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DEEL 1: KWANTITATIEVE METHODEN 
(semester 1) 
 

Inleiding 
Waarom methoden? 
Methode (μετα – οδος): Weg van probleemstelling → antwoord op het probleem 
 
Methodologie: Leer van wetenschappelijke methoden → geldige kennis 
 
Wetenschap (academische opleiding) 

- Activiteit  

- Competentie = het bewijs evalueren 
 
Doelstellingen deel 1 

- Inzicht in de stappen van het onderzoeksproces in kwantitatief onderzoek 
o Theoretische kaders, literatuurstudies, onderzoeksvragen 
o Steekproeven 
o Methoden van kwantitatieve dataverzameling 
o Kwantitatieve onderzoeksdesigns 
o De structuur van een onderzoeksrapport 

- Opzoeken van wetenschappelijke literatuur 

- Correct omgaan met bronnenmateriaal (APA) 
 
Studietip examen  

- Kennisvragen: begrippen  uitleggen ahv een voorbeeld 

- Inzichtvragen: vaak: Technieken met elkaar kunnen vergelijken ahv voor- en nadelen 

- Toepassingsvragen: bedenk een manier om dit probleem op een wetenschappelijk verantwoorde 
manier te onderzoeken 

- Toepassingsvragen: beoordelen van een stuk uit een bestaand onderzoek + indien je het 
onderzoek zelf opnieuw zou mogen doen, wat zou je dan doen/veranderen om het onderzoek 
beter te maken. 

- APA: je krijgt 8 informatiebronnen die je in APA-normen moet zetten. Je mag hiervoor alles 
gebruiken op het examen (nota’s, info practica…) 

 
Kwantitatief, kwalitatief en gemengd onderzoek 
KWANTITATIEF 

- Positivisme: stroming die verwant is met dingen die in de exacte wetenschappen, de 
natuurwetenschappen gebeuren 

o Wetenschappelijk onderzoek: toetsing van algemene wetten (via hypothesen…) 
o Doel: verklaring van de werkelijkheid 

 

KWALITATIEF 
De unieke beleving van een concreet individu staat centraal. Hier is het niet de bedoeling om algemene 
wetten af te leiden of om de werkelijkheid te verklaren 

Wel: doel  werkelijkheid begrijpen. (meer bepaald een specifieke werkelijkheid, die voor 
iedereen anders is) 

 

GEMENGD 

- Bevindt zich tussen de twee vorige. (maakt gebruik van beiden) 

- Doel: de maatschappelijke realiteit veranderen op een bepaalde manier. 

- Dit onderzoek komt vaak voor in sociale pedagogiek 
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1 Het onderzoeksproces 
1.1 Een voorbeeld 
De vraag of motivatie prestatie beïnvloedt, wordt onderzocht door een psychologe en een socioloog. 
Beiden hanteren een verschillende methode van onderzoek.  

Onderscheid tussen experimenteel onderzoek en correlationeel onderzoek.  
 
Voorwaarden waaraan voldaan moet worden vooraleer men conclusies kan trekken: 

- Een kenmerk X hangt samen met een kenmerk Y 

- Kenmerk X gaat in tijd vooraf aan kenmerk Y 

- Men moet er zeker van zijn dat kenmerk Y ook werkelijk mede door X beïnvloed wordt 
 
Opmerking 
Soms kan een derde kenmerk (Z) verklarend zijn voor de samenhang tussen kenmerk X en kenmerk Y 

 Dit is bij correlationeel onderzoek vaker dan bij experimenteel onderzoek aangezien men 
bij experimenteel onderzoek de groepen zelf kan samenstellen die men wil vergelijken.  

 
# is het dan niet beter om enkel experimenteel onderzoek te doen?  NEE! 

1. Men kan niet manipuleren met alle kenmerken waarvan men bepaalde effecten verwacht. 
(bv om ethische redenen) 

2. Verschijnselen zijn multicausaal: ze worden door meer dan één factor beïnvloed.  
(Bij experimenteel onderzoek is de onderzoeker vaak geïnteresseerd in de invloed van slechts 
één factor.) 

3. De resultaten van correlationeel onderzoek zijn van toepassing op veel meer mensen dan de 
resultaten van experimenteel onderzoek.  

 

Link met statistische significantie 
= de waarschijnlijkheid dat wanneer de onderzoeker àlle leden uit de populatie gebruikte, hij dezelfde 
resultaten zou bekomen als bij de gekozen steekproef.  

De statisticus gaat met andere woorden na hoe groot de kans is, dat een verschil dat men vindt 
in een kleinere groep, waarschijnlijk ook geldt voor de totale groep waaruit de kleine groep 
voor het onderzoek geselecteerd is.  

 

Men mag niet concluderen dat onderzoekers tot een absolute waarheid komen. Ze kunnen enkel 
uitspraken doen met ‘grote waarschijnlijkheid’.  
 

1.2 Fasen in het onderzoeksproces 
Fasen: 
1. Probleemstelling 
2. Theoretisch kader 
3. Conceptueel kader 

a. onderzoeksvragen  
b. hypothesen 

4. Onderzoeksontwerp 
a. Experimenteel of correlationeel onderzoek? 
b. Bij wie wordt het onderzoek verricht? 
c. Hoe zal men de gegevens verzamelen? 
d. Hoe zal men de gegevens verwerken? 
e. Hoe zal men de gegevens analyseren? 
f. Vertaling van theoretische termen uit het conceptueel model naar eigen onderzoek. 

5. Gegevensverzameling 
6. Gegevensanalyse 
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7. Interpretatie 
= de resultaten worden geconfronteerd met het conceptueel model. Met gaat na of de 
verwachtingen kloppen.  

8. Rapportering 
In de vorm van een boek, artikel of onderzoeksrapport 

 

Doel van het onderzoeksproces 
Met behulp van empirische gegevens inzicht krijgen in een vooropgesteld probleem.  
 

Extra’s uit PowerPoint 
Deductief model 
De empirische cyclus (De Groot) = Het hypothetisch deductief model 
= het opstellen en toetsen van hypothesen krijgt een centrale plaats in de cyclus (top-down) 

Opmerking: deductief model verondersteld duidelijke theorie 
 

Cyclus: 

- Observatie 

- Inductie: kaderen in een wetenschappelijke theorie 

- Deductie: het afleiden van bepaalde hypothesen vanuit de theorie 
o Operationaliseren van de hypothese 

= een aantal theoretische begrippen worden vertaald naar concrete begrippen die 
vastgesteld en onderzocht kunnen worden 

- Toetsing 

- Evaluatie (deze laatste stap is de start van een volgend onderzoeksproces  cyclisch!) 
 

Inductief model (exploratief onderzoek) 
= we gaan van de werkelijkheid naar de theorie (bottom-up) 
 

Cyclus 

- Observatie 

- Onderzoeksstrategie 

- Dataverzameling en –analyse 

- Theorie  
 

Na dit onderzoek, twee opties: 
Optie 1: theorie klopt, via deductief onderzoek verder onderzoek doen om theorie te toetsen 
Optie 2: theorie klopt niet: meer data verzamelen en theorie verfijnen 
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Excursus: Doelgericht zoeken, verwerken en integreren van 
literatuur in het wetenschappelijk onderzoek 
(zie extra artikel!) 
 
Uitgangspunt  

- Een onderzoekende houding is de basis voor elke professional (pars pro toto) 
o Willen begrijpen 
o Willen weten 
o Willen vernieuwen 
o Willen delen 
o Willen kritisch in vraag stellen 

- Op een correcte manier leren omgaan met literatuur  

- Methoden leren! 
o Niet alleen om zelf tot wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te kunnen komen over 

de pedagogische realiteit 
o Maar ook om door anderen gemaakte uitspraken te kunnen evalueren op hun 

wetenschappelijkheid Niet alles wat gepubliceerd is, is ook waar! (bijvoorbeeld: wanneer 
enkel de positieve resultaten gepubliceerd worden, dan krijgt de lezer een vertekend 
beeld van de resultaten!) 

 

Inhoud van dit college  
I. Het wat en het waarom van een literatuuronderzoek  

II. Verschillende soorten literatuuronderzoek  
III. Hoe doen we het? 

1. Formuleren van een vraagstelling 
2. Verzamelen van literatuur 
3. Kritisch beoordelen van de verzamelde literatuur 
4. Analyseren van de literatuur 
5. Rapporteren van de resultaten/bevindingen 

 

1a. Wat is een literatuuronderzoek?  
- Literatuur  

o Het  geheel van verzamelde kennis rond een bepaald onderwerp in een bepaald domein 
van de wetenschappen  

o ‘Scientific body of knowledge’ (kennis over onderwerp x in de wetenschap) 
Body = set van onderzoeksvragen, interesses die eigen zijn aan bepaald een domein in 
de wetenschap en alle antwoorden die voorlopig op die vragen zijn gegeven. In een 
aantal domeinen van de wetenschap nemen die antwoorden vaak de vorm aan van 
een theorie. 

- Literatuuronderzoek  
o Het op een doelgerichte manier verzamelen, beoordelen en synthetiseren van het 

geheel van kennis dat rond een bepaald thema is verzameld. 
o Waarbij je er rekening mee houdt dat: 

- Geen enkele bron volstrekt ‘neutraal’/’objectief’/’100% waterdicht’ is  

- Bronnen geketend zijn in tijd en ruimte 
 

“The selection of available documents (both published and unpublished) on the topic 
which contain information, ideas, data and evidence written from a particular standpoint 
to fulfil certain aims or express certain views on the nature of the topic and how it is to be 

investigated, and the effective evaluation of these documents in relation to the research being 
proposed.” – Hart (2009)  
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1b. Waarom een literatuuronderzoek?  
1. Is er een vraag te beantwoorden?  

- Zoek eerst in de bestaande informatiebronnen en vat eventueel de reeds gegenereerde inzichten 
samen. Zorg ervoor dat je geen dingen onderzoekt die reeds onderzocht zijn! 

- Vind je geen antwoord? Overweeg verdere onderzoekstappen. 
 
2. Verschillende, soms tegenstrijdige of eenzijdige, informatie 

- In welke richting spreekt een bepaald effect van een programma/interventie zich uit? 

- Boek 1 – Artikel 2 – Auteur 3 – Professor X – Praktijkbegeleider Y 

- Elk onderzoek levert maar een deel van de puzzel: 
o Een specifieke setting, populatie en dus niet te veralgemenen naar andere 
o Geketend in tijd-ruimte  
o Fouten in het onderzoeksopzet die tot valse resultaten leiden   
o Men geeft alleen informatie weer die het eigen standpunt ondersteunt  

Belangrijk om een kritisch standpunt in te nemen! En niet te zoeken naar informatie die je 
hoopt te vinden. 

 
Pauling, L. Deed onderzoek naar verband tussen vitamine C en kanker 

- 1970: Vitamin C and the common cold  

- 1976: Vitamin C, the common cold and the flue  

- 1986: How to live longer and feel better  

- (Hoge dosissen) vitamine C beschermen tegen verkoudheden en andere ziektes 

- Hij presenteert diverse studies die deze claim ondersteunen.  
 
Knipschild, P. (1994) Ging het onderzoek van Pauling na. Zijn bevindingen over het onderzoek: 

- Systematische review van beschikbare onderzoeksevidentie: 61 experimenten waarvan slechts 
15 methodologisch valide 

- De rol van vitamine C inzake verkoudheid is niet eenduidig. 
Pauling heeft een vertekend beeld gegeven. Pauling was selectief in het soort informatie dat hij 
gebruikte, hij is niet systematisch omgegaan met literatuur 

- Hij vermeldde bijv. 5 van de “top 15 studies” niet (en 2 andere slechts vluchtig).  
 
3. De beschikbare informatie neemt steeds toe 

- Jaarlijks 
o > 20.000 tijdschriften 
o > 17.000 nieuwe boeken 
o > 400.000 nieuwe referenties per jaar in databases 

- Hoeveel boeken, artikels, studies, worden er jaarlijks gepubliceerd over pedagogische thema’s? 
(onmogelijk om alles bij te houden) 

- Integrale, accurate kennis van een bepaald (deel)domein is quasi onmogelijk 

- Het accent verschuift van de informatie zelf naar het beheren ervan: de vaardigheden om 
doelgericht informatie te zoeken, te verwerken en in het wetenschappelijk onderzoek te 
integreren (‘informatiegeletterdheid’) (als onderzoeker moet je kunnen omgaan met bronnen en 
moet je jezelf kunnen ‘bewegen’ in de overvloed aan informatie. Dit is een belangrijke 
onderzoeksvaardigheid!) 
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2. Verschillende soorten onderzoek 

 
TYPE 1: LITERATUURSTUDIE ALS EEN STEEDS TERUGKERENDE FASE IN LOPEND ONDERZOEK 
Kritische weergave van de STAVAZA in een bepaald onderzoeksdomein (inhoud en methode):  

- Om jezelf te positioneren in het bestaande onderzoek 

- Om een onderzoeksvraag te rechtvaardigen: waarom is (verder) onderzoek nodig?  

