!! 

• Een observatiesysteem meet geldig, als het die kenmerken en alleen die kenmerken meet die de 

onderzoeker wil meten  

• Men kan stellen dat deze vormen in feiten indicatoren voor dit gedrag zijn  

• Het gedrag is volledig geïndiceerd en er wordt geen indicatoren genoemde die irrelevant zijn  

o Bij de waarnemingen mogen geen systematische fouten voorkomen  

Bestaand materiaal: wanneer de onderzoeker en andere betrokkenen vinden dat het bestaand materiaal 

bruikbaar is om er de waarden van de variabelen mee vast te stellen waarin zij geïnteresseerd zijn  
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EMPIRISCH = GEGEVENS VERZAMELEN + KIJKEN OF HET INSTRUMENT VALIDE IS OF NIET 

CRITERIUM VALIDITEIT  

Hangen de scores samen met een extern criterium? = andere gegevens gebruiken die we gaan relateren aan ons 
instrument ➔ concreet onderzoek naar instrument! + correlatie berekenen! 

➢ Conccurrente validiteit: in het heden/ verleden (bv: oordeel leerkracht + test = samenhang berekenen) = 

ter validering een criterium in heden of verleden kiezen! 

➢ Predictieve validiteit: in de toekomst (test afnemen en later kijken of je de situatie juist ingeschat hebt aan 

de hand van toekomstig functioneren) = voorspellende waarde (test in kleuterklas afnemen en dan 

resultaten voorspellen op test in 1ste leerjaar) 

➢ Congruente validiteit / variant van criterium validiteit 

o vergelijking/ samenhang met ander test die hetzelfde meet hogere correlatie, hogere validiteit  = 

Voor een aantal variabelen is een aantal meetinstrumenten beschikbaar die door andere 

onderzoekers zijn geconstrueerd en waarvan de validiteit reeds is vastgesteld (criterium = 

vergelijkbare test) 

o Als dergelijke meetinstrumenten niet voorhanden zijn, dan moet de onderzoeker die zelf 

ontwikkelen  

o Dit houdt echter in dat hij ze niet zonder meer kan gebruiken in zijn onderzoek 

→ Evaluatie o.b.v. statistiek (rxy) 

BEGRIPSVALIDITEIT (CONSTRUCT VALIDITEIT) 

Het begrijpen van het onderliggend theoretisch construct 
(theoretische variabele) van wat we meten. Hoe goed 
begrijpen we het construct? 

→ Evaluatie o.b.v. statistiek  

Convergente validiteit: samenhang van testen die hetzelfde 

meten = hypothese opstellen + toetsen met statistiek  → 

instrumenten meten hetzelfde dus zullen ze ook wel 

samenhangen 

= Nieuwe vragenlijst voor gedragsproblemen + meest gekende vragenlijst = meten hetzelfde dus de 

samenhang tussen die instrumenten = hoog 

Discriminerende validiteit: samenhang is sterker met testen die hetzelfde meten als met testen die iets anders 

meten  

o We verwachten dat de samenhang met een test die iets anders meet lager is dan de 

samenhang met een test die hetzelfde meet  

o Bv: intelligentie en intelligentie test + vragenlijst over gedragsproblemen 

o Nieuwe vragenlijst over gedragsprobl moet meer samenhangen met oude vragenlijst over 

gedragsprobl en niet met intelligentie 

o zo ja: nieuwe vragenlijst heeft convergente en discriminante validiteit 
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Contrasteren van a priori bepaalde groepen: andere scores bij verschillende soorten respondenten = groepen 

met elkaar vergelijken 

Bv: vragenlijst over gedragsproblemen afnemen bij kinderen met en zonder = goede test? Groot 

verschil zien! = ja? Mijn test geeft construct validiteit! 

Structuur van een latent construct 

Factoranalyse = begripsvaliditeit! 

• theorie over intelligentie = verschillende dimensies = meten dmv oefeningen = met statistiek 

testen: komt het verschil in dimensies tot uiting in de gegevens? = te maken met samenhang 

tussen items? 

• Hangen items die bedoeld zijn om dimensies te meten samen met die dimensies = output → 

komt de structuur overeen met de structuur die je op voorhand bedacht hebt 

• FACTOR-ANALYSE: statistiek om te toetsen of bepaald model in iets (vragenlijst, test, …) 

onderliggend is = welke componenten zitten er in die test + hoe verhouden de verschillende 

items van de test zich tov die componenten ➔ komt overeen met theorie? = test = 

begripsvaliditeit 

5.2 BETROUWBAARHEID  

= Nauwkeurigheid van de meting = wanneer we een meting doen, zouden me met een tweede meting dezelfde 
resultaten moeten bekomen 

• Als ik een test afneem bestaat deze uit verschillende metingen van een bepaald construct. Volgens interne 

consistentie moeten al deze items in dezelfde maten samenhangen en mag het resultaat niet van een item 

afhangen. We kijken niet naar resultaten maar naar verhoudingen 

• Op elk meetinstrument zitten meetfouten  

o Rekening houden met foutmarges  

o Toevallige fouten/ onsystematische fouten = altijd meetfouten (zoals bij weegschaal) 

▪  leiden ertoe dat sommige respondenten iets hoger scoren en andere iets lager 

▪ Over het geheel genomen zullen deze afwijkingen tegen elkaar wegvallen  

▪ Deze soort fouten zijn van invloed op het meetinstrument  

▪ Het is gewenst dat het instrument zo nauwkeurig mogelijk iemands score vaststelt op de 

te meten variabele 

▪ Een instrument wordt betrouwbaar genoemd als het bij herhaalde toepassing op 

dezelfde, onveranderde waarde van de variabele als meetresultaat oplevert  

Stabiliteit → interne consistentie  

➔ Stabiliteit: Op verschillende momenten dezelfde uitkomst hebben  

➔ Interne consistentie: resultaat is niet afhankelijk van één vraag, maar van het geheel aan vragen / 

totaalscore hangt niet af van item = items die hetzelfde onderzoeken 
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5.2.1 TEST-HERTEST BETROUWBAARHEID  

= we nemen een test twee keer af en kijken hoe de samenhang is tussen de twee meetmomenten. Als deze 
correlatie groot is, is het een betrouwbaar instrument  

r t1t2 = correlatie tussen meting op tijdstip 1 en 2 ➔ hoog maar niet 1 door toevallige fout! 

MAAR: vereist stabiel kenmerk (niet alle dingen die wij meten zijn stabiele kenmerken) = bv: vlek: afhankelijk van 
moment = geen goede manier om naar betrouwbaarheid te kijken! (mening verandert) 

➔Tijdsinterval?  

• Niet te lang: meer ruis op meting  (mensen ontwikkelen en veranderen = invloeden die leiden 

tot vertekening!)  

• Niet te kort: geheugeneffect (herinneren van vorige test) 

  

5.2.2 PARALLEL BETROUWBAARHEID  

Twee gelijkaardige testen maken die tegelijkertijd afgenomen worden. Dezen delen zouden goed op elkaar 
afgesteld moeten worden zodat het niet uit maakt welke test je af neemt, hier mogen geen verschillen in zitten 
en moeten dus vergelijkbaar zijn. Als we goed meten is er een hoge correlatie tussen deze twee testen. 

➔ Geheugeneffecten uitgeschakeld  

➔ Als de metingen betrouwbaar zijn, is er een samenhang tussen de metingen  

➔ Moeilijkheid: testen moeten volledig parallel zijn  = geen 2 dezelfde testen  

o Lijst van woorden = makkelijk 

o MAAR examen: vergelijkbare vragen = niet zo makkelijk 

➔ Bij deze methode worden voor het meten van één variabele twee meetinstrumenten 

geconstrueerd  

➔ De vragen in het ene instrument zijn vergelijkbaar met die in het andere  

➔ Beide instrumenten worden tegelijkertijd voorgesteld aan dezelfde respondent  

➔ Per respondent worden er twee scores bepaald  

!!!Testhertest-methode en parallelvormen leveren problemen op wanneer er gewerkt wordt met bestaand 
materiaal  

Voor betrouwbaarheidsbepaling wordt meestal de methode van intersubjectieve overeenkomst gebruikt  

➔ door een aantal mensen wordt het te analyseren materiaal gescoord en vervolgens wordt na 

gegaan hoe goed de scores met elkaar overeenstemmen of hoe goed de scores overeenstemmen 

met die van de onderzoeker zelf  
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5.2.3 INTERNE CONSISTENTIE  

= kijken hoe consistent de items van de vragenlijst hetzelfde meten → Deze methode is het meeste gebruikt in 
sociaal wetenschappelijk onderzoek  

• slechts één meetinstrument dat bestaat uit een groot aantal vragen  

• Deze worden voorgelegd aan een groep respondenten  

• Instrument betrouwbaar? Alle items meten consistent hetzelfde vd test= zou niet uitmaken of men 

een item weglaat + welke combi van items 

• Deze is gebaseerd op het aantal vragen en de samenhang tussen de vragen  

➔Items in delen opsplitsen  

Split- half: 

• In de helft. Er zou een samenhang moeten zijn tussen de twee delen van de test 

• Nadeel: door in het midden te delen houden we geen rekening met het soort vragen, de 

moeilijkheid of het onderwerp van de vragen  

Even- oneven:  

• zo opsplitsen dat de even en de oneven nummers van de items samen zitten. Op deze manier 

zijn er in allebei de groepen vragen van het begin en het einde   

Cronbach alpha:  

• alle mogelijke combinaties berekenen en bekijken en het gemiddelde over al deze 

samenhangen nemen  

 

Bij deze methode is er spraken van slechts één meetinstrument dat bestaat uit een groot aantal vragen Heeft 
men de instrumenten opgesplitst in twee delen, dan kan men voor elke respondent zijn score op elke van deze 
delen vaststellen  
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5.2.4 INTER EN INTRABEOORDELAARS BETROUWBAARHEID  

=vooral bij observaties en bestaand materiaal  

= overeenstemming tussen verschillende beoordeelaars 

• Inter = verschillende beoordeelaars 

• Intra = dezelfde beoordeelaar die het meerdere keren herhaald 

Bv: assistent en prof beoordelen geslaagd of niet 

• Kijken naar mate van overeenstemmingen = 
nauwkeurig gemeten = hoge overeenstemming 

• Kijken naar mate van overeenstemmin/ proportie 
overeenstemming 

• 87 en 95 overeenstemmigen = geslaagd en niet geslaagd 

• 14 en 23 geen overeenstemming =  

• Samenvoegen en proportie berekenen = kijken naar aantal overeenstemmingen / aantal 
overeenstemmingen + niet overeenstemmingen 

• Proportie = 0-1 hoe meer naar 1 hoe meer overeenstemming 

• RISICO= werkt goed wanneer getallen gelijk verdeeld zijn over versch categorieën → alternatief = KAPPA 
– coëff = houdt er wel rekening mee 

o Bv:  grote categorie = geslaagd + echt eens 
// niet geslaagd = niet vaak eens = maar 
komt ook niet zo veel voor ! = categorieën 
niet gelijk verdeeld = omdat 1 cat heel 
vaak voorkomt 

Proportie overeenstemming: overeenstemmingen in categorisaties  

   

 (87 + 95) / (87 + 95) + (14+23) = 0.83 

!!!Intersubjectieve overeenstemming, intrasubjectieve overeenstemming  

Interpretatiefouten tasten de geldigheid van de meting aan, omdat systematische vertekeningen optreden in de 
registratie  