- Om een theoretisch model te genereren of een fenomeen verder te exploreren en uit te diepen  

- Maar ook bij het analyseren en interpreteren van onderzoeksresultaten 
 

Empirische cyclus: je gebruikt literatuur om eigen interesse/vraagstelling scherp te maken en om 
eigen onderzoeksvragen en hypothesen te ontwikkelen. 

 
 
TYPE 2: SYSTEMATISCHE LITERATUURSTUDIE 
Samenvatting van alle bestaande wetenschappelijk onderbouwde literatuur over één bepaalde topic 

- Beantwoorden van een of meerdere onderzoeksvragen o.b.v. wat er al onderzocht is: 
o Omdat er tegenstrijdige antwoorden worden gegeven in basis 

onderzoeksprojecten en niemand het bos door de bomen ziet 
o Omdat we het water niet telkens opnieuw moeten uitvinden 

- Bestaande literatuur is de “data” waarop de onderzoeker zich baseert (en dus het equivalent 
voor interviewtranscripten, survey gegevens, etc.) (Dit is dus niet op basis van zelf onderzoek 
doen, maar wel op basis van wat anderen al gedaan hebben. De onderzoeker gaat bij dit type 
onderzoek inzichten uit andere onderzoeken samenbrengen in één synthese.) 

- De literatuur wordt statistisch of narratief gesynthetiseerd  
 
Type 1 onderzoek: kwalitatief – kwantitatief (wat betekent literatuur in verschillende fasen van  
  onderzoek, literatuur in elke fase van onderzoek gebruiken) 
Type 2 onderzoek: beantwoorden van onderzoek op basis van onderzoek dat anderen al hebben 
  gedaan 
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3. Hoe doen we het? 
Uitgangspunt  

- Literatuuronderzoek als een vorm van onderzoek 

- Methodisch stappenplan:  
1. Formuleren van een vraagstelling: Formuleren van duidelijke, heldere onderzoeksvragen 
2. Verzamelen van literatuur: o.b.v. een heldere vraagstelling wordt doelgericht gezocht in 

complementaire informatiebronnen via een vooraf gedefinieerde zoekstrategie en 
zoektermen.  

3. Kritische beoordeling van gevonden literatuur:  

- Relevantie voor de vraagstelling? 

- Beoordelen van de methodologische kwaliteit (wetenschappelijk, vertrouwelijk) 

- Aangevuld met bijkomende inclusie- en exclusiecriteria 
4. Analyseren van de resultaten/bevindingen (statistisch/narratief) 
5. Helder en transparant rapporteren van de resultaten/bevindingen  

 

3a. Formuleren van een vraagstelling  
- Wat wil ik precies te weten komen? 

- Vragen die ontstaan bij professionals: (voorbeeld 
o Je hebt een bepaald incident in de pedagogische praktijk en je weet niet hoe je daar 

gepast op kan reageren. 
o Je implementeert een programma en je vraagt je af hoe het ervaren wordt door je 

doelgroep en in welke mate het effectief bijdraagt tot het doel dat je voorop had gesteld. 
o Je komt in aanraking met een nieuwe theorie en je wilt weten of het effectief werkt in de 

praktijk. 
o …  
o Je zoekt dus naar antwoorden in de literatuur.  

 
Types van onderzoeksvragen 

- Vragen die je aan de literatuur stelt i.f.v. wetenschappelijk onderzoek  
Belangrijk is het helder krijgen van wat je wil zoeken in de literatuur voor je erin gaat kijken! 

 
- Bepaalt theoretisch kader 

- Bepaalt zoektermen!!! (stap 2) 
(hierbij hoort het extra artikel op Toledo) 
 

3b. Verzamelen van literatuur  
- Waar zoeken jullie naar literatuur? (google, duckduckgo, wikipedia…) 

- Alternatieven?  
o Wetenschappelijke informatiebronnen?  
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Studies vormen de basis voor andere lagen in de piramide, dit is het basispunt waarnaar andere lagen 
in de piramide naar refereren.  

 
(grijze literatuur: alle literatuur die nooit officieel gepubliceerd werd) 

 
Waar houd ik best rekening mee in de opbouw van mijn zoekstrategie?  

- Bereik van mijn onderzoek: Binnen welke disciplines of onderwerpen moet ik zoeken? 

- Beschikbaarheid van bronnen en expertise: Tot welke data en bronnen heb ik toegang? 

- Format van de bronnen: Online? Hard copy? Web-based? 

- Datum: Vanaf welk jaartal worden de bronnen aangeboden? Heb ik info nodig van voordien? Of 
kan ik mij beperken tot informatie van bijv. de laatste vijf jaar? 

- Taal: In welke taal is het materiaal beschikbaar? Hoe kan ik niet-Engelstalige artikels 
terugvinden? (beperk jezelf niet tot Nederlandstalige literatuur!) 

- Niet gepubliceerde bronnen: Hoe kan ik toegang krijgen tot ‘grijze’ literatuur? 
 
Welke databasen in welke discipines? 

- Educatie: ERIC, British Education Index, Australian Education Index, CBCA Education, Education: 
A SAGE Full-text Collection; Education Full text, Linguistics and Language Behavior Abstracts,…  

- Psychologie: PsycINFO, PubMed (Medline), Ageline, Psychology: A SAGE Full-Text 
Collection,Criminology: A SAGE Full-Text Collection,…  

- Sociologie: Sociological Abstracts, Contemporary Women’s Issues. Sociology: A SAGE Full-text 
Collection,…  
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- Gezondheidszorg: Medline, CINAHL, EMBASE, AMED, Cochrane Trial Register,… 

- Multidisciplinair: Academic Search Premier, ProQuest Dissertations and Theses, FRANCIS, Social 
Sciences Index, SCOPUS, Web of Science 

- (LIMO is geen databank, het is een interface dat voor databanen staat) 
 
Bepaal jouw zoektermen o.b.v. je vraagstelling 

- Wat zijn de belangrijkste zoektermen voor mijn vraagstelling? 

- Hoe worden die zoektermen vertaald binnen onze en andere disciplines? 

- Hoe worden die sleuteltermen vertaald in het vocabularium dat een specifieke database 
hanteert? 

o Thesaurus: alfabetische lijst van kernwoorden waaronder ze zoektermen klasseren. 
o Getrapte, hiërarchische structuur, zodat je als onderzoeker brede topics van meer 

specifieke topics kan onderscheiden en je zoekstrategie kan verfijnen.  
 

- Voorbeeld van zoektermen voor de ERIC database 
o Strategieën voor het betrekken van ouders bij het schoolgebeuren 

- Geïndexeerde zoektermen: Parent Participation (used for parental involvement)  

- Gerelateerd aan: Family involvement, Parent-school relationship, Parent role, 
Parents as teachers  

- Vrije zoektermen: parent* involvement, parent* effectiveness, parent* support, 
family support 

o Voor het verbeteren van de schoolse prestaties 

- Geïndexeerde zoektermen: Academic Performance  

- Gerelateerd aan: Science achievement, Reading achievement, Writing 
achievement, Achievement gains  

o Van lagere school kinderen 

- Geïndexeerde zoektermen:  Elementary School Children  

- Gerelateerd aan: Elementary education, Primary education, Kindergarten  
 

- Welke termen zijn geïndexeerd? Moet ik daar nog vrije zoektermen (‘keywords’) aan toevoegen 
in de witte balk van de zoekmachine?  

- Waar moet ik truncatie tekens gebruiken? (vb. parent* zal weergeven: parent, parents,  parental, 
parenting,…) 

- Welke Booleaanse operatoren moet ik gebruiken: AND / OR / NOT / NEXT / NEAR? 
(Het verschil tussen vrije zoektermen en geïndexeerde zoektermen kennen!!) 
 
Booleaanse operatoren (symbolen die gebruikt worden om zoektermen samen in te geven) 

- AND: Beide termen moeten in de zoekstring aanwezig zijn opdat een bepaald artikel wordt 
gevonden. Gebruikt om diverse concepten met elkaar te combineren 

Bijv.: parent participation AND achievement  

- OR: Een van de twee termen moet aanwezig zijn in het artikel opdat het wordt gevonden. 
Gebruikt in het kader van synoniemen. 

Bijv.: parent OR family 

- NOT: Gebruikt tussen twee termen om te verzekeren dat één van de termen niet in het artikel 
staat 

Bijv.: literacy NOT adult 

- (Parental involvement OR parent participation) AND academic achievement  AND (elementary 
OR primary education) 
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Combineren van sleutelwoorden gebruik makende van Boolean logic  

- DE=(Parent participation OR Family involvement OR Parent role OR Parent-school relationship 
OR Parents as teachers) (geïndexeerde zoektermen uit de tisaurus) 

- “Parent* involvement” OR “Parent* effectiveness” OR “Parent* support” OR “family support” 

- #1 OR #2 = 28,958 records (vrije zoektermen) 

- DE=(Academic achievement OR Science achievement OR Reading achievement OR Achievement 
gains) – 46,574 records (combinatie van de twee voorgaande) 

- DE=(Elementary school students OR elementary education OR elementary schools OR primary 
education OR kindergarten) - 291997 recs 

- #3 AND #4 AND #5 =  1,669 records 
 
Inclusie- en exclusiecriteria: Welke artikelen zullen weerhouden worden voor verdere analyse? 
Je kan heel ver gaan in combinatie van zoektermen, daarom: inclusie- en exclusiecriteria 

- Publicaties gepubliceerd in een bepaald tijdsspanne? 

- Publicaties die enkel openbaar beschikbaar zijn? 

- Publicaties die via een ‘peer review’ methode geselecteerd werden? 

- Etc.  
 
Herhaal deze stappen voor elke database waarin je gaat zoeken. 
Goed uitgevoerde zoekstrategieën leveren relevante resultaten op. 
Hoe beter de zoekstrategie, hoe minder “ruis” op de data. 
 
Aanvullende zoekstrategieën 

- Het WWW  
o Gebruik Advanced Search screens van grotere entiteiten (eg. Google (scholar en books), 

Yahoo, DuckDuckGo) 
o Consulteer websites van overheden, onderzoeksinstellingen en andere (officiële) 

instanties (bijv. Eurydice). Trek na wie de informatie heeft gepost!  

- Manueel zoeken (‘hand search’) 
o Browse de inhoudstabellen van belangrijke tijdschriften en internationale handboeken 

over je topic. 

- Zoeken in/naar referenties 
o ‘Backward Snowballing Technique’: Als je relevante artikels hebt gevonden, kijk dan ook 

eens in hun referentielijst.  
o ‘Forward Snowballing Technique’: Vul de gegevens van een publicatie in op een 

citatiedatabank (bijv. Web of Science) en zoek vooruit. 
 

- Zoeken naar literatuur is geen ‘trial and error’. Je start telkens van wel doordachte zoektermen 
waarmee je op een systematische manier aan de slag gaat (zoekstrategie). 

- Registreer de resultaten van je zoektocht. Hoe heb je gezocht en welk resultaat leverde dit op? 

- Net als in elke andere vorm van onderzoek is het belangrijk dat je transparant bent over wat je 
hebt gedaan én waarom (rationale)!  Zeker voor systematische reviews, maar dit is ook relevant 
voor papers en masterproefonderzoek. (Waar? Waarom? Wanneer? …) 

 

3c. Kritische beoordeling van de gevonden literatuur  
Screenen van de gevonden literatuur 
 [oriënterend of globaal lezen] 

- Naast taal, periode, etc. (tijdens search) bijkomende inclusie- en exclusiecriteria 

- Criterium 1: Wat is relevant voor mijn onderzoek?  

- Criterium 2: Methodologische kwaliteit van een studie? 
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- Bijkomende criteria: 
o Enkel verslagen van empirisch onderzoek of ook meer opiniërende/beschrijvende 

literatuur? 
o Methodologische restricties? 

- Samples 

- Controlegroepen 

- Bepaalde onderzoeksmethode 

- Etc.  
 

3d. Data-analyse  
Verschillende stappen, na elkaar uit te voeren: 
- Analyse van de publicaties door 
[oriënterend of globaal lezen]:  

o De ‘meta-data’ bij de publicaties te consulteren 

- Welke tijdschriften leveren hoeveel publicaties? 

- In welk jaar werden de meeste artikels gepubliceerd? 

- Wat is de nationaliteit van de auteurs? Etc.  
o De titels, abstracts en ‘kopjes’ van de publicaties  te ‘scannen’ 

- De gebruikte methoden 

- Algemene conclusies en inzichten 
o Enerzijds meer exclusie, anderzijds meer kennis over de weerhouden publicaties 
o Referentiepunt: onderzoeksvraag! 

 
- Verticale analyse: het integraal en interpretatief lezen van elke individuele publicatie  

o Zorgvuldig identificeren van de bron  
o Samenvatten van de argumentatie en onderzoeksresultaten  
o Becommentariëren van relevantie (‘wat leert het artikel mij (over mijn 

onderzoeksvragen)?’) 
o Alle tentatieve reflecties, interpretaties, etc.  

 
- Analytische literatuurnotitie  (sjabloon op Toledo) 

o Volledige referentie (~referentiesoftware)  

- Type publicatie  

- Bron/locatie  

- Kernwoorden  
o Samenvatting  
o Interpretatieve commentaren  

- Reflecties  

- Tentatieve conclusies  

- Te lezen bronnen  

- …  
o Opmerkingen  

- Kwaliteit van publicatie  

- …  
 
- Horizontale analyse = over de individuele publicaties heen  
Analyseren van de data = het stellen en het beantwoorden van de onderzoeksvragen  

Naar publicaties kijken in functie van het beantwoorden van de vragen waarmee ik gestart 
ben aan mijn literatuurstudie. 
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3e. Rapporteren  
Hoe rapporteer je de resultaten van je literatuuronderzoek? 

- Uitdaging: manieren vinden om de literatuur (= data) en de analyse ervan te representeren 

- Verschillende opties:  
o Samenvattend in doorlopende tekst (zie bijv. Vanassche  & Kelchtermans, 2015) 

- Uitdaging: manieren vinden om de literatuur (= data) en de analyse ervan te representeren 

- Verschillende opties:  
o Samenvattend in doorlopende tekst (zie bijv. Vanassche  & Kelchtermans, 2015) 
o In tabelvorm (thematisch naar gelang de focus van rapportage, locatie, etc.) 
o Op het niveau van elke studie afzonderlijk, dan wel over studies heen 

 
Zelfde ‘regels’ als voor andere onderzoeksrapporten! 

- Het presenteren van de onderzoeksresultaten voor een publiek van geïnteresseerden 
(internationaal onderzoeksforum, collega-studenten, etc.) 

- Beantwoorden van de vragen die je je stelde 
 
Onderzoeker als ‘vertaler’ 

- Jij vertelt het verhaal van jouw literatuuronderzoek maar voortdurende bekommernis om de 
verworven inzichten te ‘vertalen’ voor de lezer (publiek maken) 

- “Rijke beschrijvingen” 
o Uitvoerige documentatie met data  
o Citaten/voorbeelden kiezen i.f.v. de onderbouwing van het betoog  

 
Gecontroleerde en geëxpliciteerde subjectiviteit 

- Wees je bewust van en expliciteer jouw interpretatiekaders 

- Subjectiviteit is onvermijdelijk en an sich niet het probleem, het niet expliciteren van die 
subjectiviteit wel! 

- Indrukken en oordelen steeds beschouwen als voorlopige hypothesen die voortdurend moeten 
getoetst worden (‘voortdurende vergelijkende analyse’) 

- Tip! Literatuurnotitie 
 
Correct refereren volgens referentiesysteem!!         [zie college 01/dec en practicum]  

- Hoe gebruik je literatuur om argumentatie te onderbouwen, etc.).  
 
Literatuur om argumentatie te onderbouwen 

- Op de juiste wijze citeren en parafraseren 

- Let op met het parafraseren van auteurs 

- Rol van citaten in analyse 
o Doel: illustreren en onderbouwen van betoog 
o Citaat moet argumentatiekracht hebben! 
o Regel: tekst moet op zichzelf kunnen staan zonder citaten  

 
Criteria voor rapportering 

- Heldere structuur 

- Opbouw argumentatie (A + B = C) 

- Duidelijk gedefinieerde begrippen en hanteer doorheen de tekst zoveel mogelijk dezelfde 
terminologie  

- Onderscheid beschrijving en interpretatie 

- Uitvoerige documentatie met ‘data’ 
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- Vermijd het spreken in termen van ‘misschien’, ‘waarschijnlijk’, ‘dit wekt bij mij de indruk dat’, 
‘naar mijn mening is dit te wijten aan’. Geen mogelijke maar zekere verklaringen/ interpretaties.  

- Formuleer je tekst neutraal, zorgvuldig en ondubbelzinnig 

- Academisch taalgebruik!  

- Schrijven, synthetiseren en herschrijven 

- Formuleer een antwoord op de vragen die je jezelf vooraf stelde. 

- Wees je bewust van je subjectiviteit. Expliciteer jouw interpretatiekaders 

- Etc. 
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2 Probleem, theorie en conceptueel model 
2.1 Probleem 
Het onderwerp/probleem 

- hoe kom ik aan een onderwerp/probleem? 

- Uitvoerbaar en onderzoekbaar (ethische commissie) 
 

Doelstelling (waarom? Waartoe?) 

- Relevantie (aard):  
o Theoretisch: in welke mate gaat het onze theorie aanpassen? 
o Praktisch: hoe verbetert dit de praktijk? 

 Bv: maatschappelijke relevantie? 

- Deductief vs. Inductief? 
 

Vraagstelling (wat?) 
Op welk soort onderzoeksvraag wil ik een antwoord geven? 
 soorten vraagstellingen/onderzoeksvragen 

 Beschrijvend (hoe vaak komt iets voor? In kaart brengen van een bepaald fenomeen) 
 Relationeel (vragen naar samenhang tussen fenomenen, verbanden) 

 samenhang: correlationeel onderzoek   
 oorzaak: experimenteel onderzoek    

Belangrijk verschil! Of er samenhang is impliceert niet meteen  
of het ene de oorzaak is van het effect op het andere!!! 

 Causaal  
 Evaluerend (vragen naar het effect van interventies)  

 

BOVENSTAANDE ELEMENTEN BEPALEN HET ONDERZOEKSDESIGN!  
 

Ook nog belangrijk: 

- Er moet tijd en geld beschikbaar zijn.  

- Onderzoek start meestal door middel van een opdracht. Deze kunnen door vele personen of 
instanties verstrekt worden. 

- Onderzoek kan ook starten vanuit eigen persoonlijke interesse in het onderwerp.  
 

2.2 Theorie 
In het onderzoeksproces start je van een probleem. Dit probleem plaats je in de theorie. Dit doe je 
door de bestaande wetenschappelijke kennis te bekijken. Via literatuurstudie wordt het probleem 
theoretisch uitgewerkt. 

~ Wat zegt vorig onderzoek?  
 

Samenbrengen van onderzoekselementen, variabelen en onderzoeksvragen/-hypothesen 
 CONCEPTUEEL MODEL = de stap van inductie 

 

Mogelijke werkwijzen 
Start: 

- Literatuurstudie 
o Studie van onderzoeken die door beoefenaars van deze discipline worden voorgelegd 
o Studie van voorafgaand, analoog onderzoek 

- Het voeren van gesprekken met deskundigen 
 

Daarna:  
Het op overzichtelijke wijze vastleggen van het gevonden materiaal. (belang van verbanden zoeken!) 

Dit kan gebeuren met behulp van een kaartsysteem waarbij de belangrijkste informatie per bron 
wordt genoteerd. 
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2.3 Het conceptueel model 
= het plaatsen van het probleem in een theoretisch kader. 
Empirische cyclus (inductie!) 
 

Bevat ideeën over (~Segers): 

- Onderzoekselement 

- Variabelen 

- Hypothesen (en onderzoeksvragen) 
 

2.3.1 Het onderzoekselement 
= diegenen op wie de kenmerken betrekking hebben.  
 

Op wie of wat heeft het onderzoek theoretisch betrekking (niveau) 

- Individu (bv: kind, volwassene, dier…)   (laagste niveau) 

- Paren (dyade) (bv: ouders in gezinspedagogiek) 

- Groepen (bv: studenten vergelijken) 

- Collectiviteit (internationaal. Bv: werkloosheid)  (hoogste niveau) 
 

Het bestaan van niveaus heeft implicaties voor 

- Conclusies: niveaus beïnvloeden de manier waarop je naar conclusies van onderzoek gaat kijken. 
  externe validiteit (= over wie of wat het resultaat gaat) (let op niveauverwarring!!) 

- Gegevensverzameling & analyse 
Bv: scores samenvoegen van paren of groepen  Met één individu kan je (mogelijk) iets 
zeggen over de gehele groep 

- Toepasbaarheid van resultaten 
 

Concrete vertaling = operationele definitie  
In het conceptueel model wordt het onderzoekselement theoretisch gedefinieerd 
In het onderzoeksontwerp wordt het onderzoekselement operationeel gedefinieerd 
  zie onderzoeksontwerp: steekproef 
 

2.3.2 Variabelen 
= Theoretische kenmerken dat een onderzoekselementen al of niet, of n verschillende mate kunnen 
bezitten. 

o Categorisch: waarde op variabele verschillende categorieën: onderzoekselement in één 
van deze categorieën onderverdelen. (bv leeftijd: opdeling tussen -18 en +18) 

o Dimensioneel: continue, mate waarin variabele al dan niet bepaalde eigenschap bezit  
(bv leeftijd: hoeveel jaar is iemand? Iemand een aparte score) 

 

Wat zijn de verwachte relaties tussen de verschillende variabelen (hypothesen) 
 

Belangrijk onderscheid! 

- Theoretische variabele: variabelen zoals beschreven in het conceptuele model 

- Empirische variabele: variabele zoals opgenomen in het onderzoeksontwerp 
 

Soorten variabelen 
A. Onafhankelijke vs. afhankelijke variabelen 
B. Interveniërende variabelen (mediator) 
C. Moderator variabelen 
D. Storende variabelen 
 

  Implicaties voor opzet en analyse (cf. 
 statistiek) !! 
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A. Onafhankelijke vs. Afhankelijke variabelen 
Afhankelijke variabele   = de te verklaren variabele 
Onafhankelijke variabele  = de variabele die een invloed heeft op de afhankelijke variabele 
 
Mogelijkheden 

- Invloed van één onafhankelijke variabele op één afhankelijke variabele 

- Invloed van één onafhankelijke variabele op meerdere afhankelijke variabelen 

- Invloed van meerdere onafhankelijke variabelen op één afhankelijke variabelen 

- Invloed van meerdere onafhankelijke variabelen op meerdere afhankelijke variabelen 
 
Hierbij bezit elke hypothese telkens één afhankelijke variabele en één onafhankelijke variabele. 
 

B. Interveniërende variabelen (mediator) 
= Soms is een variabele in een onderzoek zowel afhankelijke als onafhankelijke te noemen. 

Dit gebeurt bij het bestaan van verschillende hypotheses, die samengebracht worden. 
 
Voorstelling door middel van een causaal model, op basis van de theorie 
= gesimplificeerd model van de sociale werkelijkheid 
 
Hierbij bezit elke hypothese telkens één afhankelijke variabele en één onafhankelijke variabele. 
 

C. Moderator variabelen 
= wordt in het conceptueel model opgenomen, omdat een onderzoeker veronderstelt dat deze een 
meer genuanceerde verklaring zal geven voor de samenhang tussen een afhankelijke en een 
onafhankelijke variabele.  
 
Het is belangrijk dat deze variabelen opgenomen worden in het conceptueel model indien ze relevant 
geacht worden. Zij specificeren immers de condities waaronder een afhankelijke en een onafhankelijke 
variabele samenhangen.  
 

D. Storende variabelen 
= Hebben (mogelijks) invloed op het verband tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabele 
 
Verschillende soorten 

- Controle-variabelen 
Worden in een onderzoek betrokken om een garantie te hebben dat de groepen die de 
onderzoeker wil vergelijken, in elk geval niet verschillen in de controle-variabele. (constant 
houden)  
Door de controle-variabelen worden groepen bij experimenteel onderzoek vergelijkbaar 
gemaakt. (bijna onmogelijk bij correlationeel onderzoek ~samenstelling groepen) 

- Testvariabelen 
Worden in correlationeel onderzoek betrokken om te kunnen vaststellen of een samenhang 
tussen twee andere variabelen als een causale samenhang beschouwd mag worden. 
(systematisch variëren) 
 Zie punt 1.1, bij de opmerking over een derde kenmerk (Z) 

 
Ook dit moet opgenomen worden in het conceptueel model, indien relevant geacht. 