Vertekening kan ontstaan door: 

 het halo-effect  

 gerichtheid op een persoonlijk belangrijk doen  

 vooroordelen  

 projectie, de neiging eigenschappen en motieven die iemand bezit aan andere toe te schrijven  
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Ook vanwege het participeren op zich kan vertekening ontstaan: 

 biased viewpont effecten  

 controle effecten  

 bedrijfsblindheid  

➔Dit is te voorkomen door een goede instructie en training van de observatoren  

➔Het oordeel over de juistheid van bepaalde registraties en interpretaties dienen als criterium voor de validiteit  

➔In het vooronderzoek de betrouwbaarheid van meetinstrumenten bepalen  

CONCLUSIE: 

Meten van variabelen dmv: 

➔ Tests 

➔ Vragenlijsten 

➔ Observatie 

➔ Bestaand materiaal 

Gemotiveerde keuze op basis van: 

➔ Onderzoeksonderwerp 

➔ Doelstelling 

➔ Onderzoeksvraag 

!! In onderzoek soms niet,soms wel instrumenten combineren, 1zelfde variabele = met verschillende 

instrumenten meten = waarom bep instrument = moet onderzoeker motiveren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 
 

HOOFDSTUK 6: EXPERIMENTEEL 

ONDERZOEK 
INLEIDING  

De wijze waarop de onderzoeker zijn gegevens moet analyseren  

In het algemeen moet hij de techniek kiezen die antwoord geeft op de in het conceptueel model gestelde vraag 
+  keuze van de techniek hangt sterk samen met de manier waarop het onderzoek wordt opgezet  

➔In dit verband wordt gesproken van een design of grondvorm van onderzoek  

Design = de grondvorm van het onderzoek, niet het totaal onderzoeksonderwerp 

Twee grondvormen:  

1. Experimenteel onderzoek  

2. Correlationeel onderzoek  

Experimenteel onderzoek het gaat om de vraag of onafhankelijke variabele X van invloed is op afhankelijke 
variabele Y . De onafhankelijke variablele in het experiment is altijd de variabele waarmee gemanipuleerd wordt  
(behandeling, treatment of methode, predictor). De onderzoeker gaat iets doen met de onafhankelijke variabele 
en hoopt vervolgens een effect op de afhankelijke variabele te kunnen vaststellen  

6.1.1 ONDERZOEKSONTWERP  

• Onderzoekselementen 

o Steekproeftrekking 

• Variabelen 

o Meten van variabelen 

o Meetinstrumenten (test, vragenlijst, observatie, bestaand materiaal) 

o Validiteit en betrouwbaarheid 

• Selectie van het onderzoeksdesign 

o Experimenteel vs. correlationeel design 

▪ hangt af van het soort onderzoeksvraag: hebben we een causale vraag of niet.  

▪ experimenteel onderzoek → Causale vraag: een vraag naar oorzaak en gevolg  

▪ Bv. Onderzoek naar het effect van interventies  

▪ Correlationeel onderzoek 

→ een vraag naar 

beschrijving en relatie  

 

➔Grootste fout: causale conclusies trekken 

uit design dat deze conclusie niet toelaat. 

We kunnen bij correlationeel onderzoek wel 

uitspraken doen over samenhang, maar niet 

over causaliteit  
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6.1.2 CAUSALITEIT (ZIE OOK H1 ) 

Causaal verband: verandering in de onafhankelijke variabele produceert variantie in de afhankelijke variabele. 
Samenhang is een minimum voorwaarden voor causaliteit, maar het samenhang wil niet zeggen dat het ene het 
andere beïnvloed !!! 

Variatie in OV produceert variatie in AV 

Geldige en noodzakelijke criteria voor causaliteit: 

• Samenhang tussen oorzaak en gevolg 

• Oorzaak gaat in tijd vooraf aan het gevolg= tijdsdimensie moet in onderzoek zitten eerst gebeurt er iets 
met OV dan met AV =OV manipuleren en dan kijken wat gevolg is op AV  

o = vb: meer tv kijken = meer gedragsproblemen en niet andersom 

• Geen storende factoren kunnen het verband tussen oorzaak en gevolg verklaren = veel aandacht 

wordt hieraan besteed! 

=uitsluiten van alternatieve verklaringen: via opzet/ statistiek! = kan het beste in experimenteel 
onderzoek omdat we alle variabele onder controle houden en zo de invloed van de storende 
factoren kunnen uitschakelen  

6.2. EXPERIMENTEEL ONDERZOEK  

6.2.1 BASISKENMERKEN   

Doel: met zekerheid besluiten = variatie in OV leidt het tot verandering in AV 

Kenmerken: manipulatie + controle (RCT= randomized controled treal) 

➔ Manipulatie: Iets manipuleren: zelf de onafhankelijke variabelen veranderen, wat is het effect op de 
outcome (afh) 

o Experimentele conditie  

o Controle conditie = storende factoren controleren = als AV verandert is het enkel toe te 

schrijven aan OV 

➔ Randomiseren (+ matchen)  
➔ Standaardisatie  
➔ Controle: storende factoren uitschakelen door de manier waarop we ons onderzoek opstellen 

➔ (Relatieve) verandering in AV is alleen het gevolg van veranderingen in de OV moet aan voldaan worden om 
te kunnen generaliseren en conclusies te trekken  

6.2.1.1 STORENDE FACTOREN (BUITENEXPERIMENTELE FACTOREN)  

Experimenten zijn niet valide wanneer ander verklaringen evenzeer aannemelijk zijn  

Buitenexperimentele factoren: Bij een experiment kan de oorzaak gelegen zijn in andere factoren dan de factor 
waarvan we het effect willen vaststellen  

 Wil men de resultaten van een experimenteel onderzoek kunnen toeschrijven aan de variabele waarmee 
gemanipuleerd is, dan zal men de buitenexperimentele factoren die de resultaten eveneens kunnen 
beïnvloede, moeten uitschakelen of onder controle houden 

 Om dat te kunnen doen moeten we het nodig inzicht hebben in de soorten buitenexperimentele factoren 
die er bestaan  
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RIJPING: 

= individuen gaan spontaan vooruit, worden sneller en accurater  

• Alle biologische en psychologische processie die bij onderzoekselementen tot verandering leiden  

• Deze processen kunnen de resultaten van het experiment beïnvloeden  

• Kan voor een verandering zorgen in de variabelen  

• In opzet rekening houden met spontane vooruitgang  

• Onder controle via controleconditie  

TESTING:  

• Het verschijnsel dat onderzoekelementen bij een tweede meting hoger of positievere scoren dan bij 

de eerste meting, als zij bij die tweede meting met hetzelfde testinstrument geconfronteerd worden 

als bij de eerste meting  

• als een test twee keer wordt afgenomen zal deze de tweede keer beter gedaan worden  

Onder controle via controle conditie  

HISTORY (BUITEN EXPERIMENTELE GEBEURTENISSEN): 

• Alle gebeurtenissen die zich gedurende het experiment voordoen en die van invloed kunnen zijn op de 

resultaten, terwijl zij niet met de treatment te maken hebben  

• gebeurtenissen die los staan van het experiment, maar die wel invloed hebben op de resultaten  

o Onder controle via controleconditie  

REGRESSIE: 

• Het verschijnsel dat een aantal van de onderzoekselementen die 

de eerste keer een extreem hoge of extreem lage score behalen, 

bij de tweede meting lager of hoger scoort  

• Regressie moet niet in verward worden met testing  

• Bij testing is het zo dat de totale onderzoeksgroep bij de tweede 

meting gemiddeld hoger of positiever scoort dan bij de eerste 

meting  

• Voor regressie moet men altijd beducht zijn, als men op basis 

van een eenmalige meting een extreme groep voor een 

behandeling selecteert  

• een meetfout die komt als we werken met extreme groepen 

(personen die heel hoog of heel laag scoren op een variabele)  

o Instrumenten zijn nooit helemaal betrouwbaar, er is altijd een meetfout  

o Deze meetfout heeft vooral een invloed op de extreme scores  

o Andere resultaten bij twee verschillende metingen (door motivatie, concentratie, …)  

▪ Meting, interventie, meting  

o Resultaten schuiven meer op naar het gemiddelde  

o Over de algemene groep gaat de score stijgen  

o Deze stijging is niet het gevolg van de interventie, maar van het meetprobleem  

➔Controle via controle conditie door randomiseren  
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SELECTIE:  

• Het verschijnsel dat de groepen die men met elkaar wil vergelijken niet allen verschillen in de behandeling 

die zij ondergaan, maar ook in andere kenmerken  

• Constateert men dat de groepen verschillend scoren op de afhankelijke variabelen, dan kan dat het gevolg 

zijn van een verschil in behandelingen, maar ook van de verschillen in overige kernmerken  

• zorgen dat de groepen/ individuen niet met elkaar verschillen door bepaalde personen te selecteren  

INSTRUMENTATIE:  

• Als het meetinstrument bij de nametingen anders gehanteerd wordt dan bij de voormeting of als het in de 

ene groep anders wordt toegepast dan in de andere groep  

• Platform effect: als een groep in een experimenteel onderzoek nauwelijks nog in staat is hogere scores te 

behalen bij de tweede meting, omdat die groep bij een eerste meting al hoog op de meetinstrumenten 

scoort  

• Bodem effect: als een groep nauwelijks nog in staat is lager te scoren op de tweede meting  

• Dit kan een verklaring geven voor een verschil tussen de twee te vergelijken groepen  

• Afnamen effect: Manier van afnamen beïnvloed de meting  

!!! Dit kunnen we onder controle houden door te standaardiseren  

UITVAL:  

• Het verschijnsel dat niet alle onderzoekselementen die voor het experiment in aanmerking komen, 

gegevens verzameld kunnen worden  

• Mensen stoppen met het deelnemen aan een experiment, ze willen of kunnen niet meer deelnemen  

• Uitval mag niet systematisch zijn bv. gezinnen met kinderen met ernstige gedragsproblemen stoppen, 

alleen de kinderen met milde gedragsproblemen blijven over  

• Heeft invloed op de generalisatie: het kan dat onze groepen te fel van elkaar gaan verschillen waardoor we 

de resultaten niet mogen generaliseren  

INTERACTIE VAN STORENDE FACTOREN  

!!! Interactie effect: Bij sommige experimenten kunne twee buitenexperimentele factoren samen een extra 
verstorende invloed hebben  

→ Verschillende storende factoren beïnvloeden elkaar  
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6.2.2 PRE-EXPERIMENTELE DESIGNS  

Voldoen niet aan alle criteria van een experimenteel design, maar er wordt wel een interventie uit  gevoerd.  

ONE SHOT CASE STUDY  

X  O  

➔ X= onafhankelijke variabele  

➔ O= afhankelijke variabele  

➔ X wordt gemanipuleerd en vervolgens gaat men na wat er met O gebeurt  

ONE GROUP PRETEST POSTTEST DESIGN  

O1 X  O2 

➔ X= afhankelijke variabele 

➔ O1= voormeting  

➔ O2= nameting  

Op beide meetmomenten gebruikt men hetzelfde meetinstrument  

HOE HOOFD-EN INTERACTIE EFFECT AFLEZEN? 

➔ Data opsplitsen naar conditie én meting = 2 OV’s 

o Effect van meting? Effect van conditie? Interactiemeting? 