- Controle op basis van: 
o Design (experiment)  
o Statistisch (correlationeel) 
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Opmerking: onderzoeksvragen 
Onderzoeksvragen geven de verwachte relaties tussen variabelen weer. Deze onderzoeksvragen 
kunnen toetsend (deductief) of exploratief (inductief) zijn. In het eerste geval is er een duidelijke 
hypothese.  
 
Soorten onderzoeksvragen: 
Beschrijvend, relationeel, causaal, evaluerend. 

 De soort bepaalt het onderzoeksdesign! 
 

2.3.3 Hypothesen 
= een als-dan uitspraak of een stelling van de onderzoeker over hoe twee of meer variabelen met 
elkaar samenhangen. Met andere woorden de verwachte relatie tussen variabelen.  
 

- De hypothesen worden geformuleerd in het conceptuele model.  
#Opmerking: hoeven niet altijd causaal van aard te zijn (zie verder). Dit wil zeggen dat een 
afhankelijke variabele niet altijd beïnvloed wordt door een onafhankelijke variabele.  

- Toetsbare voorspelling.  
 
Controlepunten om na te gaan of een hypothese goed is: 

- Is het een stelling? 

- Wordt het onderzoekselement beschreven? 

- Worden de variabelen beschreven? 

- Zit er een richting in? 

- Is het toetsbaar? 
 
Verschillende soorten  

- Lineaire en curvilineaire hypothesen (relatie tussen variabelen – richting) 
o Positief lineair: men verwacht dat bij het stijgen van de waarde van het ene kenmerk ook 

de waarde van het andere kenmerk hoger wordt. 
o Negatief lineair: men verwacht dat het toenemen van het ene verschijnsel samengaat met 

het afnemen van het andere verschijnsel. 
o Curvilineair: het uitdrukken van niet zo’n rechtlijnig verband tussen twee variabelen.  

(lees voorbeelden onderaan p.51) 
 

- Causale en niet-causale hypothesen 
o Causaal: de afhankelijke variabele wordt beïnvloed door de onafhankelijke variabele. 
o Niet-causaal: de afhankelijke variabele wordt niet beïnvloed door de onafhankelijke 

variabele 
 

2.4 Toetsend, explorerend en beschrijvend onderzoek 
2.4.1 Toetsend onderzoek 
Een beperkt aantal (soms één), gewoonlijk aan een theorie ontleende, onderling samenhangende 
hypothesen worden getoetst aan empirisch materiaal.  
 
(De onderzoeker beschrijft de variabelen waarover hij informatie wil verzamelen. Er worden echter 
tevoren geen expliciete verwachtingen uitgesproken over de te verwachten samenhangen.)  
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2.4.2 Explorerend/exploratief onderzoek 
De onderzoeker is in zijn conceptueel model nog niet in staat om expliciet hypothesen te formuleren 
over hoe bepaalde variabelen zullen samenhangen of elkaar zullen beïnvloeden. Hij is geïnteresseerd 
in een bepaald verschijnsel maar kan nog niet exact voorspellen welke kenmerken precies en op welke 
wijze met het verschijnsel samenhangen. (Het ontbreken van expliciete hypothesen.) 
 

2.4.3 Beschrijvend/descriptief onderzoek 
De onderzoeker is in feite niet geïnteresseerd in de wijze waarop twee of meer variabelen met elkaar 
samenhangen of elkaar beïnvloeden. Centraal staat het geven van een beschrijving van een aantal 
onderzoekselementen aan de hand van tevoren in het conceptueel model opgenomen variabelen.  
 
Bij dit soort onderzoek kan er sprake zijn van vooraf geformuleerde hypothesen.  
 

2.5 Het concretiseren van het conceptueel model 
Conceptueel model bevat: 

- Definiëring van het onderzoekselement 

- Variabelen die volgens de onderzoeker relevant zijn voor het probleem. 

- Informatie over op welke wijze de variabelen met elkaar samenhangen of elkaar beïnvloeden. Met 
andere woorden: er worden hypothesen geformuleerd 

 
Operationalisering  
= Overgang van theorie naar empirie 
= De vertaling van het conceptueel model in het onderzoeksontwerp. 
 
Bij de samenstelling van dit ontwerp moet de onderzoeker adequaat antwoord geven op volgende 
vragen:           (deze elementen worden in volgende hoofdstukken verder uitgewerkt!) 
 
1. Welke onderzoekselementen komen in feite voor het onderzoek in aanmerking? 
2. Op welke wijze worden de variabelen uit het conceptueel model geoperationaliseerd? 
3. Op welke wijze worden er gegevens over de onderzoekselementen verzameld? 
4. Zijn de verzamelde gegevens geldig en betrouwbaar? 
5. Op welke wijze moeten de gegevens, als ze eenmaal verzameld zijn, verwerkt worden? 
6. Op welke wijze moeten de gegevens geanalyseerd worden? 
 
Het 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 

 (→ Zie OPOs statistiek; dataverzameling en –verwerking) 

- Wordt vastgelegd in het onderzoeksprotocol 
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3 Het onderzoekselement 
3.1 Inleiding 
Een onderzoekselement is diegene of datgene waaraan de kenmerken die in het conceptueel model 
zijn opgenomen, toegeschreven worden.  
 

Een onderzoekselement kan zijn: individuen, paren, groepen of collectiviteiten.  
 

- In het conceptueel model wordt het onderzoekselement theoretisch opschreven 

- In het onderzoeksontwerp wordt het onderzoekselement operationeel gedefinieerd 
o Dit wordt ook ‘het omschrijven van de populatie’ genoemd.  
o Deze definiëring vereist een verantwoorde keuze!  

(Over welke groep gaat het? Op wie/wat hebben de conclusies betrekking?) 
 

3.2 Populatie 
Een populatie omschrijven = het operationaliseren van het onderzoekselement.  
 

Een populatie bestaat uit alle onderzoekselementen die voor het onderzoek in aanmerking komen en 
waarop we de resultaten van het onderzoek van toepassing willen verklaren.  
 De onderzoekselementen van de populatie worden ook wel elementaire eenheden genoemd 
 

Het operationeel definiëren van het onderzoekselement  

- Volgens Segers moet voldaan worden aan volgende vereisten: 
1. Concrete identificeerbaarheid van de context: plaats en tijdstip waarin gegevens verzameld 

werden 
2. Kenmerken van het onderzoekselement 

a. Inclusie- en exclusiecriteria 
Inclusie: kenmerken waaraan iemand moét voldoen om in het experiment 
terecht te komen. 
Exclusie: kenmerken waaraan iemand niet mag voldoen.  

b. Meetbaar 
3. Validiteit (geldigheid) van deze kenmerken  
 

= totaal aantal mogelijke onderzoekseenheden 
 

Dit heeft implicaties voor de conclusies!  externe validiteit!! 
 

3.3 Steekproef en generaliseren 
Steekproefeenheid = een eenheid die uit de elementaire eenheden getrokken worden, waarover men 
feitelijk informatie wil verzamelen 
 

Steekproef = de verzameling van alle steekproefeenheden.  
 

Op basis van de over de steekproefeenheden verzamelde onderzoeksresultaten wil de onderzoeker 
uitspraken doen over de populatie. Dit noemen we generaliseren (inferentie).  

We vragen ons af hoe goed de steekproef een afspiegeling is van de populatie. Hiervoor 
berekenen we de steekproeffractie.  
 Steekproeffractie: n/N    (n = steekproef; N = grootte van de populatie) 

- Hoe dichter het resultaat bij ‘1’ ligt, des te representatiever de steekproef is voor de 
populatie. 

- Hoe dichter n en N bij elkaar liggen, hoe groter de fractie. Er is dan grotere overlap 
tussen steekproef en populatie.  

- Indien de populatie stijgt, dan moet de steekproef ook toenemen in omvang om de 
steekproeffractie te behouden. 
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Generaliseren 
Zoals eerder aangegeven, beoogt de onderzoeker om de resultaten van de steekproef te generaliseren 
naar de populatie. Dit noemen we ook inferentie.  
 
Vereisten bij generalisatie: 

- Representatieve steekproef (goede afspiegeling van de populatie) 

- Aselecte trekking (elk element heeft evenveel kans om tot de steekproef te behoren) 

- Zie statistiek (groepsverschillen, correlaties: statistisch significant??) 
 

3.4 De grootte van de steekproef 
- Een kleine steekproef leidt tot een grotere onzekerheidsmarge van het percentage in de populatie 

- Een grote steekproef leidt tot een kleinere onzekerheidsmarge van het percentage in de populatie 
 De steekproefgrootte is afhankelijk van de betrouwbaarheid waarmee een onderzoeker 

conclusies wil trekken. 
 
Hoe groot moet de steekproef zijn? 

- Populatie 

- Response rate 
 

- Variabiliteit in metingen (Sx) 

- Vertrouwen in uitkomsten (betrouwbaarheid) 

- Foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval) 
= de grenzen waartussen het percentage waarschijnlijk ligt in de populatie.  

 
   BI = betrouwbaarheidsinterval 
   t = constante 
   Sx = standaardafwijking 
   n = steekproefgrootte 
  

Hoe groter de zekerheid, hoe groter t! 
 
Steekproefomvang 

- Zo groot mogelijk??? (in theorie: zo groot mogelijk) 

- Hangt in de praktijk af van: 
o Doel: 

 Parameter schatten 
 Groepen vergelijken (kijken naar twee gemiddelden, ahv deze twee, uitspraken 

doen over de populatie) 
o Praktische overwegingen (geld, mankracht…) 

 

3.5 Steekproeftechnieken 
Er wordt meestal gebruik gemaakt van de aselecte trekking. Dit wil zegen dat het toeval bepaalt welke 
elementaire eenheden in de steekproef getrokken worden.  

o Is een steekproef toch niet aselect samengesteld, dan kan men de statistische methode 
eigenlijk niet gebruiken en dus geen uitspraken doen over de populatie.  
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3.5.1 De enkelvoudige aselecte steekproef 
Bij deze methode heeft elke elementaire eenheid uit de populatie een gelijke kans om in de steekproef 
te worden getrokken. 
 
De trekking kan op drie manieren gebeuren: 
1. Grabbeltonmethode 

briefjes trekken uit een ton 
2. Methode van random numbers (toevalsgetallen) 

de elementen nummeren en vervolgens willekeurig een reeks getallen uit het boek selecteren 
(hiervoor bestaan speciale boeken).  

3. Systematisch trekken 
alle elementen worden genummerd. Met behulp van een toevalsgetal bepaalt de onderzoeker 
vervolgens het eerste element van de steekproef. Welk toevalsgetal hij moet nemen en welke 
het volgende steekproefelement wordt, hangt af van de steekproeffractie. (lees p.68) 

 
Voordelen: 

- Eenvoudig 

- Voorwaarde voor meeste statistische toetsen 

- Geen voorkennis over populatie nodig 
 
Nadelen 

- Verdeling van bepaalde kenmerken… (~ onderzoeksvraag) 
Bv: wanneer je evenveel mannen als vrouwen in je onderzoek wil. Dit gaat niet met deze methode 

- Opletten bij kleine n 
 

3.5.2 Systematische steekproef 
(staat niet in het handboek!) 
 
Men start met een genummerde lijst van N eenheden in de populatie. Vervolgens trekt men n 
eenheden door telkens hetzelfde aantal eenheden weg te laten vallen. 
 

- Met deze steekproef bekomt men dezelfde resultaten als bij EAS (indien de eenheden willekeurig 
gerangschikt zijn) 

- Gevaar: periodiciteit die samenvalt met intervallengte 
o Bv: aantal zelfdodingen per dag. 

Steekproef van enkele dagen. Ik neem bijvoorbeeld telkens maandag (zevende dag).  
> probleem? Systematisch hoger dan andere dagen (bleek uit onderzoek) 

 
Voordelen 

- Eenvoudig 

- Steekproefeenheden zijn goed verspreid over populatie (ten aanzien van EAS) 
 
Nadelen 

- Vertekening door periodiciteit  

- Verdeling van bepaalde kenmerken… 
 

3.5.3 De gestratificeerde steekproef 
Elke populatie is opgebouwd uit strata (deelpopulaties) 
 men kan aselect trekken uit deze strata.  
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De trekking kan op twee manieren gebeuren: 
1. Proportioneel: men kan per stratum zoveel elementen kiezen dat rekening gehouden wordt met 

het aantal elementen in de verschillende strata. (~ evenredig) Per stratum hanteert met dan 
dezelfde steekproeffractie. 

2. Niet-proportioneel: men kan per stratum een gelijk aantal elementen kiezen. 
 
Keuze voor een bepaalde manier van werken hangt af van de onderzoeksvraag. (Deelpopulaties 
moeten relevant zijn voor de onderzoeksvraag indien men voor optie twee zou kiezen) 
 

PROPORTIONEEL NIET-PROPORTIONEEL 

Voordeel 
Populatiekenmerken goed vertegenwoordigd 
(goede afspiegeling van de populatie) 
 
Nadeel 

- Keuze stratificatiekenmerken (cf. 
conceptueel model) 

o Welke? (i.f.v. onderzoeksvraag) 
o Aantal? 

- Groepen vergelijken? 

Voordeel 
Subgroepen vergelijken, conclusies trekken per 
subgroep 
 
Nadeel 
Representativiteit (ev. weging) 
 

 

3.5.4 De clustersteekproef 
Een populatie is vaak opgebouwd uit primaire eenheden die op hun beurt bestaan uit secundaire 
eenheden die als elementaire eenheid voor het onderzoek fungeren. In plaats van de steekproef te 
trekken uit deze secundaire eenheden, wordt de steekproef getrokken uit de primaire eenheden. Alle 
secundaire eenheden waaruit de getrokken primaire eenheid bestaat, wordt opgenomen in de 
steekproef.  
 
#  De focus ligt dus wel nog steeds op het secundaire niveau, aangezien zich daar de elementaire 

eenheden bevinden! 
 
= het aselect trekken van clusters 
 
Voordeel 
Efficiënt en goedkoop 
 
Nadeel 

- Geen zuivere EAS  
o Afhankelijke data → complexe statistische analyse 

- Vertekening (afhankelijk van onderzoeksvraag) 

- Beperkte variatie 
 

3.5.5 De twee- en meertrapssteekproef 
Tweetrapssteekproef 
Ook hier wordt gewerkt met primaire en secundaire eenheden. Eerst wordt geselecteerd met welke 
primaire eenheden gewerkt wordt. Vervolgens wordt uit de secundaire eenheden van deze primaire 
eenheid de steekproef getrokken. Dus niet alle elementen uit de secundaire eenheid zitten vervat in 
de steekproef! 
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De trekking kan op twee manieren gebeuren: 
1. Eerst worden primaire eenheden in de steekproef getrokken met kansen evenredig aan hun 

grootte. Vervolgens wordt binnen elke primaire eenheid aselect een even groot aantal secundaire 
eenheden in de steekproef getrokken. 

2. Elke primaire eenheid heeft dezelfde kans om in de steekproef te worden opgenomen. Het aantal 
secundaire eenheden dat in de steekproef wordt getrokken, hangt af van d grootte van de primaire 
eenheid. Bij het trekken van de steekproef van secundaire eenheden wordt namelijk binnen elke 
primaire eenheid dezelfde steekproeffractie gehanteerd.  

 
Meertrapssteekproef 
Hiervan is sprake wanner een onderzoeker eerst aselect uit de primaire eenheden trekt, dan aselect 
uit de secundaire eenheden en dan weer aselect uit de tertiaire eenheden.  
 
Voordelen 
Representativiteit 
 
Nadelen 

- Tijdsintensief 

- Selectie van kenmerken i.f.v. onderzoeksvraag 
 

3.5.6 Niet-aselecte steekproeven 
Drie soorten 
1. Gemakssteekproef 
2. Sneeuwbal steekproef: via mensen naar andere mensen (stap voor stap steekproef) 
3. Quota-steekproef: selecte keuze van eenheden per stratum (populatie werd onderverdeeld in 

strata) 
 
Voordelen 
Onderzoekers zijn niet geïnteresseerd in generaliseerbaarheid, maar in het aantonen van bepaalde 
samenhangen tussen variabelen. 
 
Nadelen 
Gevaar: beperkte generalisatie (afhankelijk van de onderzoeksvraag) 
 

3.5.7 De N = 1 steekproef en case-studies 
Single-subject research (N=1) 

- Er is slechts één onderzoekselement 

- Neuropsychologische cases 
 
Case-studies 

- Één of meerdere cases 

- Intensieve kwalitatieve, explorerende studies naar de cultuur en structuur van een bepaalde groep 
of collectiviteit.  

- Diepgaand onderzoeken van een verschijnsel.  
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3.6 Kwaliteit van de steekproef 
- Past de gekozen steekproef bij de onderzoeksvraag? 

- Leidt de steekproeftrekking tot een vertekening van resultaten? 
 

o Operationele definitie onderzoekselement (context; in/exclusiecriteria) 
Hoe zijn onderzoekselementen gedefinieerd? (geldig/niet?) 

o Wijze van steekproeftrekking 
Aselect? 

o Omvang van de steekproef 
~interpretatie 

o Non-response 
Weergeven: niet iedereen heeft meegedaan die uitgenodigd was.  
  Dit is problematisch personen systematisch niet willen meewerken aan het 
 onderzoek. Deze mensen krijgen geen stem en de resultaten zullen bijgevolg ook 
 anders zijn zonder hun bijdrage.  
 ~ Indien problematisch: rapporteren in het verslag! 

 

- Ifv. Generalisatie → externe validiteit 

 
Gestratificeerde steekproef: proportioneel 

 
 
Gestratificeerde steekproef: niet-proportioneel 
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Clustersteekproef: aselecte trekking van clusters 

 

 
 
 
Tweetrapssteekproef 

 
 
 
 
Meertrapssteekproef 
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VOLGENDE DRIE HOOFDSTUKKEN (4, 5 & 6): METEN VAN VARIABELEN 
Hoe kunnen variabelen gemeten worden? 

- Welke dimensies heeft de variabele (cf. conceptueel model) 

- Eén of meerdere indicatoren → verantwoorde keuze 

- Tip: Operationalisering in vorig onderzoek (literatuur!!) 
 
Via: 

- Tests en schalen (niet in het handboek, extra puntje hier) 

- Vragen (hoofdstuk 4) 

- Observaties (hoofdstuk 5) 

- Bestaand materiaal (hoofdstuk 6) 
 
Gemotiveerde keuze op basis van: 

- Onderzoeksonderwerp 

- Doelstelling 

- Onderzoeksvraag 
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Tests en schalen (extra) 
Eigenschappen 

- Gestandaardiseerd instrument (de afname van de test is niet afhankelijk van wie het afneemt) 
o Afnameprocedure 
o Scoring 

- Normatieve data  
(test is afgenomen in grote steekproef. Wanneer je de test van iemand afneemt, dan kan je deze 
persoon binnen de steekproef positioneren.) 

- Voordeel 
o Constructie onderzoek beschikbaar 
o Steekproefselectie 

 
Bestaande tests 
Deze hebben een doelpopulatie: worden gemaakt voor een specifiek publiek. Je kan deze dus niet 
gebruiken bij een andere dan de beoogde doelpopulatie. 
 
Kwaliteit van (bestaande) tests 

- Theoretische achtergrond 

- Kwaliteit testmateriaal 

- Kwaliteit handleiding 

- Normen 

- Betrouwbaarheid 

- Begripsvaliditeit 

- Criteriumvaliditeit 
 
Er bestaat een handleiding (de COTAN), waarin elke test is opgenomen. Deze worden besproken en er 
wordt aangegeven wat de betrouwbaarheid en de kwaliteit ervan is. 
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4 Meten door middel van vragen 
4.1 Inleiding 
Meten is het vaststellen van de waarde van een variabele voor een onderzoekselement. Men kan 
vaststellen tot welke categorie een onderzoekselement behoort. Deze categorieën zijn de waarden die 
een variabele kan aannemen.  
 
Hoe vaststellen tot welke categorie een onderzoekselement behoort? (kunnen door elkaar gebruikt w) 

- Het stellen van vragen 

- Observeren 

- Het gebruik maken van bestaand materiaal 
 

4.2 De waarnemingseenheid 
Steekproefeenheden zijn waarnemingseenheden wanneer het eenheden zijn van wie/waarvan in feite 
gegevens verzameld worden.  
 
Kenmerken 

- Het onderzoekselement hoeft niet identiek te zijn met de waarnemingseenheid, maar het kan wel. 
Soms kunnen de waarnemingseenheden namelijk fungeren als informanten.  

- We kunnen een onderscheid maken tussen onderzoekselement van het individueel niveau en 
onderzoekselement van het hoger niveau: 

Op hoger niveau worden vaak de aparte individuen ondervraagd, waarna de resultaten 
samengebracht worden tot algemeen resultaat. (bv: bij het ondervragen van koppels) 

- Soms wordt er in een onderzoek meer dan één type waarnemingseenheid benaderd met vragen. 
 

4.3 Afnemen van vragenlijsten 
4.3.1 De enquête, het interview en het telefonisch interview 
Het stellen van vragen: 

- Schriftelijk 
o Vragenlijst 
o Toets 
o Enquête 

- Mondeling 
o Interview 

 
Respondenten: onderzoekselementen of andere waarnemingselementen die een vragenlijst 
beantwoorden. 
 
Het stellen van vragen, drie mogelijkheden: 

- Enquête: een schriftelijke vragenlijst 

- Interview: de vragen worden mondeling aan de respondenten gepresenteerd 

- Telefonisch interview: een vraaggesprek tussen interviewer en respondent per telefoongesprek 
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Keuze voor vragenlijst of interview is afhankelijk van een aantal factoren: 

 Enquête Interview Telefonisch interview 

Kosten Goedkoper Duurder Goedkoper 

Steekproef-
grootte 

Groter Kleiner Groter 

Response 
Kleinste bereidheid van 
respondenten 

Grootste bereidheid van 
respondenten 

Matige bereidheid van 
respondenten 

Representati-
viteit  

Oké Oké Steekproef vaak niet 
representatief voor populatie 
(respondenten moeten 
telefoon hebben) 

Anonimiteit Grotere anonimiteit Kleinere anonimiteit Matige anonimiteit 

Controle-
effect 

Geen beïnvloeding van de 
respondenten 

Beïnvloeding van 
respondenten door 
interviewer mogelijk 

Beïnvloeding van 
respondenten door 
interviewer mogelijk 

Biased-
viewpoint-
effect 

Niet van toepassing De interviewer vormt zich 
een beeld van de respondent 
en gebruikt dit beeld om 
antwoorden aan op te 
hangen. Kan zorgen voor 
verkeerde interpretaties  

De interviewer vormt zich 
een beeld van de respondent 
en gebruikt dit beeld om 
antwoorden aan op te 
hangen. Kan zorgen voor 
verkeerde interpretaties 

Eerlijkheid en 
betrokken-
heid 

Klein, onderzoeker heeft er 
weinig zicht op 

Grootst Matig 

Volledigheid 
en kwaliteit 
data 

Kleinst. Respondenten zijn 
geneigd vragen over te slaan, 
vragen kunnen niet 
verduidelijkt worden 

Grootst. Interviewer kan 
verduidelijkingen geven en 
bijvragen stellen zodat de 
respondent kan antwoorden 

In beperkte mate, 
ondervragen gebruikt 
namelijk een redelijk vast 
stramien 

Aard van de 
vragen 

Minder vertrouwelijk Vertrouwelijk, emotioneel 
moeilijkere vragen mogelijk 

Matig vertrouwelijk 

Aantal vragen 
Minder vragen Groot aantal vragen. Een 

interview kan soms 3h duren 
Minder vragen 

Verwerking Eenvoudigst Moeilijk eenvoudiger 

 
Opmerking: keuze van de soort steekproef! Een vragenlijst veronderstelt voldoende taalvaardigheid om 
de vragen te begrijpen en te beantwoorden. Dit is niet het geval voor alle steekproeven! 
 

4.3.2 Het groepsinterview en de groepsenquête 
Groepsinterview 
Vraaggesprek waarbij lokaal beperkte, overzichtelijke populaties worden geïnterviewd in een of 
andere lokaliteit. 
Doel: een explorerende benadering, waarbij het minder gaat om het verzamelen van individueel 

vergelijkbare data, maar wel om het verkrijgen van een overzicht van ideeën, motieven en 
dergelijke die in de populatie leven.  

 
Groepsenquête 
De respondenten vullen de enquête individueel in, maar zijn wel gezamenlijk aan de slag. 
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Voordeel Nadeel 

- Kosten blijven beperkter 

- Hogere response 

- Bij groepsenquête is de kwaliteit van de 
antwoorden vaak beter omdat er meestal 
iemand aanwezig is die verduidelijking kan 
geven bij de vragen 

- Men kan alleen werken met natuurlijke 
groepen 

- Bij groepsinterview moet de kwaliteit van 
de data bewaard worden. Interviewer moet 
ervoor zorgen dat sommige respondenten 
niet overstemd worden door anderen 

 

4.3.3 Interviewen en enquêteren 
(Wordt in deze cursus niet verder behandeld.) 

4.4 Vragenlijstconstructie 
4.4.1 Indiceren en operationaliseren 
Vragen = vertalingen van de theoretische variabelen uit het conceptueel model. Ze hebben als doel 
het vaststellen van de waarde van een variabele voor een onderzoekselement. 
 