➔ Effect van conditie wordt niet echt besproken in zo een design 

➔ Interactiemeting = belangrijkste waarom? 

o Voor experiment = groepen gelijk 

o Na experiment = verschil tussen groepen 

o Onderzoeker = hopen in pretest dat er geen verschil is 

➔ Posttest = iedereen gaat vooruit maar diegene die in experimentele groep zitten = stukje meer naar boven 

➔ Randomisatie heeft dus goed gewerkt 

STATISTISCHE GROEPSVERGELIJKING  

X  O1    X1 O1 

 O2   of  X2  O2 

➔ Twee of meer bestaande groepen met elkaar vergelijken  

➔ Elke groep heeft een andere treatment gehad (X1 of X2) of de ene groep krijgt wel een treatment en de 

andere niet (wel een X of geen X)  

➔ Geen eenduidige conclusies = NIET VALIDE 

o X= interventie, handeling  

o O= outcome, meting  

o E= experimenteel  

o C= controle groep  

➔ Er kunnen meerdere metingen of interventies zijn  
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➔In elk van 3 voorbeelden = 3 storende factoren niet aanwezig 

X= interventie/manipulatie 

O= outcome/ observed event 

Voor elke situatie kijken wat we kunnen doen zodat je een goed exp hebt 

• = controle groep 

• =randomiseren 

• =standaardiseren van metingen en interventie 

6.2.3 MANIPULATIE (RIJPING, TESTING, HISTORY, REGRESSIE) 

bv. de interventie  

• Onafhankelijke variabele (OV) 

• Twee waarden = condities:  

o Experimentele conditie: Xe  

o Krijgt interventie  

• Controle conditie: Xc 

o Geen interventie, om rijping, testing, history en regressie uit te schakelen  

• Experimentele conditie en controle groep met elkaar vergelijken  

• Door met twee groepen te werken (experimenteel en controle) kunnen rijping, testing history en regressie 

uitgesloten worden als storende factoren  

• Deze storende factoren zijn voor allebei de groepen hetzelfde, waardoor ze weg vallen tegen elkaar  

• Resultaten kunnen niet beïnvloed zijn door de storende factoren  

 

2 MANIEREN OM MET 2 CONDITIES TE WERKEN = BEIDE VRAGEN OM ANDERE STATISTIEK! 

TUSSEN-SUBJECT (BETWEEN-SUBJECTS) 

Er is een experimentele en controle conditie  

=  twee groepen = subjecten random toewijzen 

1. Groep 1 in exp conditie 

2. Groep 2 in controle conditie 
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BINNEN-SUBJECT (WITHIN-SUBJECT) 

Er is een experimentele en controle conditie die door al de deelnemers doorlopen worden maar in een andere 
volgorde= random toewijzen aan volgordes 

!!! Implicaties voor data-analyse (statistiek) 

Hoofd-interactie-effect aflezen 

• Hoofdeffect? = je hebt altijd 2 OV’s nodig MAAR hier heb je er maar 1 

• Enkel bij volgorde effect 

o Data opsplitsen naar conditie en volgorde 

Volgorde effect uitschakelen door contrabalanceren 

Effect van volgorde anders? Doordat 16% mss nog doorwerkt (alcohol) 

 

Hoe controleconditie volgen? 

Adhv rilatine vb : ene groep rilatine en in controle groep gebeurd er niks? 

GOEDE INVULLING 

=placebo geven, anders weten ze dat ze niks hebben gekregen= condities zo dicht mogelijk bij elkaar zodanig dat 
er maar 1 verschil is, verandering te maken met manipulatie = operationalisatie vd manipulatie 

➔ Pedagogisch onderzoek= controle conditie = moeilijke uitdaging 

➔ Iets manipuleren? Nakijken of manipulatie gewerkt heeft in handboek motivatie prestatie= ook meting 
doen van motivatie na manipulatie= nodig om te weten of motivatie effect heeft op prestatie 

Manipulatie check  

➔ Kijken of de manipulatie invloed heeft op de experimentele groep  

➔ Is dit het gewenste effect bv: motivatie→ prestatie 
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6.2.4 RANDOMISERING EN MATCHEN (SELECTIE) 

Er is een opzet nodig waarbij de effecten van alle buitenexperimentele factoren uitgeschakeld zijn of onder 
controle gehouden worden  

• Effecten zijn uitgeschakeld wanneer zij in het geheel niet kunnen optreden  

• Ze worden onder controle gehouden als de effecten zich in gelijke maten voordoen in de groepen die men 

vergelijkt  

• Groepen mogen maar in één kenmerk met elkaar verschillen, namelijk de onafhankelijke variabelen  

Dit kunnen we realiseren door te randomiseren of matchen 

RANDOMISATIE  

= het willekeurig toewijzen aan een conditie of volgorde 

• Onderzoekselementen worden at random verdeeld (RCT) 

o Condities 

o Volgordes 

• Op basis van toeval (zie EAS) 

• Storende factoren gelijkelijk verdeeld  

o Willekeurig verdelen over 2 condities  

o Storende factoren gelijk verdeeld over de 

twee groepen, vallen zo tegen elkaar weg  

 

Randomiseren : toeval bepaalt welke onderzoekselementen 

in welke groep komen  

• kan ertoe leiden dat de groepen toch op deze 

kenmerken verschillend zijn samengesteld  

= vooraf nagaan, of de random samengestelde groepen van elkaar verschillen op die kenmerken die 

het resultaat kunnen beïnvloeden  

• Is er spraken van initiële verschillen, dan biedt een speciale analysetechniek (covariantie analyse) de 

mogelijkheid tot het effect van de verschillen te bepalen  

o Bij deze techniek wordt er eerst gecorrigeerd voor effecten die te wijten zijn aan verschillen, 

daarna wordt het effect van de verschillen bepaald op de prestatie  

o controle van storende factor selectie  

 

➔ Voordeel: we hoeven niet op voorhand te weten wat de storende factoren zijn  
➔ Vertekening mogelijk: voorkomen van kenmerken in groepen kunnen de resultaten beïnvloeden (zeker 

bij kleine n)  
➔ Verdeling bepaalde kenmerken: proefpersonen met een bepaald kenmerk kunnen toevallig 

voornamelijk voorkomen in een van de groepen (die effect op av hebben)  

Oplossingen:  

• Controle via voormeting van de variabelen  

• Systematische gelijkstelling op bepaalde kenmerken: matchen  

• Gelijke verdeling van kenmerken in controle en experimentele groep  
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MATCHEN  

• Experimentele en controle groep gelijk stellen op een bepaalde variabelen.  

• Matchen = ook randomiseren ➔ dmv toewijzing zorgen dat kenmerk gelijk verdeeld is 

• Frequentie verdeling = dezelfde in 2 groepen  

• Frequentiematchen= 2 homogenegroepen en daarin willekeurig mannen en vrouwen toevoegen aan 

beide condities = evenveel mannen als vrouwen = 2 condities gelijkgesteld in termen van geslacht 

• Precisiematchen= Opzoek naar paren/triplets = paren gelijkstellen op aantal kenmerken 

(geslacht,leeftijd,gewicht) bepalen in koppel willekeurig wie naar welke groep gaat + matchen 

➔ Een persoon met dezelfde eig schappen in  conditie en 1tje met diezelfde kenm in andere conditie 

Opm.: ook in correlationeel onderzoek 

• Bv. machen op geslacht als dit een invloed heeft op het fenomeen  

• Vier overwegingen:  

• Het heeft alleen zin om te matchen op variabelen die naast de variabelen waarvan men het effect wil 

weten, ook onafhankelijke variabele van invloed kunnen zijn  

• Matching is niet altijd mogelijk in de onderzoekssituatie  

• De grootte van de onderzoeksgroep speelt een rol  

• Voormeten kan een invloed hebben op de scores op de nameting  

• Niet zomaar op alles matchen = bv schoenmaat doet er niet toe! 

STANDAARDISATIE = INSTRUMENTATIE 

Constant houden van meting maar ook: 

• Omstandigheden: zelfde omstandigheden voor beide condities  

• Manipulatie/interventie: iedere deelnemer binnen een conditie dezelfde interventie geven 

o Moeilijk omdat we met mensen werken. Het effect mag niet afhankelijk zijn van de persoon 

die de interventie uitvoert. Daarom moeten we er voor zorgen dat de interventie zo 

gestandaardiseerd mogelijk aangeboden wordt. 

• Meetinstrumenten: dezelfde instrumenten gebruiken en ze op dezelfde manier gebruiken in beide 

condities (gesloten!) 

• Het verschil mag niet afhankelijk zijn van het meetinstrument, de manier van meten en 

scoring/interpretatie van de resultaten. Hiertoe moeten we de meting standaardiseren  

• Erg onder de invloed van de onderzoeker  

Blindering (dubbel-blind procedure) = oplossing voor invloed onderzoeker  

• Niet weten wie in welke conditie zit, zodat we geen vooroordelen hebben bij het beoordelen.  Dit 

geld zowel voor de deelnemer als voor de onderzoeker + deelnemers weten niet in welke conditie ze 

zitten + minder kans op storende invloed van onderzoeker  

• Onderzoekers: onderzoekers weten niet welke deelnemer in welke conditie ligt  

• Moeilijk voor pedagogisch onderzoek omdat onze interventies een activiteit zijn waaraan de 

 deelnemers moeten deel nemen. Het is makkelijker om te blinderen voor onderzoekers door

 het proef opzet zo op te stellen dat de persoon die de metingen doet een andere persoon is 

 dan de persoon die de interventies uitvoert  

Manipulatie (OV) is het enige verschil tussen condities (relatieve)Verandering in AV is alleen gevolg van 

verandering in OV → relatieve: controle groep gaat ook voorruit gaan maar verschil in voorruit gang = kan tot 

conclusies leide 
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6.3 INTERN VALIDE EXPERIMENTELE DESIGNS 

De opzet van deze designs is zodanig dat men er over het algemeen uit kan afleiden of de variabele waarmee 
gemanipuleerd is, wel of geen invloed heeft op de afhankelijke variabelen  

• De groep die de experimentele behandeling krijgt wordt de experimentele groep genoemd 

• De groep die geen behandeling krijgt is de controle groep  

= nagaan wat de verschillende nadelen zijn! 

6.3.1 POSTTEST ONLY CONTROL GROUP DESIGN  

 

➔Rilatine voorbeeld  

• Kenmerkend:  

o Twee condities (experimenteel en controle)  

o Random toewijzing aan beide condities  

o Enkel nameting  

▪ Selectie, interventie, meting 

• Storende factoren:  

o testing: Meting wordt maar één keer gedaan. Hier hebben we dus geen last van  

o Rijping, history, regressie: onder controle door randomisatie en door te werken met twee 

condities → deze factoren zijn gelijk verdeeld over beide groepen  

o Selectie: onder controle door randomisatie als onze randomisatie gewerkt heeft en de 

groepen voldoende groot zijn. Randomiseren heeft er toe geleid dat de groepen op overige 

kenmerken nauwelijks van elkaar verschillen, op de behandeling na 

o Instrumentatie: onder controle door standaardisatie (we gaan hier van uit). effecten vallen 

weg door gebruik te maken van een goed instrument 

o Uitval en interactie kunnen we pas achteraf bepalen, maar we gaan er van uit dat deze in 

beide groepen gelijk voorkomen. We moeten oppassen voor verschillen in uitval tussen de 

beide groepen en systematiek  

• MAAR: waren de groepen gelijk voor het experiment op onze afhankelijke variabelen? Dit weten we 

niet zonder voortest  
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6.3.2 PRE-TEST-POSTTEST DESIGN CONTROL GROUP DESIGN 

 

Kijken of groepen wel gelijk zijn = vorige voorbeeld = meten of twee groepen zelfde wiskunde niveau hebben 

→voormeting invoeren 

→ Meeste interventieonderzoek = meestal kiezen voor dit design 

→ Enige verschil zit in voormeting 

→ 2 opties in voormeting 

→ ALTIJD Randomiseren MAAR 

1. Randomiseren voor voormeting en volgt de rest 

= simpele uitwerking van pottest-only = valide manier 

2. Eerst voormeting dan groepen samenstellen randomiseren 

= zeker dat groepen gelijkgesteld zijn op voormeting  

• = verandert niet zoveel= alles geld hier maar er komt een 

storende factor bij = 2 keer meten 

• = in beide groepen 2 keer uitgevoerd = verschil kan niet liggen aan aantal keer getest  

• = controle groep + blauwe = gaat ook voorruit mag ook  

• Maar interventiegroep gaat nog meer voorruit = dat verschil zegt iets over interventie effect 

6.3.4 PRETEST-POSTTEST <> POSTTEST ONLY 

Wel of geen voormeting?  