Het begrip ‘meten’ komt vaak samen voor met de termen ‘indiceren’ en ‘operationaliseren’ 
Indiceren en operationaliseren: Proces van vertaling van theoretische eigenschappen in empirisch 
constateerbare verschijnselen. Hierdoor kunnen de gehanteerde theoretische eigenschappen in de 
sociale realiteit waargenomen worden.  

- Indiceren: nadruk op het vertalen van een theoretisch concept in empirische verschijnselen. 
Karakteristiek is dus het aanwijzen van een empirisch verschijnsel (= indicator) voor 
theoretische eigenschappen. 

- Operationaliseren: nadruk op de wijze waarop het waarnemen van het betreffende verschijnsel  
in de sociale realiteit zal plaatsvinden 

 
Verschillende stappen 

- Formuleren van indicatoren. Deze zijn in feite een vertaling van de theoretische variabelen uit het 
conceptueel model 

- Tussenstap: het zoeken van naar empirische verschijnselen die een nadere concretisering zijn van 
de variabele die gemeten moet worden. 

- Formuleren van vragen. Deze zijn in feite verdere vertalingen van de indicatoren. 
 

 
 
Verschil tussen enkelvoudig meten en samengesteld meten 
Enkelvoudig: de waarde van de variabele wordt met behulp van slechts één vraag gemeten 
Samengesteld:  er wordt gebruik gemaakt van meerdere vragen voor de meting van een variabele. Het 

antwoord op deze vragen wordt op een bepaalde manier samengevoegd om te komen 
tot een score op de variabele die men wil meten 

 

Verschil tussen gesloten vragen en open vragen 
Gesloten: vragen waarbij de respondent moet kiezen uit twee of meer antwoordmogelijkheden  
Open:  vragen waarop de respondent zelf zijn antwoord kan formuleren 
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Opmerkingen 

- Men kan één operationalisering gebruiken om twee variabelen te meten. (p.87) 

- Scores van waarnemingseenheden kunnen gecombineerd worden 

- Scores op alle indicatoren moeten niet altijd gecombineerd worden. Soms operationaliseert men 
een variabele op verschillende manieren en wordt er in de analysefase van elke operationele 
definitie gebruik gemaakt. 

- De wijze waarop men de variabelen operationaliseert, heeft consequenties voor de 
analysetechnieken die men kan toepassen op de verzamelde gegevens.  

 

4.4.2 Meetniveau 
Hoe hoger het meetniveau, des te meer en geavanceerder analysetechnieken er mogelijk zijn.  
Analysetechnieken die van toepassing zijn op het laagste meetniveau, zijn ook van toepassing op 
hogere niveaus.  
 

Dichotome variabele = variabele die slechts twee categorieën heeft. 
Gedichotomiseerde variabele = variabelen die meer dan twee categorieën hebben, maar waarbij het 

aantal categorieën is teruggebracht tot twee door bestaande 
categorieën samen te voegen. 

 

Meetniveaus: van laag naar hoog 
Nominaal niveau: De categorieën van de variabelen verschillen van elkaar, maar er is geen 

verschil van meer of minder tussen de categorieën. De categorieën zijn met 
andere woorden gelijkwaardig. 

Ordinaal niveau: De categorieën van de variabelen staan in een rangorde. Er is dus verschil van 
meer of minder tussen de categorieën. Dit verschil is niet in een getal uit te 
drukken. 

Intervalniveau: Er is een verschil van meer of minder tussen de categorieën. Het verschil is uit 
te drukken in een getal. Er is geen absoluut nulpunt. 

Rationiveau: Er is een verschil van meer of minder tussen de categorieën. Het verschil is uit 
te drukken in een getal. Er is wel een absoluut nulpunt. 

 

4.4.3 Criteria 
A. CRITERIA VOOR FORMULERING 
Vragen moeten aan bepaalde criteria voor formuleringen voldoen. 
Doel: valide metingen! 
 

1. Vragen moeten begrijpelijker zijn 

- Begrijpelijk woordgebruik en begrijpelijke zinsconstructie 

- Inhoudelijk niet te moeilijk maken, anders haken respondenten af 

- Om te voorkomen dat respondenten een keuzeantwoord aanduiden dat ze niet begrijpen, kan je 
best de optie ‘ik weet het niet’ toevoegen aan de antwoordmogelijkheden. 

- Bij vragen over het verleden bestaat de kans dat de respondenten dingen vergeten zijn. 
(bijvoorbeeld: welke emotionele indruk een bepaalde gebeurtenis naliet. Deze indruk zal doorheen 
de tijd verminderen) 

 

2. Vragen moeten acceptabel zijn 

- Onderwerpen die in de taboesfeer liggen, kunnen niet zomaar ter sprake gebracht worden. 
(mogelijkheid tot creëren van een bedreigd gevoel bij de respondenten)  

- Indien vragen niet acceptabel zijn, loop je het risico dat mensen sociaal wenselijk zullen 
antwoorden. Mensen willen zichzelf niet in een slecht daglicht plaatsen. 
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Oplossingen om vragen over moeilijke onderwerpen toch acceptabel te maken: 

- Zorg voor een goede inleiding.  

- Gebruik van presumerende vragen: in zo’n vraag wordt iets aangenomen wat helemaal niet het 
geval hoeft te zijn. (p.92) 

- Wanneer in een gezamenlijk interview persoonlijke vragen aan bod komen, de deelnemers de kans 
geven deze individueel en schriftelijk in te vullen.  

- Het stellen van indirecte vragen: de bedoelde variabele is niet zonder meer herkenbaar voor de 
respondent. 

Verschillende mogelijkheden bij het stellen van indirecte vragen: 
a. Het stellen van eenvoudige feitelijke vragen die tot doel hebben iemands opvattingen 

of houdingen te meten. 
b. Projectiemechanisme: men legt de respondent vragen voor over hoe anderen die in 

een vergelijkbare situatie zitten, dingen doen of over bepaalde dingen denken met de 
bedoeling daaruit af te leiden wat de respondent zelf doet of denkt. 

c. Projectieve vragen: het voorleggen van een voorwerp (bv foto’s) aan de respondenten 
en vragen of ze hierbij een verhaal willen schrijven of vertellen. 

d. Het voorleggen van hypothetische of fictieve situaties aan respondenten 
 
3. Vragen moeten neutraal, niet-suggestief geformuleerd zijn 
Alle antwoordmogelijkheden moeten een gelijke kans hebben. Bij suggestieve vragen zullen de 
respondenten echter geneigd zijn om bepaalde antwoorden te verkiezen boven andere (dmv de 
formulering ervan). 
 
4. Vragen moeten ondubbelzinnig zijn 
Woorden uit de vraag moeten door iedereen op dezelfde manier geïnterpreteerd worden. 
 
5. Vragen moeten eendimensioneel zijn 
De vraag mag maar één ding bevragen. 
 
B. CRITERIA VOOR DE VOLGORDE VAN VRAGEN 

- Zet vragen over hetzelfde onderwerp bij elkaar 
 

- De verschillende onderwerpen moeten zinnig op elkaar aansluiten 
 

- De volgorde waarin de verschillende onderwerpen aan bod komen, is ook bepalend 
Bv: waar plaatsen we vragen over personalia? 
 Sommigen aan het begin 
 Anderen aan het einde (minder bedreigend?) 

 

- Zorg ervoor dat er een soepele overgang is van het ene naar het andere onderwerp 
 

- Men moet rekening houden met de aandachtcurve.  
Best eerst ‘interessante’ vragen stellen, waardoor respondenten gemotiveerd zijn om verder 
te werken, pas daarna vragen stellen die wat meer inspanning vergen. Aan het einde best 
enkele simpele vragen stellen, want dan is de aandacht meestal verslapt. 

 
Vragen binnen eenzelfde onderwerp 

- Bepaal een logische volgorde voor de vragen die over eenzelfde onderwerp gaan 
o Eerst vragen naar kennis 
o Nadien vragen naar mening 

 indien iemand geen kennis bezit over het onderwerp, kan hij/zij ook geen mening 
formuleren hieromtrent. 
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Funnel approach 
= trechtervormige vragenreeks 
Wordt vaak aanbevolen bij vragen over eenzelfde onderwerp 
 

- Eerst vragen over algemeenheden, pas nadien over specifieke onderdelen. 

- Reden: men wil voorkomen dat het antwoord op de ene vraag bepalend wordt voor het antwoord 
op de volgende vragen.  

 

- Halo-effect 
= het antwoord op de ene vraag beïnvloedt het antwoord op een andere vraag 

 
Voorbeelden van hoe het halo-effect kan ontstaan: 

- de respondent wil bij het beantwoorden van opeenvolgende vragen consequent blijven 

- response-set = de respondent geeft bij een opeenvolging van soortgelijke vragen  
automatisch hetzelfde antwoord. 

- Door suggestie in de volgorde van de vragen.  
  
# verschil kennen tussen response-set en response-rate!! 
 

4.4.4 Vraagvormen 
Verschil tussen gesloten en open vragen 

 Gesloten Open 

Antwoord Categorie/waarde Tekst 

Format 

Dichotoom  
Meerkeuze 
Rating schalen 
Voorkeur 
Waarde 

Vragen met open einde 
Deelvragen 

Doel 
Toetsend 
Groepen vergelijken 

Exploratief 
Specifieke situatie 

n Groot Klein 

Design/analyse Kwantitatief Kwalitatief  

 
Wanneer kiezen voor een gesloten vraag? 

- De vraag moet ondubbelzinnig en eendimensioneel zijn 

- Alle antwoordmogelijkheden op de vraag moeten vooraf bekend zijn. Is dit niet het geval, dan 
verliest de vraag aan neutraliteit, omdat onbekende antwoordcategorieën in het nadeel zijn 
tegenover de genoemde.  

- De reeks antwoordmogelijkheden moet in duidelijk onderscheiden categorieën oftewel waarden 
van de variabelen kunnen worden onderverdeeld. De onderscheiden mogelijkheden moeten door 
de respondenten als reëel worden ervaren en overeenkomen met in zijn perceptie relevante 
gradaties in antwoord. 

 
Bespreking van de vraagvormen bij gesloten vragen 
1. Dichotome vragen:  
= slechts twee antwoordmogelijkheden 
 

- Voordeel: eenvoudig – filter 

- Nadeel: ongenuanceerd – positieve bias (mensen zijn vaak geneigd het eens te zijn met iets) 

- Meetniveau: nominaal 
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2. Meerkeuzevragen 

- Voordeel: eenvoudig – detail 

- Nadeel: antwoorden uitputtend en uitsluitend – rank-orde effect 
o Uitputtend: alle mogelijke antwoorden moeten in de lijst staan 
o Uitsluitend: er mag geen overlap zijn tussen verschillende antwoordcategorieën 
o Rank-orde effect: de eerste antwoorden worden meestal vaker gekozen dan de laatste 

antwoorden 

- Meetniveau: nominaal 
 
3. Rating schalen (Likert) 
= vraag met een schaal als antwoord (bv.: 1 = helemaal oneens; 5 = helemaal eens) 
 

- Voordeel: differentiatie (in mening van de respondenten) 

- Nadeel:  
o ‘neutrale’ antwoorden indien oneven puntenschaal 
o extreme categorieën (1 en 5) worden meestal vermeden (oplossing: grotere schaal) 

- Meetniveau: (quasi-)interval 
 
4. Rangschikking vragen 
Q-sort methode: mensen krijgen een geheel van uitspraken, proefpersonen moeten deze rangschikken 
 

- Voordeel: informatie over voorkeuren 

- Nadeel: 
o Moeilijk bij veel opties 
o Complexe data-analyse (multidimensionele schalering) 

 
5. Waardevragen 
Het invullen van een getal (bv.: hoe oud bent u?) 
 

- Voordeel: eenvoudig – accuraat 

- Nadeel: accuraat? 
Gevaar: mensen weten het aantal niet altijd precies, vaak omdat gevraagd wordt naar een 
automatische handeling. (bv.: aantal keren naar de les gaan per semester) 

 
Voordelen van open vragen 

- De respondenten mogen in hun eigen woorden antwoorden, wat meer waarheidsgetrouw 
materiaal oplevert. 

- Respondenten zijn meer gemotiveerd om te antwoorden. 

- Het levert meer genuanceerde antwoorden op, daar de interviewer kan doorvragen of vragen of 
de respondent alles begrepen heeft. 

 
Nadelen van open vragen 

- De antwoorden moeten letterlijk genoteerd worden 

- De verwerking neemt veel meer tijd in beslag dan bij gesloten vragen 

- Lage betrouwbaarheid. Het is toevallig waaraan een respondent op dat moment denkt. 