=Rekening houden met twee zaken 

1. De grote van de onderzoeksgroep (beter bij grotere groepen) = randomisatie oke? 

2. Voormeting kan het resultaat beïnvloeden  

VOORDELEN PRE-TEST 

• Check randomisatie (zeker bij kleine n) 

• Verandering in scores van pretest naar posttest 

o Rilatine experiment = pottest-only = pilletje geven en dan meten = geen voormeting 

o 2 groepen zijn gelijk 

o PROBLEEM: stel voor de meting hadden sommige slechter geheugen = maar toch geen 

verschil = groepen niet gelijk = rilatine wel een verschil 
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NADELEN PRE-TEST 

• Sensibilitatie-effect (testing x treatment) (vnl. bij houdingen/meningen) 

▪ Het afnemen van een voormeting kan een effect hebben op de nameting. Vooral als 

we onderzoek doen naar houdingen en metingen. Dalen door de interventie of door 

de voormeting, waardoor ze hun gedrag aanpassen in de volgende meting. 

Voormeting kan hun gevoelig maken ‘sensibilseren’ voor het onderwerp van het 

onderzoek  

▪ Oplossing: twee onderzoeken doen, 1 met en 1 zonder voormeting  

• Essay-effect? Pre-test-effect? Of beide? 

• Vb: onderzocht; voordelen die mensen hebben tov allochtonen = effect interventie= essay van 

allochtoon die beschrijft hoe zij zich voelt door vooroordelen 

o 1st : vooroordelen meten= geen verschil tussen 2 groepen 

o Dan : ene groep essay lezen andere niet 

o Dan : verschil tussen 2 groepen = is dat toe te schrijven aan interventie of niet 

o Er kan iets anders gebeurd zijn = krijgen van voormeting kan bepaald effect hebben op 

groep= mensen gaan essay lezen en denken van ohja ik heb die vragenlijst heel negatief 

ingevuld dus daarna overcompenseren = zijn zich bewust geworden van doel, ze zijn ge 

sensibiliseert 

o Controle groep is zich daar niet bewust van want ze weten van niets 

o Met wat heeft het te maken? Probleem met externe validiteit = kunnen verschil alleen maar 

generaliseren waar de voormeting EN het interventie is = kan ook naar situatie zonder 

voormeting maar dat weten we niet 

• Probleem met externe validiteit 
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6.3.5 SOLOMON FOUR GROUP DESIGN  

• 2 controle en 2 experimentele condities  

• 2 groepen met voormeting, 2 groepen zonder  

• Groep 1: controle, voormeting en nameting  

• Groep 2: experimenteel, voormeting en nameting  

• Groep 3: controle, geen voormeting, wel nameting  

• Groep 4: experimenteel, geen voormeting, wel 

nameting  

• Nagaan of de voormeting een effect heeft op de 

resultaten  

• Iets zeggen over interventie, voormeting en 

combinatie  

(M)R O1 X O2 

(M)R O3  O4 

(M)R  x  O5 

(M)R   O6 

➔ O1 en O3 zijn voormetingen  

➔ O2 en O4 zijn nametingen  

➢ Zowel een voormeting als een nameting afnemen  

➢ De ene groep krijgt wel een behandeling (X), de andere groep niet  

➢ Door middel van matchen en/of randomiseren vier groepen gevormd  

o Bij de eerste en tweede groep is er een voor en nameting  

o De eerste en derde groep krijgen een treatment  

o Bij de derde en vierde groep wordt er alleen een nameting gedaan  

➢ Zo kan er gekeken worden of de treatment effect heeft, of de voormeting de resultaten beïnvloed 

en of er een samenhang is tussen deze twee  

Alle mogelijke verstorende buitenexperimentele factoren worden uitgeschakeld of onder controle gehouden  

• Rijpingseffecten mogen in allebei de groepen verwacht worden, en vallen dus tegen elkaar weg  

• Testingeffecten worden onder controle gehouden omdat deze in allebei de groepen te verwachten 

zijn  

• Regressie effecten zijn onder controle  

• History effecten zijn onder controle  

• Selectie effecten zijn uitgeschakeld door het at random samenstellen  

• Uitval zou zich in beide groepen voordoen  

• Instrumentatie effecten zijn uitgeschakeld door gebruik te maken van gestandaardiseerde testen  

• De onderzoeker loopt 5% kans op een foutieve conclusie door de verschillen toe te wijzen aan toeval  

• Met behulp van een statistische toets kan men nagaan of gegevens die men in een steekproef vindt, 

ook gelden voor de populatie waaruit de steekproef getrokken is  
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6.3.6 BINNEN-SUBJECT DESIGN  

= (Design met herhaalde metingen (repeated measures)) + er zijn verschillende nametingen  

➔Alle groepen doorlopen alle condities, maar doen dit in een andere volgorde  

o Het voordeel is dat we hierdoor het effect van de volgorde kunnen uitschakelen, omdat we werken 

met alle mogelijke volgordes → randomisatie gaat niet over de conditie, maar over de volgorde van 

condities  

Ideaal gezien komen alle volgordes even vaak voor (= contrabalanceren)  

 
VOORDELEN 

• Geen invloed van  selectie want iedereen doorloopt al de 

condities  

• Efficiënter: Groter # subjecten/conditie (omdat elk subject 

elke conditie doorloopt)  

▪ Hierdoor hebben we meer power om 

een verschil tussen de verschillende 

condities aan te tonen  

• Meer resultaten voor de verschillende condities, 

omdat ieder subject beide condities volgen  

• Meer data  

• Grotere statistische power  

NADEEL: VOLGORDE-EFFECTEN 

• Vermoeidheid: het experiment duurt veel langer  

• Oefening: door verschillende nametingen te doen wordt men beter in het uitvoeren van deze test  

• Volgorde = storende factor  

▪ Geeft vertekening  

▪ Hebben resultaten te maken met vollegorde?  

▪ Hebben resultaten te maken met manipulatie?  
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➔OPLOSSING: CONTRABALANCEREN 

• Counterbalancing design: meest standaard vorm van binnen subject design 

• We zorgen er voor dat volgorde effecten in alle condities hetzelfde zijn zodat ze elkaar bij 

 vergelijking uitsluiten  

• Het manipuleren van volgorde  

• Elke volgorde komt even vaak voor 

• Match volgordes – condities 

• Randomisatie over volgordes: helft van de deelnemers krijgt de ene volgorde, de ander krijgt de 

andere volgorde. Dit wordt ad random toegewezen  

o Meer dan 2 volgordes : latijns vierkant = alle mogelijke opeenvolgingen sorteren 

 

 

Volgorde-effect?? 

Volgorde effect gelijk voor beide condities → ok 

= Door de resultaten van elkaar af te trekken valt dit tegen elkaar weg  

Volgorde-effect verschillend voor condities 

 = differentiële overdracht 

De volgorde heeft een invloed op de resultaten. De effecten van de ene interventie blijven verder 

werken op de andere interventie. De grote van dit effect is afhankelijk van de volgorde  

Volgordes apart analyseren 

Probleem: we verliezen hierdoor het voordeel van een binnen-subject design 

Tijd tussen condities vergroten: risico op differentiële overdracht verkleinen  

Probleem in pedagogisch onderzoek: gedrag aangeleerd in een conditie kan niet meer afgeleerd 

worden.  = Ander design kiezen = effect van strategie testen = eens je de strategie kent is het moeilijk 

om te doen alsof je het niet kent 
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6.3.7 COMPLEXERE DESIGNS  

 

Tot nu toe beperkt tot 2 condities, 1 afh variabele en 1 onafh variabele 

➔ Kunnen het complexer maken 

➔ Condities + AV = kort 

➔ OV = uitgebreider 

6.3.7.1 MEERDERE NIVEAUS VAN DE OV 

Tot nu toe maar 2 condities = alcohol  

Bv: toevoegen van geen alchohol of nog meer 

OPZET? Meer deelnemers om dezelfde kracht te hebben 

Meerdere niveaus van OV gebruiken 

= analyse resultaat = meervoudige vergelijken : verschillen bekijken 

tussen groepjes : statistiek zal zeggen of men kan spreken van 

significant verschil = zit altijd een bepaalde fout (significantieniveau) + 

zit een bep waarschijnlijkheid achter 

= probleem: je gaat verschillende vergelijkingen uitvoeren = 6 keer 

kans op fout = dat controleren dmv meervoudige vergelijking 

6.3.7.2 MEERDERE AVS 

 

Afhankelijke variabele = tot nu toe= 1 nameting 

Bv rilatine = meerdere nametingen = meeste interventies 
gaan zo te werk 

- Rekening houden met het feit dat we verschillende 
metingen doen + verschillende metingen per 
individu 

Probleem: verschillende vergelijkingen daar kan 3 keer een 
fout op zitten = aangepaste maatregelen treffen = MANOVA = wil zeggen dat je versch av hebt = in analyse samen 
nemen 
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6.3.8 FACTORIELE EN MIXED DESIGNS  

In factoriele designs worden de categorieën van de ene variabele gecombineerd met de categorieën van de 
andere variabele of van ander variabelen om te komen tot groepen die elk een specifieke benadering krijgen  

➔2x2 design waarbij elke onafhankelijke variabele twee categorieën heeft  

Mixed designs wanneer men het effect van één onafhankelijke variabele waarmee gemanipuleerd wordt 
onderzoekt voor verschillende subgroepen afzonderlijk  

 FACTORIEEL DESIGN 

Twee (of meer) OVs (= factoren) 

A × B design; twee factoren ontwerp (cf. ANOVA)= Wordt moeilijk door de analyse ervan 

= factoren verwijzen naar OV = A & B verwijzen naar aantal niveaus( waarden die Ov kan aannemen) van OV ➔ 
ANOVA verwijst naar dit soort designs 

VOORDELEN: 

➔ Efficiënt: met minder deelnemer meer power  

➔ Betere generalisatie: omdat we twee factoren tegelijk kunnen bestuderen en hoe deze elkaar beïnvloeden. 

Hoe meer factoren we kunnen mee nemen, hoe dichter ons experiment aansluit bij de werkelijkheid 

➔ Gecombineerde effecten + interacties: het effect van de verschillende interventies met elkaar aftoetsen en 

hoe deze elkaar beïnvloeden 

➔ Invloed van subject-kenmerken: moderator (mixed design) : effect moderator onderzoeken door deze te 

kunnen manipuleren (mixed design). Kijken of het effect van de interventie afhankelijk is van een bepaald 

kenmerk van het subject 

A= eerste onafhankelijke variabelen  

B= tweede onafhankelijke variabelen  

➔Twee (of meer) manipulaties 

Vb. effect van straffen/belonen op storend gedrag 

= 4 groepjes en daarin gaan we versch manipulaties bekijken = effect onderzoeken op storend gedrag van die 
kinderen 

→ Effect van straffen onderzoeken  

= groepen die gestraft worden vergelijken met groepen die niet gestraft worden 

1e en 3de met 2de en 4de vergelijken = effect van belonen uitschakelen 

 8/8 = design factorieel gemaakt = de helft beloond en de helft niet  

→ Effect van belonen = beloond en niet beloond vergelijken = beloond: helft gestraft +heft niet gestraft // 
niet beloond: helft gestraft + helft niet gestraft 

 = kijken naar effect van belonen= straffen uitsluiten 

Voordeel: doordat er groepen zij waarin verschillende condities worden gebruikt kunnen we met minder 
deelnemers meer data verzamelen (efficiëntie)  
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Figuur: 

Kijken naar effect van straffen = gemiddelden gaan bekijken 

Kijken naar effect van straffen = kijken naar gem van 
blauwe en rode 

= combi van interventies is beter dan alle interventies 
afzonderlijk → kan alleen maar omdat we een design 
hebben waar 2 interventies gecombineerd worden 

 

 MANIPULEERBARE ÉN NIET-MANIPULEERBARE OV 

(MIXED DESIGN) 

Kijken of het effect van onze interventie afhangt van een andere 
variabelen die niet manipuleerbaar is (bv. Geslacht). We gaan opzoek 
naar de invloed van de moderator  

Invloed van rekenmethode en geslacht op leren 

We moeten er voor zorgen dat deze variabelen in beide groepen het zelfde verdeeld is (bv. Matching op geslacht) 

= methodes + randomisatie + meting van prestatie + MATCHING = onderzoeken van effect geslacht ➔ geslacht 

moet gelijk verdeeld zijn in 2 condities 

➔ Bij mixed design: voor die factor waarvan je het effect wilt onderzoeken ga je zorgen dat je 2 condities 
voor aan elkaar gematchd zijn (geslacht,leeftijd SES …) 

➔ Die variabelen zijn potentiele moderatoren = je verwacht dat het effect van uw andere 
variabele(interventie) afhangt van / verschillend is voor die moderator of 2de onafh variabele 

 

➔ 2 methodes + 2 groepen 

➔ = heeft methode effect = gem van methode A en B = methode B is 

beter 

➔ = heeft geslacht een invloed en een modererend effect (hoe het 

interventieffect eruit ziet = meisjes geen verschil, jongens groot 

verschil 

➔ Conclusie = b is beter maar enkel voor jongens → effect van 

methode hangt af van moderator (geslacht) 

➔ Soms is een onderzoeker geïnteresseerd in de effecten van twee of 

meer onafhankelijke variabelen  
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6.4 SINGLE SUBJECT RESEARCH  

= Deze vorm van experimenteel design voldoet niet aan al de voorwaarden voor een experimenteel onderzoek. 
Hierdoor moeten we goed opletten met de conclusies die we hier uit kunnen stellen  

N = 1 experiment: onderzoek bij 1 of enkele personen. Het gaat hier over een doelgroep die specifiek is waardoor 
er maar weinig personen in aanmerking komen.  

= single case study = effect van behandeling bij 1 persoon bepalen  

➔Basislijn – behandeling – nameting 

!!!Maar: storende factoren…. (o.a. rijping, testing, history, regressie,     
  instrumentatie) 

Storende invloeden uitsluiten:  

➔ Een subject heel vaak over een bepaalde tijd meten  

➔ Verschillende meting, interventie, verschillende nametingen  

Hoe opzetten??? 

➔ Reversal design 

➔ Multiple baseline design 

➔ Tijdserie design 

 

(1) REVERSAL DESIGN (ABAB) 

 Ook wel ABAB design genoemd  

o A is de controleconditie = basislijn 

o B de experimentele conditie = interventie 

 Eerst moet de onderzoeker onder conditie A vaststellen = hoe vaak 

gedrag optreed  

 Daarna verander de treatment  

 Er is een herhaling in de condities  

 Soms is er reeds vooraf op theoretische gronden voorspelt dat zich 

tussen de tweede fase en derde fase nauwelijks veranderingen zullen 

voordoen  

 Soms is dit soort experiment niet ethisch te verantwoorden: als we weten dat een bepaalde interventie 

het gedrag verhogen (en dit gedrag is gevaarlijk voor de persoon) dan is het niet ethisch verantwoord om 

dezelfde interventie meerdere keren toe te passen 

➔ men wordt geconfronteerd met een cliënt die gevaarlijk zelfverwondend gedrag stelt = 

kunnen we dat verminderen? 

➔ Men denkt dat dat negatieve gedrag optreed omdat men er aandacht aangeeft = dat gedrag 

negeren!! 
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Hoe werkt het precies? 

1. Frequentie = afh variabele = basislijn meten= hoge frequentie 

2. Dan B = het gedrag verbetert = duidelijke daling =  heeft dat te maken met interventie? Storende 

factor? Toevallig iets gebeurd in leefgroep waardoor het stopt, rijping, testing … 

3. Terug naar originele groep (controle gaan) = heeft interventie effect zou het storende gedrag opnieuw 

terug toenemen (zoals hier) 

4. Dan nog eens toepassen van B = opnieuw een daling  

 Iedere keer als we interventie toepassen heeft dat tot gevolg dat het storend gedrag daalt 

 Vaak nog vaker herhalen 

 MAAR je gaat telkens terug het storende gedrag terug oproepen = slecht voor cliënt = 

PROBLEEM 

(2) MULTIPLE BASELINE DESIGN  

= variant van ABAB 

Verschil = basislijn maar ipv op 1 afh variabele/setting te 

focussen ga je op meerdere variabelen/ settings focussen 

➔ Twee situaties kiezen waarin we de interventie 

toepassen. Eerst in de ene toepassen en dan pas in ze 

allebei, om zo af te leiden of het het effect is van de 

omgeving of van de interventie  

➔ Kan toegepast worden als men twee of meer 

probleemgedragingen bij één onderzoekselement willen behandelen en men daarvoor dezelfde 

behandelingsmethode kan toepassen  

➔ Eerst vaststellen in welke mate de probleemgedragingen zich voorden, daarna wordt er een 

behandeling gepraktiseerd die gericht zijn op het elimineren van één probleemgedraging  

➔ Vervolgens gaat men na of dit gedrag in dezelfde maten blijft voordoen als bij de eerste meting  

Hier: eetprobleem + zelfverwonding 

• Basislijn = controle groep = wat gebeurt er als er niets gedaan wordt 

• Interventie maar op 1 variabele (basislijn) toepassen  

= maar in welke mate zouden storende factoren ervoor zorgen dat we dit patroon zien = rijping? 

Testing? = als storende factoren werken dan zouden ze op beide moeten werken = 1tje ervan 

verbetert maar dus KANS IS GROOT DAT EFFECT TE MAKEN HEEFT MET INTERVENTIE + NIET HET 

GEVOLG VAN ANDERE FACTOREN 

• 1ste interventie loopt door + nog zekerder: interventie ook op andere variabele (basislijn) toepassen 

• Controle groep erbij denken = basislijn 

• OOK bij meerdere settings! 
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(3) TIJDSERIE DESIGN  

 

Volgen van de cliënt over een hele tijd  

At rondom bepalen op welk moment men de interventie gaat uitvoeren  

Na een meting doe je de interventie (at random kies je wanneer)  

Indien je in de meting opeens een verschil ziet, kan je kijken of dat net het moment is dat de interventie 
heeft plaats gevonden = punt in grafiek waar duidelijk verschil is? Interventie effect! 

Als men op een groot aantal momenten metingen verricht en men tevoren at random heeft bepaald tussen welke 
meetmomenten de treatment gepraktiseerd moeten worden  

Dit design is ook toepasbaar als er in het onderzoek meer dan één onderzoekselementen wordt betrokken  

➔ Factoren? Je verwacht dan dat het gedrag geleidelijk aan over de tijd verbetert/ daalt= rijping/ testing 
Effect? De curve daalt  

➔ HIER: knik in grafiek = weinig te maken met storende factoren of met gebeurtenis buiten experiment 
want dan zou je het eerder moeten zien = niet helemaal sluitend = gebeurtenis samen met dat moment 
= ook daling in gedrag = goed documenteren als je dit gebruikt om zo zeker mogelijk te zijn 

➔ Deze vorm staat in heel wat handboeken bij quasie-experimentele designs= niet helemaal zeker dat we 
alle storende factoren onder controle hebben 
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6.5 QUASI- EXPERIMENTEEL DESIGNS  

Ook dit design voldoet niet aan alle voorwaarden om te kunnen spreken van een experimenteel design. Het grote 
probleem hierbij is dat we niet weten of het effect dat we zien verklaard kan worden door een storende factor 

Geen zuiver experimenteel ontwerp o.w.v.: 

• Afwezigheid controlegroep→ niet altijd makkelijk (ethisch), kinderen met probleem bewust geen 

interventie geven = moeilijk 

• Randomisatie niet mogelijk, of niet geheel mogelijk → je hebt een lessenreeksgemaakt en je wilt de 

effectiviteit ervan meten = je kan leerkrachten randomiseren maar kinderen niet (hangt af van klas 

waar hij in zit) + klassen zijn op bepaalde manier samengesteld = systematiek, kan onderzoek 

verstoren 

• Groepen verschillen op de voormeting (of andere factor)→ randomisatie heeft niet gewerkt = dan 

loop je het risico dat er een verschil is tussen groepen + dat dat verschil je resultaten verklaart  

= kleinere groepen= groot risico 

➔ Verschil tussen 2 groepen (selectie) kunnen de resultaten op exp verklaren 

Gevaar: buitenexperimentele factoren verklaren resultaten 

NIET-EQUIVALENTE CONTROLEGROEP 

 

Lijkt op pretestpostest design MAAR er is nergens een R, geen randomisatie 

= exp en controle groep 

- Randomiseren(of matching) niet mogelijk of gelukt 

- Resultaten mogelijks verklaard door selectie en/of interacties 

→ Kan volledig het gevolg zijn van dat de groepen voor interventie al verschillend waren 

als de onderzoeker over twee of meer groepen beschikt, die niet door middel van randomisering of matching 

zijn samengesteld voor een nameting 

de ene groep krijgt een treatment en de ander niet of verschillende  

!!!Is matching of randomisering niet mogelijk, dan moet men met bestaande groepen werken 
→Hierdoor is de kans groter op buitenexperimentelen factoren die een invloed hebben  

Oplossing: 

• Zo veel mogelijk gegevens verzamelen bij voormeting= hoe meer verifiëren of ze verschillen of niet 

• Statistische controle: in statistiek een analyse doen waarbij we kijken naar verschillen op nameting en 

waarbij we met de verschillen in voormeting rekening houden 
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Voorbeeld:  

Effect van taalmethode 

A = 5de leerjaar 

B = 6de leerjaar  

Is methode A effectiever??? 