- Slaagt enkel indien de respondent relevante en interessante informatie levert. (afhankelijk van 
open- of geslotenheid van respondenten) 
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4.4.5 Selectie van vragen 
- Theoretische selectie 

Wanneer een vragenlijst opgesteld wordt, moeten we selecteren welke vragen opgenomen 
worden en welke niet: 
 op basis van het conceptueel model 
 op basis van het empirische 
 op basis van de statistiek  

- Verwijderen van minder goede items o.b.v. statistiek 
o Items met beperkte variatie 
o Item-totaal correlatie 

 

4.5 Geldigheid en betrouwbaarheid 
Geldigheid/validiteit: het gaat om de vraag of een variabele die men wil meten, inderdaad gemeten 
wordt met behulp van het opgestelde meetinstrument. 
 

Betrouwbaarheid: het gaat om hoe nauwkeurig iemands score op de te meten variabele wordt 
vastgesteld. 
 

4.5.1 Geldigheid/validiteit 
Een meetinstrument is valide als het de variabele en alleen die variabele meet die de onderzoeker wil 
meten. 
 

Nagaan in hoeverre de vertaling van de abstracte begrippen uit het conceptueel model naar concrete 
vragen terecht is geweest. 
 

- De validiteit van een meting wordt aangetast door een foutieve indicering 
 

Indiceren:  

- Empirische verschijnselen worden aangewezen als indicatoren voor de theoretische variabele. 
Belangrijk is dat deze verschijnselen een goede weerspiegeling vormen van de te meten 
variabele.  

- Men zoekt naar relevante aspecten of dimensies binnen de variabele. We kunnen stellen dat 
de geldigheid van de meting wordt aangetast als niet alle relevante dimensies bij het indiceren 
betrokken worden of als niet relevante dimensies wel worden geïnduceerd. 

 

- De validiteit van een meting wordt aangetast als men niet relevante aspecten als indicatoren 
beschouwt. 

 

- De validiteit van een meting wordt aangetast door een foutieve operationalisering 
Onderscheid tussen systematische en onsystematische fouten 

o Systematisch: fouten in het meetinstrument die het meetresultaat constant in een 
bepaalde richting beïnvloeden. Het instrument vertekent de meting dan steeds in 
dezelfde richting doordat er bij elke meting dezelfde (onbedoelde) bijverschijnselen 
worden geregistreerd.  

 
Vier mogelijkheden: 
1. Door de manier waarop de vragen gesteld worden (suggestief) 
2. De onderzoeker neemt te snel besluiten 
3. Gevolg van de response-set: de neiging om ongeacht de inhoud van de vraag, 

meteen ‘ja’ te reageren. 
4. Door de eerlijkheid van de respondenten 

 

o Onsystematisch: wordt later in de cursus besproken (bij betrouwbaarheid) 
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4.5.2 Validatiemethoden 
1. Inhoudsvaliditeit 
Een meetinstrument is inhoudsvalide als de indicatoren en de vragen een goede afspiegeling zijn van 
de te meten variabele. 
 
Zowel de onderzoeker als deskundigen moeten tevreden zijn over het instrument.  
 
2. Criteriumvaliditeit 
Een meetinstrument is valide als de scores erop samenhangen met de scores die de respondenten 
behalen op een extern criterium. 
 
Verschillende vormen: 

- Concurrente validiteit: men kiest ter validering een criterium in het heden of in het verleden 

- Predictieve validiteit: met kiest ter validering een criterium dat in de toekomst ligt 

- Congruente validiteit: als criterium kiest men een reeds bestaand meetinstrument, waarvan  
vaststaat dat het soortgelijke eigenschap die gemeten moet worden op 
geldige wijze meet 

 
Consequenties voor de onderzoeker 

- Indien er een bestaand meetinstrument is dat hij kan gebruiken, doet hij er beroep op 

- Indien er geen meetinstrument bestaat, moet de onderzoeker zelf een meetinstrument 
ontwerpen. Dit instrument kan hij pas gebruiken in zijn onderzoek wanneer de validiteit ervan 
bewezen werd!! 

 

3. Begripsvaliditeit 
Bij begripsvaliditeit staat het theoretisch begrip dat gemeten moet worden, zelf centraal. Men gaat 
ervan uit dat het begrip onderdeel uitmaakt van of past in een groter theoretisch kader. 
 

OOK kan men met begripsvaliditeit nagaan of bepaalde alternatieve verklaringen verworpen kunnen 
worden.  
 

Werkwijze 

- Men gaat ervan uit dat het begrip onderdeel uitmaakt van of past in een groter theoretisch kader. 

- Op basis daarvan doet men een aantal voorspellingen over hoe het te meten begrip met andere 
variabelen zal samenhangen. 

- Vervolgens gaat met na of deze voorspellingen kloppen. Daarbij wordt het begrip gemeten met 
behulp van het geconstrueerde meetinstrument 

- Hoe beter de voorspellingen kloppen, des te sterker is de begripsvaliditeit van het meetinstrument. 
 

Opmerking: kan niet plaatsvinden in het eigenlijke hoofdonderzoek, maar moet in het vooronderzoek 
gerealiseerd worden.  
 

4. Mate van validiteit 
Een meetinstrument is nooit wel of niet valide. Echter, het gaat om een bepaalde gradatie van validiteit 

- Het ene instrument is dus meer valide dan het andere. 
 

4.5.3 Betrouwbaarheid 
Een instrument wordt betrouwbaar genoemd als het bij herhaalde toepassing op dezelfde, 
onveranderde elementen dezelfde warde van de variabele als meetresultaat oplevert. 
 
Onsystematische fouten worden ook toevallige fouten genoemd. Over het geheel zullen deze fouten 
tegen elkaar wegvallen. (Ze manifesteren zich dus niet eenduidig in eenzelfde richting) 
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Dergelijke onnauwkeurigheden tasten de betrouwbaarheid van de meting aan. 

- Het is wenselijk dat het instrument zo nauwkeurig mogelijk iemands score vaststelt op de te meten 
variabele. Ten gevolge van onsystematische fouten gebeurt dit echter vrijwel nooit! 

 

4.5.4 Methoden om de betrouwbaarheid te bepalen 
1. De test-hertestmethode 
Bij deze methode legt men op twee verschillende tijdstippen aan dezelfde respondenten hetzelfde 
meetinstrument voor. Vervolgens berekent de onderzoeker voor elke respondent twee scores. Hoe 
beter de twee scores samenhangen, des te betrouwbaarder het instrument. 
 
Deze methode mag slechts gebruikt worden indien aan twee voorwaarden voldoen wordt: 

- De eerste meting mag geen invloed hebben op de tweede 

- De respondenten mogen wat de onderzochte variabele betreft niet veranderd zijn tussen de twee 
metingen. 

 
Besluit 
Deze methode is goed bij stabiele omstandigheden. Verandert er echter iets bij de respondenten, dan 
wordt deze onbruikbaar. 
 
2. De parallelvormmethode 
Voor het meten van één variabele worden twee meetinstrumenten geconstrueerd. De vragen van het 
ene instrument zijn vergelijkbaar met die in het andere. Beide instrumenten worden tegelijkertijd 
voorgelegd aan dezelfde respondenten. Per respondent worden twee scores bepaald.  

- Er is sprake van een betrouwbare meting als de meetinstrumenten gelijke resultaten opleveren.  
 
3. De split-halfmethode 
Bij deze methode is er sprake van slechts één instrument dat bestaat uit een groot aantal vragen. deze 
worden voorgelegd aan een groep respondenten. Als de vragen zijn beantwoord, wordt het instrument 
gesplitst in twee vergelijkbare delen. Voor elke respondent wordt dan de score op beide delen 
afzonderlijk bepaald.  

- Hoe beter de overeenstemming in scores tussen de twee helften, des te hoger de betrouwbaarheid 
van het meetinstrument. 

 
4. De methode van interne consistentie 
Bij deze methode is er sprake van slechts één instrument dat bestaat uit een groot aantal vragen. deze 
wordt voorgelegd aan een groep respondenten. Na beantwoording wordt de betrouwbaarheid 
bepaald met behulp van de coëfficiënt alfa (deze is gebaseerd op de samenhang tussen de vragen).  

- hoe hoger de overeenstemming die men vindt bij de vergelijking van de antwoorden op elke vraag 
met die op elke andere vraag, des te hoger de betrouwbaarheid van het meetinstrument. 

 
5. Het feitelijk vaststellen van betrouwbaarheid 
Indien nog niet vastgesteld, dan moet het vaststellen van de betrouwbaarheid van een 
meetinstrument moet gebeuren in het vooronderzoek.  
 Gebruikt een onderzoeker een meetinstrument waarvan de betrouwbaarheid reeds 

aangetoond werd door anderen, dan is dit niet meer nodig. 
 

 In de praktijk gebeurt dit echter niet altijd! 
o De onderzoeker gaat toch aan de slag met zijn instrument. Blijken de resultaten nadien 

niet betrouwbaar, dan gaat hij hier voorzichtig mee om. 
 

Betrouwbaarheid kan uitgedrukt worden aan de hand van een coëfficiënt, gebaseerd op samenhang. 
Score 1 = maximale score score 0,70 of groter wordt geaccepteerd als betrouwbaar 
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5 Meten door middel van observatie  
5.1 Inleiding 
Doel van de observatie: ze worden primair gebruikt om gedrag vast te stellen. 
 
Onderscheid tussen twee observaties: 

- Gestructureerde vs. ongestructureerde observatie 
Bij een gestructureerde observatie ligt er precies vast wat en hoe waargenomen moet worden 

- Participerende vs. niet-participerende observatie 
Bij een participerende observatie maakt de onderzoeker deel uit van de te observeren groep 

 
Dit leidt tot vier types observaties: 
1. Systematische observatie: gestructureerde, niet-participerende observatie 
2. Ongestructureerde, participerende observatie 
3. Ongestructureerde, niet-participerende observatie 
4. Gestructureerde, participerende osbervatie  
 

5.2 Vragen stellen of observeren 
Wanneer kiezen voor vragen stellen en wanneer voor observeren? Factoren die een rol spelen: 

- Soort gegevens 
o Observatie: bij onderzoek van gedrag 
o Vragen stellen: bij onderzoek naar motieven, houdingen, meningen en gevoelens 

- Deelnemers 

- Contextfactoren – interacties makkelijk te observeren 

- Invloed aanwezigheid onderzoeker op gedrag van ondervraagde + invloed interpretatie van de 
onderzoeker 

- Praktische overwegingen  
 

5.2.1 Niet-observeerbaar gedrag 
Om dit gedrag te onderzoeken, moét men wel vragen stellen. 
 

5.2.2 Gedrag uit het verleden en toekomstig gedrag 
De onderzoeker moet zich in dit geval tevreden stellen met mededelingen over wat mensen denken 
te zullen doen of met mededelingen wat mensen in het verleden gedaan hebben. 
 

5.2.3 Gedrag in grote groepen 
Afhankelijk van wat onderzocht wordt: 

- Interesse in gedrag van grote groepen: vragen stellen 

- Interesse in verloop van communicatie en sociale processen in kleine groepen: observatie 
 

5.2.4 Mensen willen of kunnen hun motieven en dergelijke niet verbaliseren 
Observaties van motieven, houdingen en gevoelens kunnen mogelijks subjectief geïnterpreteerd 
worden door de onderzoeker. 
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5.3 Gestructureerde en ongestructureerde observatie 
Gestructureerd (GO) Ongestructureerd (OO) 

- Start vanuit een probleemstelling 

- Te observeren gedrag ligt vast (obv. 
conceptueel model) 

o Categorieën → observatiesysteem 
o Uitgewerkt ontwerp  

- Vaststellen van voorkomen, frequentie, 
duur 

- Kwantitatief 

- Start vanuit een topic (= een aandachtsveld) 

- Later komen specifieke probleemstellingen 
naar voren 

- Geen categorieën 
o Geen uitgewerkt ontwerp 
o Geen problemen, variabelen, 

populaties, data 

- Inductief 

- Flexibel 

- Risico op subjectiviteit 

- Kwalitatief 
 

 
Voordelen van OO 

- Flexibiliteit: bij OO kan de onderzoeker doorheen het onderzoek nog van object veranderen, bij 
GO niet. 

- De beschrijvingen zijn bij OO levensechter 

- Complexe verschijnselen worden als totaliteit beschreven en geïnterpreteerd zonder 
vooropgezette schema’s en categorieën 
(intenties, angsten, motieven, verwachtingen van mensen blijven bij GO buiten beschouwing) 

- Er vindt reductie plaats van de werkelijkheid, omdat zinvolle gedragsgehelen worden opgesplitst 
in deelaspecten 

 
Gevaren van OO 
Subjectiviteit! Verschillende observatoren kunnen één gedragsuiting namelijk op verschillende 
manieren interpreteren, aangezien er geen vastgesteld observatieschema is. 
 