Niet noodzakelijk: selectie + interactie  

Leeftijdseffect controleren 

Verschil in leeftijd tussen twee condities  

→ Het zou kunnen dat kinderen in het 5de een grotere groei marge hebben dan de kinderen van het 6de 
leerjaar  

→ Om dit effect te vermeiden hadden beide groepen gelijk gesteld moeten zijn op vlak van leeftijd  

6.5 STATISTISCHE TOETSING  

Wanneer het gaat om steekproefgegevens, dan moeten deze verschillen getoetst worden op statistische 
significantie  

zijn de geobserveerde verschillen statistisch significant?  

 

Afhankelijk van het soort design kiezen we voor een andere methode van analyse  

Keuze hangt af van factoren: 

1. meting van afh variabele/ meet niveau van af variabele 

• parametrisch → minstens intervalniveau 

• niet parametrisch → niet interval maar lager 

2.  

• binnensubject design = doorloopt individu meerdere condities 

• tussensubject design= worden individuen verdeeld over condities 

• soms ook combi 

3. aantal condities, afh, of onafh 
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6.6 HOOFD EN INTERACTIE EFFECTEN  

 

 

Invloed van ov op av  

o Hoofdeffect: wat is het effect van de variabel  

o Interactie effect: hangt het effect van de ene variabele af van de andere variabele  

Interpretatie gaat helpen om bep methodologische beslissingen te nemen 

 Interpretatie van resultaten = 2 onafh en 1 afh = factoriele designs maar ook bij andere 

designs  

o vb: simpel experiment met 2 

condities→ 8 en 16% onafh 

o Effect van geslacht 2e onafh  

Zijn er hoofdeffecten? Effect van de ene onafh variabele is 

onafhankelijk van de andere onafh variabele 

Zijn er interactie effecten? Effect van de ene onafh variabele 

hangt af van andere onafh variable 

➔Hier is geen enkel effect  

 

- Geen hoofdeffect van conditie, wel van geslacht 

(gemiddelde mannen ligt hoger dan vrouwen) 

- Geen interactie effect (ongeacht de conditie blijft 

de verhouding van het geslacht hetzelfde)  

- ongeacht de conditie scoren vrouwen lager dan 

mannen  

hoofdeffect van alcohol? Neen scores voor 8 en 16 

zijn gelijk  

Gemiddelde van 8 en 16 = voor beide 70 

Hoofdeffect voor geslacht: ja = mannen hogere 

score 

Interactie= neen, hangt niet af van alcohol 
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 Hoofdeffect van conditie, niet van 

geslacht  

 Geen interactie effect (de waarden blijven 

hetzelfde liggen tov elkaar)  

 Effect van alcohol (conditie) : ja  

 Geen hoofdeffect: vrouwen en mannen 

zijn hetzelfde  

 Geen interactie effect: effect treed  op, 

onafhankelijk van het geslacht van de 

deelnemers  

 

 Geen hoofdeffect van conditie  

 Geen hoofdeffect van geslacht (kijken naar 

gemiddelde van hetzelfde geslacht) 

 Wel een interactie effect  

 Effect conditie: geen, gemiddelden zijn 

gelijk  

 Hoofdeffect: geen verschil tussen mannen 

en vrouwen  

 Interactie effect: geslacht bepaald effect  

 

 Effect van geslacht en conditie  

 Interactie  

 Effect conditie: ja verschillende 

gemiddelde  

 Effect geslacht: ja 

 Interactie effect: ja, geen verschil bij 

mannen ongeacht conditie, bij vrouwen 

wel  

o → effect van condities is niet hetzelfde 

voor mannen als voor vrouwen = bij vrouwen duidelijk verschil en bij mannen niet 

➔ Combinatie van hoofd en interactie effecten = interactie effect gaat hier het resultaat 

nuanceren voor de mannen = voor de mannen geen conditieeffect !!! Je interactie effect vertelt u 

ook iets over hoofdeffect 

Te bekijken in: 

 Factorieel design (hier het meest prominent)  

▪ Conditie × Conditie → interactie tussen OVs 

▪ Conditie × Subjectvariabele → moderator 

▪ Het effect van de ene variabelen hangt af van de andere, er is een interactie effect 

▪ Factorieel design: per definitie =2 onafh variabelen= kunnen zich 2 situaties 

voordoen = kijken naar interactie tussen 2 interventies 

 



 

 

102 
 

 Ook bij mixed design= 2 onafh variabelen met 1tje gemanipuleerd = effect van moderator 

variabele= geslacht bepaald hoe effect van interventie er gaat uitzien 

 

 

 Pre-test – Post-test design 

Meting × Conditie → check randomisatie + effect 

Interactie effect als er geen verschil is in voormeting maar wel in nameting  

1 variabele die we controleren maar kunnen ook de meting toevoegen = voor en na meting = kijken 

naar interactie tussen meting en conditie ➔ er is een interactie tussen interventie en meting= je wilt 

dat een interactie zich voor doet in nameting maar niet in voormeting  

 

 

 Binnen-subject design 

• Volgorde × Conditie → check 

differentiële overdracht 

• We willen dat het effect van 

volgorde in alle condities hetzelfde 

is, anders hebben we temaken met 

differentiële overdracht  

• 1 interventie/ 1 onafh maar een 2de 

bij denken → de volgorde waarin 

deelnemers de interventie krijgen = onderzoeker moet altijd proberen dat effect van 

volgorde te analyseren  

• Interactie effect tussen conditie en volgorde= effect van volgorde hangt af van 

condities 

• Geen interactie = volgorde effect niet verschillend over de condities = goed 
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HOOFDSTUK 7: CORRELATIONEEL 

ONDERZOEK 
INLEIDING 

=Verschillende termen 

• Niet-experimenteel onderzoek: het is geen experiment  

• Niet-gemanipuleerd onderzoek: er wordt niet gemanipuleerd  

 Zegt vooral wat onderzoek niet is 

• Passief observationeel onderzoek: observeren wat er gebeurt zonder dit te beïnvloeden = 

kijken wat er gebeurd 

• Survey- of vragenlijst onderzoek: vragenlijsten en survey worden vaak gebruikt maar geen 

opzet 

• Cross-sectioneel onderzoek: op 1 moment gegevens verzamelen  

• Correlationeel onderzoek: samenhang tussen variabelen  

7.1 WAAROM CORRELATIONEEL ONDERZOEK ? 

- Manipulatie is niet altijd mogelijk of niet ethisch verantwoord  

- Naturalistische onderzoek setting → meer factoren en fenomenen die een rol voorspelen dan in een labo 

situatie   

- Multi-causale fenomenen: er zijn te veel factoren die een invloed hebben en we zijn geïntegreerd in hun 

onderlinge interactie  

- Specifieke onderzoeksvragen  

7.2 SOORTEN ONDERZOEKSVRAGEN  

 Samenhang vaststellen 

 Grootte van samenhang vergelijken 

 Ontwikkeling en voorspelling over langere tijdsperiodes  

 Individuele verschillen 

 Ontwikkeling van meetinstrumenten 

• Betrouwbaarheid en validiteit 

• Item-analyse (welke items gebruiken) 

• Constructie van subschalen (o.a. factor-analyse) = systematiek in samenhang tussen verschillende 

items → We kunnen verschillende dimensies of factoren uit de lijst van items  statistisch uithalen 

→ samenhang van de factoren berekenen  

 Structuur van concepten (factoranalyse)  

• Kijken welke concepten samenhangen en hoe ze samenhangen  

• Bep variabele opdelen in dimensies = meet men vragenlijst nu die dimensies 

• Toetsen van verklarend model (Toetsen hoe de relatie tussen verschillende factoren onderling is) 

 Mediatoren (moderatoren) =  

• Komt dicht tegen wanneer we verschillende variabelen tegelijk willen onderzoeken  

• Hoe hangen variabelen samen en welk model past het best 

• +++ kijken naar mediatoren : tussenliggende variabelen zowel af als onafh 

• Onderzoeken hoe de verschillende factoren met elkaar samen hangen  
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7.3. CROSS-SECTIONEEL ONDERZOEK  

Gegevens verzameld op 1 meetmoment = dwarsdoorsnede 

Samenhang tussen twee (of meer) variabelen (cf. statistiek) 

Kruistabel: 

• Kijken in tabel of er samenhang is tussen 2 fenomenen = 

lezen van wat er in tabel staat  

• Rekening mee houden : niet kijken naar absolute aantallen 

= altijd naar relatieve frequenties kijken = verband tussen 

aanw in de les en resultaten 

→ Verschil tussen 2 percentages  

 

• Associatiematen: Pearson product moment correlatie coefficient (linear verband, Indien dit er niet is, wil 

dit niet zeggen dat er geen verband is, het is geen lineair verband) = Niet alle verbanden zijn lineair 

o Tabel uit handboek kennen = afh van gegevens ga je verschillende associeatiematen moeten 

berekenen 

 

• Centrale tendentie: Verband tussen het al dan niet samen voorkomen van twee situaties = Vergelijking 

tussen gezinnen met kind met autisme en gezinnen zonder kind met autisme = lijkt op experiment MAAR 

er wordt niets gemanipuleerd er wordt gekeken naar verband  

!!!Samenhang mag niet verklaard door andere variabele = probleem van de derde variabele 

→ Uitsluiten van alternatieve verklaringen (de samenhang die we zien mag niet te verklaren zijn door 
een andere variabelen) 

→ Meer dan twee variabelen opnemen 

Hiervoor moeten we een idee hebben over welke variabelen mogelijks de samenhang kunnen beïnvloeden zodat 
we deze kunnen opnemen in ons model →  de samenhang tussen beide variabelen komt niet tot stand doordat 
er sprake is van een causale relatie, maar doordat beide verschijnselen bepaald worden door een derde variabele 
verondersteld dat we weten wat storende factoren kunnen zijn. We moeten ze kennen om te weten wat zijn 
invloed is op de samenhang  
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MANIER 1 OM ONDER CONTROLE TE HOUDEN 

Selecteer derde variabele(n) o.b.v. conceptueel model 

Statistische controle (elaboratie, partiële correlaties, ANCOVA) 

➢ Eleboratietechniek om na te gaan of een tussen twee variabele geconstateerde 

samenhang niet verklaard wordt door een derde variabelen met behulp van tabellen 

= bij categorische vareabelen 

➢ Partiële correlatie doet hetzelfde als de eleboratietechniek, maar dan met behulp 

van correlatiecoëfficiënten voor gegevens op intevalniveau = continu 

➢ Matchen/ ANCOVA/ ex post facto = categorisch + conitnu → groepen gelijkstellen 

op bepaalde variabele 

Voor gegevens verzameld zijn = matchen 

MANIER 2  

➢ Beperkte controle via opzet (vb. constante, matchen, ex post facto)   

➢ Constante =Zorgen dat de verdeling van derde factoren in beide groepen gelijk is 

➢ Matchen= bv op leeftijd van kind 

➢ Ex post facto= verwant aan matchen = gegevens verzamelen, daarna groepen matchen/ gelijkstellen 

op variabele 

➢ !!! Vereist dat je derde variabele(n) a priori kent en meet !!! <> Experiment = randomisatie over 

condities = storende factoren uitschakelen = storende factoren gelijk verdelen + hoeven ze niet te 

kennen 
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WAT DOET EEN DERDE VARIABELE? SOORTEN 3DE VARIABELE 

Statistische controle: Effect van de derde variabele? Wanneer we die onder controle houden (zelf voorbeelden 

bedenken) 

1. Samenhang blijft: derde variabele heeft geen invloed (interne replicatie) = het verband blijft na controle 

van storende variabele 

2. Samenhang verdwijnt 

 Schijnsamenhang: storende variabele (testvariabele) 

 Schijnsamenhang als T in tijd aan X vooraf gaat en de oorspronkelijke relatie tussen X en 

Y verdwijnt in de subtabellen  

▪ X  T → Y 

▪ derde variabele zorgt voor een verband tussen x en y  

▪ Gemeenschappelijke oorzaak  

➔ R12.3 verband tussen 1 en 2 berekenen maar we houden 

rekening met intelligentie 

 Interpretatie → mediator 

• Interpretatie als T in tijd na X komt en de oorspronkelijke 

relatie tussen X en Y verdwijnt in de subtabellen  

• X → T → Y  

• interveniërende variabele: is zowel afhankelijk als afhankelijk 

• Tussenliggende factor = mediator  

SCHIJNSAMENHANG VS. INTERPRETATIE??? 

Hangt af van: 

• Tijdvolgorde 

o Schijnsamenhang: T gaat x en y vooraf → bv intelligentie komt 

voor motivatie en prestatie voorkomen 

o Interveniërende: T ligt tussen x en y → tussenliggende factor 

o =moeilijk in cross-sectioneel onderzoek = gegevens op 1 moment meten 

• Veranderbaar 

• Schijnsamenhang: de samenhang is moeilijk te veranderen  

• Interveniërende: variabele is makkelijk te veranderen, wat zorgt van voor een verandering in y en 

afhankelijk is van een verandering in x → bv start van sociale vaardigheidstraining 

• IN BEIDE GEVALLEN VERDWIJNT SAMENHANG WANNEER JE DE 3DE CONTROLEERT 

Moeilijk te bepalen in een cross-sectioneel onderzoek (we hebben meerdere tijdsstippen van meting nodig)  

• Verandering van variabelen zorgt voor veranderingen in x en y  

• Partiele correlatie: herberekenen van correlatie + houd rekening met de derde variabele  
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3. Samenhang verandert 

Interactie = moderator: het verband tussen x en y verandert door rekening te houden 
met z (de derde variabelen) 

Subgroep-analyse: moderator bepaald of het verband gaat optreden of niet. Kijken in wel 

Interactie-effect 

 

 

 

Beperkte controle via opzet: 

• Constant maken van derde variabelen om storend effect uit te schakelen  

• Matchen op factoren die samenhangen met het fenomeen  

• Ex-post facto onderzoek 

o Post facto verband her-analyseren 

o Groepen matchen voor bepaalde derde variabele(n) 

o Effect op te bestuderen verband onderzoeken 

MAAR: 

 Risico om veel onderzoekselementen te verliezen= deelnemers uitsluiten 

 Moeilijk bij groot aantal derde variabelen 

 Representatitiviteit =  weglaten van deelnemers uit steekproef 

7.4. CAUSALE INTERPRETATIES  

➔Onmogelijk in cross-sectioneel onderzoek 

• We kunnen nooit bewijzen dat er aan alle criteria voor causaliteit voldaan wordt 

• heeft invloed op”, “leidt tot”, “heeft effect op”= suggereert causaliteit 

• Samenhang ≠ causaliteit → bv: kinderen die veel Tv kijken hebben meer gedragsproblemen = wanneer je 

tv uitzet = gedragsproblemen opgelost = niet zo 

• Geldige en noodzakelijke criteria voor causaliteit 

o Samenhang tussen oorzaak en gevolg 

o Oorzaak gaat in tijd vooraf aan het gevolg (= tijdsvolgordeprobleem) 

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

(= probleem van derde variabele: in correlationeel onderzoek weten we nooit op voorhand want 

die 3de variabele is)  

• Tijdvollegorde probleem oplossen door op verschillende tijdstippen te meten = longitudinaal onderzoek <> 

correlationeel onderzoek = op 1 tijdstip meten 
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7.5 LONGITUDINAAL ONDERZOEK  

• Als men bij dezelfde onderzoeksgroep op verschillende momenten metingen verricht  

• Op verschillende tijdstippen informatie verzamelen over de variabelen biedt de mogelijkheid 

conclusies te trekken over de tijdvolgorde van die variabele = verandering over de tijd 

• Om te kunnen vaststellen welke tijdvolgorde het meest waarschijnlijk is, moet men nagaan welk 

verschuivingen zich tussen de twee metingen hebben voorgedaan = richting van verband (tijdvolgorde 

probleem) 

• Doel: 

o Verandering over de tijd: we gaan over de tijd heen de verschillen in de steekproef 

vergelijken 

• Tijdvolgorde probleem: richting van het verband 

➔ Blijkt uit de analyse dat de verschuivingen zich in alle richtingen voordoen, dan kan men geen uitspraak doen 
over de tijdvolgorde  

→Horizontale of verticale verschuivingen  

Meerdere meetmomenten in dezelfde steekproef= maar: niet alle variabelen werden op elk tijdstip gemeten! 

 

 

Verschillende vs. dezelfde (panel) instrumenten  

Op verschillende momenten met verschillende instrumenten meten = zelfde groep van personen 

Op verschillende momenten met hetzelfde instrument meten  

7.5.1 (CROSS- LAGGED) PANEL ONDERZOEK  

Op verschillende tijdstippen wordt bij dezelfde onderzoeksgroep over 
dezelfde variabelen informatie verzameld =gegevens worden niet door 
middel van tabellen geanalyseerd, maar met behulp van 
correlatiecoëfficiënten  

 Gegevens van interval of rationiveau  
 Uit de hoogte van correlaties op de diagonale kan men conclusies 

trekken met betrekking tot het tijdvolgordeprobleem  
 Zou de onderzoeker op diagonalen vrijwel even hoge correlaties hebben gevonden, dan had hij geen 

uitsluitsel kunnen geven over de problemen van de tjidvolgorde  
 Verschillende golven (waves) 
 Cross-lagged correlaties 
 Kijken naar predictieve verbanden  

o Is er een samenhang tussen factor 1 op tijdstip 1 en factor 2 op tijdstip 2 
o Op verschillende momenten al dezelfde instrumenten afnemen  

Causale interpretaties???  

= Niet gemakkelijk aan te tonen omdat de statistische correctie erg streng is. Dit sluit veel storende 
factoren uit, maar maakt het moeilijk om dit soort verbanden te vinden 
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7.6. ANALYSE  

Wat doen in corr onderzoek? 

1. VASTSTELLEN VAN SAMENHANG 

 Tabel-analyse (²) 

 Associatiematen 

o Pearson rxy, Spearman rs, Kendall τ  
 Centrale tendentie 

o T-toetsen, ANOVA 

 (Multiple) regressie-analyse 

 

➔ In situaties waarin van verschillende onafhankelijke variabelen wordt verondersteld dat zij op de 

afhankelijke variabele invloed heeft  

➔ De bedoeling van deze analysetechniek is om van elke onafhankelijke variabele zijn directe invloed op 

de afhankelijke variabele vast te stellen  

 

2. PROBLEEM VAN DERDE VARIABELE OPLOSSEN 

o Storende factoren 

o Partiële correlaties (multiple regressie-analyse) 

o (Co)variantie-analyse (ANCOVA) 

o Mediatoren 

o Partiële correlaties 

o Multiple regressie 

o Moderatoren 

o Multiple regressie 

o (Co)Variantie-analyse (AN(CO)VA) 

3. TOETSEN VAN CAUSALE MODELLEN 

 Pad-analyse (multiple regressie) = variant van regressie analyse = verschillende 
banden tegelijk onderzoeken 
 

 Structurele vergelijking modellen (SEM) = modellen toetsen + kijken welke het 
beste bij gegevens/ data past= kijken naar kwaliteit van bepaald model + getallen 
geven weer hoe goed het bij de werkelijkheid past 
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HOOFDSTUK 8: RAPPORTAGE EN 

KRITISCHE BEOORDELING VAN 

KWANTITATIEF ONDERZOEK 
 

8.1 RAPPORTAGE  

HET ONDERZOEKSRAPPORT = VERSLAG VAN ONDERZOEKSPROCES 

➔ VAAK IN DE VORM VAN EEN TIJDSCHRIFTARTIKEL 

➔ HEEFT EEN BEPAALDE STRUCTUUR + KOMT OVEREEN MET STRUCTUUR VAN 

CURSUS 

Abstract: korte samenvatting van het artikel, bepaald of iemand het artikel gaat verder lezen of niet= meest 

gelezen stuk van artikel 

➔ inleiding, methode, instrumenten en opzet, conclusie + resultaten 

o Bevat alle belangrijke info  

o Theoretisch kader  

o Onderzoeksvraag  

o Methode  

o Resultaten  

o +- 150 woorden  

8.2 STRUCTUUR VAN HET ONDERZOEKSRAPPORT  

4 grote delen in onderzoeksrapport  

1. inleiding (eerste lessen) 

2. methode  

3. resultaat  

4. discussie 
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8.2.1 INLEIDING (INTRODUCTION/ BACKGROUND) 

 Vertrekt vanuit het probleem  

 Theoretisch kader onderbouwen  

 Bestaand onderzoek bespreken = literatuurstudie 

 Beperkingen van beschikbaar onderzoek  

 Wat zijn de dingen die we nog niet weten binnen dit bestaand onderzoek  

 Hoe zijn studie hierin bijdraagt om de kennis te verruimen  

 Onderzoeksvraag opstellen  

 Hypothese maken  

 

 

 

 

8.2.2 METHODE (METHOD)  

= 3 onderdelen 

➔Deelnemers (participant, steekproef):  

• welke steekproef is er getrokken, welke soort, context (plaats en tijd), hoe werd dit gedaan 

• best zou uitgebreid mogelijk maar wordt vaak niet zo uitgebreid gedaan 

• inclusie en exclusie criteria 

• response rate= percentage dat niet meedoet 
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➔Instrument (measures, materials, apparatus) 

• Beschrijven welk instrument gebruikt wordt  

• Via het instrument meten we een variabelen via een indicator  

• Uitleg over operationalisering = waarvoor een bepaald instrument een indicator is 

• Vermelden van betrouwbaarheid en validiteit = kwaliteit van meting (hier staat er niets) 

• Nadenken over scoring 

• Doorheen hele rapportering is bronvermelding belangrijk!! Referenties : in hele manuscript 

 

➔Opzet (procedure) 

• Vaak op einde, soms op begin 

• Experimenteel: condities omschrijven, de inhoud daarvan, wat gebeurde er in de interventie, hoe 

gerandomiseerd, was er een voormeeting : uitgebreider 

• Correlationeel: welke metingen, volgorde van de meting, wat op welk tijdstip (1 moment of op 

meerder momenten), hoeveel tijd ertussen : beknopter 

          

8.2.3 RESULTATEN (RESULTS)  

 Descriptief: beschrijvend = beschrijven hoe de gegevens eruit zien 

 Inferentie: Generaliseren van steekproef naar populatie. toetsen of de resultaten significant (feitelijke) 

zijn of toeval.  

 Analyse van 3de variabele = blijven de verbanden als we er rekening mee houden 
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8.2.4 DISCUSSIE (DISCUSSION)  

 Antwoord op de onderzoeksvragen? Hypothese bevestigd? Ja, nee? Hoe komt dit  

 Koppeling aan bestaand onderzoek/ literatuur = op einde hebben we nieuwe info + theorieën gaan 

aangepast worden of uitgebreid worden 

 Methodologische beperkingen = interessant voor nieuwe studies = daar kan ik verder gaan 

 Suggesties voor verder onderzoek 

 Implicaties: praktijk of theorie relevantie specifiëren = wat kunnen we ermee doen 

 

 

 

 

 

8.2.5 ACKNOWLEDGEMENTS 

Bedanken van mensen die het onderzoek mogelijk hebben gemaakt  

8.2.6 REFERENCES 

 Verwijzen naar literatuur + bronnen 

 Laat andere onderzoekers toe om te 

kijken op welk onderzoek jou eigen 

onderzoek gebaseerd is om hier naar 

terug te kunnen gebruiken  

 Aangeven welke bronnen gebruikt zijn  

 Format en stijl = APA: richtlijnen over 

bronvermeldingen en hoe we data 

moeten weer geven  

 Nieuwe editie = maar oude aanleren = 

kunnen op een aantal puntjes veranderingen zijn 

8.2.7 APPENDIX/SUPPLEMENTARY MATERIAL 

= vragenlijst die je gebruikt hebt,… 
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8.3.BELANG VAN UNIFORME RAPPORTERING 

8.4. BELANG VAN ADEQUATE BRONVERMELDING 

Plagiaat 

“Elke overname zonder adequate bronvermelding van het werk (ideeën, teksten, structuren, beelden, 

plannen, …) van anderen, op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm” = niet zomaar overschrijven wat 

iemand anders geschreven heeft 

Parafraseren:  

• Het verwoorden van wat iemand anders heeft gezegd in je eigen woorden 

• Eigen synthese van maken 

• In de tekst verwijzen naar de persoon van wie deze ideeën overgenomen worden  

• Referentie invoegen 

Citeren:  

• Het letterlijk overnemen van wat iemand anders gezegd heeft 

• Een letterlijke vertaling moet ook geciteerd worden  

• Datgene wat we overgenomen hebben tussen aanhalingenstekens, op het einde de naam, jaartal 

en pagina vermelden tussen haakjes 

➔Duidelijk onderscheid maken !!! 
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8.5. RAPPORTAGE CRITERIA: CONSORT 

 Checklist  

 Gebruiken om eigen of andere studies te beoordelen  

 Consort is voor experimenteel onderzoek  
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8.6. RAPPORTAGE CRITERIA: STROBE  

 Correlationeel onderzoek  

 Storende factoren  
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 Cohort = longitudinaal 

 Case-control= meerdere groepen met elkaar vgl 

8.7 KRITISCH BEOORDELEN VAN KWANTITATIEF EMPIRISCH  WETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK 

 Empirisch: studies waarbij gegevens verzameld zijn  

 inhoud en methode (= hoe opgezet& juiste weg van probleem naar antwoord) moeten beoordeeld 

worden en zijn noodzakelijk om te spreken over een goede studie  

8.7.1 ALGEMENE KWALITEITSCRITERIA  

Betrouwbaarheid: nauwkeurigheid en consistentie van het onderzoek en mogelijke toevalsfouten  = 

gestructureerd laten verlopen = kom ik tot dezelfde resultaten = zo hoog mogelijk houden 

 instrumenten + consistentie manipulatie 

 Intern  

 Extern 

 In alle soorten van onderzoek 
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Validiteit: de geldigheid van de conclusies   

 Intern: kunnen we dit soort conclusies trekken uit onderzoek 

 Extern: zijn deze geldig voor de populatie 

 In alle soorten van onderzoek 

Bruikbaarheid 

Toegepast onderzoek = kwaliteit onderzoek hangt af van bruikbaarheid in realiteit 

➔trapsgewijze hiërarchie, wat vanboven staat is een noodzakelijke voorwaarden voor wat er onder staat  

8.7.1.1 INTERNE BETROUWBAARHEID  

→Consistentie (nauwkeurigheid) 

• Tests, vragen, observaties, bestaand materiaal 

• Manipulatie 

• Dezelfde resultaten bekomen bij verschillende metingen   

→Optimaliseren via: 

• Selectie betrouwbare instrumenten 

• Gestructureerde dataverzameling 

• Standaardisatie procedures 

• Onderzoeksprotocol: draaiboek van verschillende stappen in het onderzoek  

DOEL = reduceren van toevalsfouten 

Hoe beter het protocol is vastgelegd hoe beter de onderzoekers van het team zich hier aan kunnen houden  

8.7.1.2 EXTERNE BETROUWBAARHEID  

Repliceerbaarheid: herhaalbaarheid van onderzoek door iemand anders  

Optimaliseren via: 

• Nauwkeurige rapportage (i.e. methode) = welke instrumenten, hoe afgenomen, geanalyseerd 

• Onderzoeksprotocol 

DOEL = reduceren van toevalsfouten 

Herhaalbaarheid van een experiment: De resultaten van verschillende uitvoeringen van het onderzoek oeten 

herhaald kunnen worden  
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8.7.1.3 INTERNE VALIDITEIT  

→kunnen we vanuit dit onderzoek deze conclusie trekken  

Interpretatie 

➔Design ~ onderzoeksvraag 

• afstelling tussen onderzoeksdesign en onderzoeksvraag  

• ons design en vraag moeten bij elkaar passen  

➔Uitsluiten van alternatieve verklaringen (storende factoren)  

• Zowel bij effect/verband als bij nulresultaten (ongeacht of we een verband vinden of niet) 

• We moeten zeker zijn dat we het verband goed hebben onderzocht = anders probleem met 

onderzoek 

➔Optimaliseren via: (zorgend at er geen alternatieve verklaring mogelijk is)  

• Controleconditie → niet aanwezig = andere invloeden 

• Randomisatie/matching; contrabalanceren 

• Standaardisatie 

• Kwaliteitsvolle meetinstrumenten  

• Opname van relevante (derde) variabelen 

• Analyse-techniek 

8.7.1.4 EXTERNE VALIDITEIT  

→Generaliseerbaarheid = gelinkt aan steekproef 

 Bedoelde populatie: generaliseren van resultaten naar de populatie waar we een steekproef uit 

getrokken hebben = steekproef zo goed mogelijk beschrijven 

 Andere populatie, tijdstip, context: generaliseren naar een andere populatie, tijdstip en context  

 Ecologische validiteit: generalisatie naar real life pedagogische setting.  

o Onderzoek gebeurt in een ander situatie (labo) dan een pedagogische situatie.  

o Binnen onderzoek werken we met een gestandaardiseerde omgeving die we goed onder 

controle houden, wat in een echte pedagogische setting niet mogelijk is.  

o Hierdoor is de afstand tussen de onderzoekssetting en de pedagogische setting erg groot en de 

ecologische validiteit laag, omdat we de resultaten uit een onderzoekssetting moeilijk kunnen 

generaliseren naar een echte pedagogische situatie. Hoe beter we de context beschrijven hoe 

beter we dit kunnen inschatten 

→Optimaliseren via: 

• Operationele definitie onderzoekselementen  

• representatieve steekproef 

• Omschrijving van de context  
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8.8. CRITERIA VOOR HET BEOORDELEN VAN GEPUBLICEERD KWANTITATIEF EMPIRISCH 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

8.8.1 PEER REVIEWED <-> ANDERE BRONNEN  

PEER REVIEWED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• is een kwaliteitslabel  

• Zie les 2: Zoeken naar literatuur 

• Web of Science 

• PubMed 

• Databases 

BEOORDELINGSCRITERIA levert de studie ons iets op ? Kijken naar alle stukjes van artikel + kwaliteit bekijken 

• Conceptueel model 

• Onderzoeksontwerp 

• Resultaten 

• Interpretatie en conclusie 

 

 

 

 



 

 

122 
 

CONCEPTUEEL MODEL  

 Inleiding 

o Doel van de studie? 

o Bijdrage van de studie? 

 Literatuuroverzicht 

o Relevante studies opgenomen? → inhoudelijke vakken nodig + kwaliteit hypothese bekijken 

o Kritische analyse: beperkingen 

o Hoe gaat de studie met huidige beperkingen om? 

 Onderzoeksvraag 

 Hypothese(n) 

ONDERZOEKSONTWERP  

 Leidt het onderzoeksontwerp tot een vertekening van de resultaten? JA = probleem in onderzoek 

o Onderzoekselementen 

o Instrumenten 

o Onderzoeksopzet 

 Onderzoekselementen 

o Populatie: in/exclusiecriteria (valide?) 

o Kenmerken van de deelnemers (hoe vastgesteld?); controlegroep 

o Steekproeftrekking 

o Grootte van de steekproef (onderscheidingsvermogen) 

 Wordt de steekproef duidelijk beschreven en zorgt deze selectie van de onderzoekselementen voor 

een vertekening van de resultaten? Ja= probleem  

 Naar welke groepen en contexten zijn de data veralgemeenbaar? 

o Meetinstrumenten = nadenken over keuze hiervan 

o Valide indicatoren? (operationalisatie) 

o Kwaliteit van instrumenten 

o Procedures voor dataverzameling en –verwerking (scoring) 

 Worden de gebruikte meetinstrumenten en procedures beschreven en zorgt dit voor een vertekening 

van de resultaten? Zijn storende factoren onder controle? 

o Onderzoeksopzet (procedures) 

o Experimenteel design 

o Correlationeel design 

 Past het design bij de onderzoeksvraag? 

 Zijn storende factoren onder controle? 

EXPERIMENTEEL DESIGN  

 Onderzoeksvraag: causaal 

 Specifieke beoordelingscriteria 

o Manipulatie van de OV 

o Inhoud controleconditie!!! 

o Randomisatie (matching) 

o Standaardisatie 

o Invloed van storende factoren 
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CORRELATIONEEL DESIGN  

 Onderzoeksvraag: beschrijvend – samenhang 

 Specifieke beoordelingscriteria 

o Steekproef (grootte!) + instrumenten 

o Relevante derde variabele(n) gecontroleerd 

o Let op voor onterechte causale interpretaties 

RESULTATEN  

 Ontbrekende gegevens? (uitval) 
 Duidelijke beschrijving van de resultaten 

 Descriptief 

 Inferentie 

 Zijn de resultaten gekoppeld aan de onderzoeksvragen? 

 Selectieve rapportage? Bewust kiezen voor een bepaalde manier van verwerken om de hypothese te 

bevesitgen  

 Fishing? U data op zoveel mogelijk manier intperteteren en verwerken om er een resultaat uit te halen  

DISCUSSIE  

 Gebaseerd op onderzoeksvraag en resultaten 

 Juiste + volledige(alle resultaten) interpretatie van de gegevens = ook de resultaten die je niet verwacht 

 Link met bestaand onderzoek 

 Beperkingen aan het onderzoek 

 Generalisatie 

8.9 TOT SLOT = KIJKEN NAAR PAPERS 

1. Is het doel van de studie duidelijk en levert ze een significante bijdrage aan de literatuur? 

2. Bouwt de studie verder op bestaande en relevante literatuur? 

3. Is de onderzoeksvraag en/of hypothese duidelijk geformuleerd? 

4. Wordt de steekproef duidelijk beschreven en zorgt deze selectie van de onderzoekselementen voor een 

vertekening van de resultaten? 

5. Worden de gebruikte meetinstrumenten en procedures beschreven en zorgt dit voor een vertekening van 

de resultaten? 

6. Past het design bij de onderzoeksvraag? 

7. Zijn “storende” factoren onder controle? 

8. Worden de resultaten duidelijk beschreven en worden de juiste statistische procedures gebruikt?  

9. Worden de resultaten gekoppeld aan de onderzoeksvragen? 

10. Worden de conclusies ondersteund door de gegevens? 

11. Worden beperkingen aan het onderzoek besproken? 

12. Kunnen de conclusies gegeneraliseerd worden naar andere contexten en groepen? 
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