Voordelen van GO 

- Minder gevaar voor subjectiviteit, maar het is er nog steeds 

- Makkelijkere analyse/verwerking van bekomen data 
(dit proces kan vergemakkelijkt worden door indirecte observatie = het te registeren gedrag is op 
video opgenomen) 
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5.4 Participerende en niet-participerende observatie 
Niet-participerende observatie (NPO) 
De observator heeft geen deel aan de activiteiten van de groep die hij bestudeert. Hij bestudeert de 
groep dus van buitenaf.  
 

Participerende observatie (PO) 
De observator neemt deel aan de activiteiten van de onderzochte groep door daarin een bepaalde rol 
te vervullen. Hij bestudeert de waarden, normen en gedragingen van de groep als het ware van 
binnenuit. 
 

PO vs. NPO 
Voordelen van PO 

- Men kan veel meer gegevens verzamelen over de groep dan bij NPO 
De onderzoeker gaat de gevoelens, meningen en gedragingen van de groepsleden steeds beter 
begrijpen en is daardoor in staat tot ‘verstehen’. 
o Hoe positiever de relatie tussen observator en groepseden, des te meer zullen deze 

laatsten hem ter wille zijn. 
o Observator neemt best een ondergeschikte positie in binnen de groep. Een positie met 

lage status. 
 

- Observatie in natuurlijke omgeving 
 

Nadelen van PO 

- Gevaar voor biased-viewpoint effect 
= een selectieve perceptie en interpretatie van de onderzoeker 
 

Drie vormen van selectieve perceptie: 
1. De achtergrond van de onderzoeker zelf zorgt voor een bepaalde manier van interpreteren 
2. Komt verder uit de gebruikte steekproeftechniek: vaak is het niet mogelijk al het relevante 

gedrag te observeren, bijvoorbeeld omdat gebeurtenissen tegelijkertijd plaatsvinden. 
Soms is de onderzoeker op een bepaald spoor, zodat deze zelf een gerichte keuze maakt van 
de gebeurtenissen die men gaat observeren (= theoretical sampling) 

3. De rol van de onderzoeker binnen de groep zorgt in bepaalde mate voor het al dan niet 
toegankelijk zijn van bepaalde informatie. De onderzoeker kan niet altijd in elke situatie 
aanwezig zijn, ondanks deze wel belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek. 

 

- Als een onderzoeker iedereen te vriend moet houden en binnen de groep zijn klieken die min of 
meer vijandig tegenover elkaar staan, dan bestaat veel kans op gestoorde communicatie die met 
een van die subgroepen, als de onderzoeker er niet in slaagt boven de partijen te blijven staan. 

 

- Gevaar voor bedrijfsblindheid: te hard opgaan in de situatie kan ervoor zorgen dat elementen die 
vanzelfsprekend worden, niet meer opgemerkt en dus ook niet geobserveerd worden.  

 

- Gevaar van controle-effect 
= hiervan is sprake als de onderzoeker onbedoeld het groepsproces beïnvloedt 

 

Voordelen van NPO 

- De onderzoeker kan zich volledig focussen op zijn taak als observator. Hij wordt niet afgeleid door 
verplichte deelname aan activiteiten. 

 

Nadelen van NPO 

- Control-effecten: de aanwezigheid van de observator kan invloed hebben op het gedrag van de 
geobserveerden 

- Biased-viewpoint-effect: er kan vertekening optreden door de achtergrond van de observator. Dit 
zorgt namelijk voor een specifieke manier van kijken naar bepaalde dingen. 
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5.5 Overt en covert observatie 
Dit gaat over of de deelnemers weten dat ze geobserveerd worden of niet 

- Overt: de deelnemers weten het wel 

- Covert: de deelnemers weten het niet 
 

5.6 Observatie in kunstmatige setting en in natuurlijke setting 
Kunstmatige setting 
Labo onderzoek, experimenteel. De onderzoeker wil zoveel mogelijk factoren in de hand hebben. 
 
Natuurlijke setting 

- Sluit beter aan bij de werkelijkheid.  

- Rijkere data 

- Meer storende factoren die de observatie kunnen verstoren 
 

5.7 Systematische observatie 
= gestructureerd, niet-participerend 
= meest voorkomende manier van observeren binnen kwantitatief onderzoek 
 
De observator maakt gebruik van een observatiesysteem: 
 Hij legt vooraf vast welke gedragingen bij gaat observeren  

- Uitputtende categorieën 

- Uitsluitende categorieën 
o Wanneer een andere onderzoeker het onderzoek herhaalt, zouden de resultaten hetzelfde 

moeten zijn.  
 
Voorbeelden  
Twee uitgewerkte voorbeelden van systematische observatie in het HB 

- Blz. 121-125: onderzoek van Veeman 

- Blz. 126-132 : onderzoek van De Ruyter 
 
Besluit: flexibiliteit van systematische observatie 

- Men kan de grootte van het tijdsinterval zelf bepalen 

- Men kan zelf beslissen aan welke gedragsaspecten wel en aan welke geen aandacht moet worden 
besteed 

- De observatie kan direct of indirect plaatsvinden 

- Met kan zowel in een toetsend als explorerend onderzoek gebruik maken van deze 
observatiemethode 

- Onderzoeker is vrij in de keuze van de te observeren waarnemingseenheden. 
 
Een begrip: ‘Specimen description’ 
= bevat een zo uitgebreid mogelijk verslag van de gebeurtenissen die zich tijdens een 
observatieperiode voordoen. 
 

5.7.1 Observatiesystemen 
- Uitputtend 

- Uitsluitend 
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1. Intervalsysteem/time-sampling 

- De onderzoeker deelt de te observeren tijdsperiode in in kleine intervallen. Voor elk interval 
noteert hij welk gedrag zich dan voordoet. 

- Het gedrag moet geregistreerd worden aan de hand van termen/categorieën die van tevoren 
opgesteld werden. 

- Per interval mag er slechts één gedraging geregistreerd worden. De intervallen dus best niet te 
lang maken. 

 
Resultaat 

- Er wordt rekening gehouden met wanneer een bepaalde gedraging voorkomt. 

- Je komt te weten hoe lang een bepaald gedrag voorkomt 

- Je komt iets te weten over de opeenvolging van gedragingen. (of een bepaald gedrag vaak 
opgevolgd wordt door ander soort specifiek gedrag) 

 

Deze methode zegt niks over hoe vaak een bepaald gedrag voorkomt.  
 
2. Tekensysteem 
= een variant van het intervalsysteem 
Welk gedrag komt in een bepaalde periode voor? 

- Binnen één tijdsinterval wordt één soort gedrag slechts één keer gescoord, ongeacht de 
frequentie.  

- Per interval mogen er verschillende gedragingen aangekruist worden. (verschil met 
intervalsysteem) 

 

Intervalsysteem vs. tekensysteem 

Vormt een goed beeld van frequentie en duur 
van een bepaald gedrag. 

Geen goed beeld van frequentie en duur van een 
bepaald gedrag 

Je kan er interactie mee vastleggen. Je kan er geen interactie mee vastleggen. 
Tekensysteem dus enkel bruikbaar wanneer 
men hierover geen gegevens wil verzamelen 

 
3. Frequentiesysteem/event-sampling 

- Turven hoe vaak een bepaald gedrag voorkomt. (elke afgeronde gedragsuiting wordt genoteerd) 

- Men werkt met een van tevoren opgestelde reeks categorieën die uitsluitend is 

- Er wordt niet gewerkt met tijdsintervallen. 

- Kan gebruikt worden voor de studie van het verloop van interacties. 
 
Voorbeeld: categorieënsysteem van Bayes 
Dit systeem is bedoeld om de interactie in een kleine groep te observeren. De waarnemers zitten 
achter een one-way-screen. Elke waarnemer moet bepaalde groepsleden in de gaten houden. Zodra 
een groepslid gedrag vertoont, en dat is elke opmerking of zin die gesproken wordt, moet de 
observator dat gedrag onderbrengen in een van de vooropgestelde categorieën van het 
observatiesysteem.  
 
4. Duurmethode 
Bij deze methode stelt men elke keer, als zich een gedragsvorm voordoet waarin men geïnteresseerd 
is, vast hoe lang deze duurt. (een stopwatch is dus een onmiskenbaar attribuut) 
 
 
 Keuze in functie van onderzoeksvraag 
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Opmerking: beoordelingsschalen 
Indien men niet beschikt over een degelijk observatiesysteem, dan kan men gebruik maken van 
beoordelingsschalen (rating-scales).  

- Deze nemen meestal de vorm aan van een vijf- of zevenpuntschaal.  

- Men gaat het geobserveerde gedrag op deze schaal aanduiden 
 

Gevaren 

- Het optreden van het halo-effect 

- Het systematisch te hard of te vriendelijk oordelen 

- Voornamelijk in het midden of juist aan de uiteinden van de schaal scoren 
 

Bekend voorbeeld: Gedrags Beoordelings Instrument van Vermeul-van Mullem (GBI) 
Dit meet sociaal probleemgedrag. Het bestaat uit 120 items die elk weer kunnen worden 
ondergebracht in tien onderscheiden gedragspatronen (p.137) 
  

5.7.2 Wanneer observeren? 
Twee benaderingen 
1. Een aantal tijdstippen waarop geobserveerd wordt worden vooraf bepaald 

De tijdstippen moeten zo gekozen worden dat ze representatief zijn voor de te onderzoeken 
gedragingen  

2. Observeren als het gedrag zich voordoet 
 

 Keuze in functie van onderzoeksvraag, probleemstelling of onderzoeksdoel 
 

5.7.3 Geldigheid en betrouwbaarheid van observatiesystemen 
1. Geldigheid 
Een observatiesysteem meet geldig, als het die kenmerken en alleen die kenmerken meet die de 
onderzoeker wil meten.  
 

Geldigheid komt in gevaar: 

- Als men niet alle relevante aspecten van de te meten variabele in het onderzoek meeneemt 

- Als men niet relevante aspecten als indicatoren beschouwt 

- Als men bij de waarneming fouten maakt die ertoe leiden dat de scores die men vaststelt, 
systematisch hoger of lager zijn dan de werkelijke scores. 

 

Manieren om de geldigheid van een observatiesysteem te bepalen: 

- Inhoudsvaliditeit (meest gebruikte bij observatieonderzoek) 

- Criteriumvaliditeit (wordt zelden gebruikt) 

- Begripsvaliditeit (wordt zelden gebruikt) 
 

2. Betrouwbaarheid 
Onbetrouwbaarheid ontstaat door het maken van onsystematische fouten 
Betrouwbaarheid van observatiesystemen moet bepaald worden in het vooronderzoek 
 

Methode voor het vaststellen van de betrouwbaarheid van observatiesystemen 

- Intersubjectieve overeenstemming 
= meerdere observatoren observeren dezelfde situatie. Hoe meer de observaties met elkaar 
overeenstemmen, des te hoger de betrouwbaarheid (zie formule p.141) 

- Intrasubjectieve overeenstemming 
= de observator moet verscheidene malen dezelfde situatie observeren. Hoe beter de 
overeenstemming tussen de verschillende observaties, des te betrouwbaarder de meting is. 
(deze methode wordt ook gebruikt om te bepalen hoe consistent een observator blijft 
waarnemen over langere tijd) 
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5.8 Participerende observatie 
Hiervan is sprake als de waarneming ongestructureerd gebeurt en de observator actief lied is van de 
groep. 
 

5.8.1 Wat te observeren? 
Wordt bepaald door vage noties of nog weinig genuanceerde vragen, aangezien de onderzoeker nog 
geen volledig beeld heeft van de kenmerken die hij wil bestuderen. 
 Het is dus moeilijk om exact aan te geven wat er geobserveerd moet worden.  
 

- Selltiz heeft een lijst opgesteld met belangrijke aspecten die in elke situatie waarin men 
participerend waarneemt, een rol kunnen spelen 

o De deelnemers 
o De setting 
o Het doel 
o Het sociale gedrag 
o Frequentie en duur 

 

5.8.2 Wanneer observeren? 
Het tijdstip van observeren is afhankelijk van het concrete onderzoeksdoel. 

 Vaste tijdstippen OF wanneer het gedrag zich stelt 
 

Factoren die leiden tot een goed eindresultaat: 

- De onderzoeker moet de overtuiging hebben dat de waarnemingen die hij of andere observatoren 
gedaan hebben, een goede doorsnee vormen van hetgeen zich afgespeeld heeft. 

- De onderzoekselementen bij wie de waarnemingen zijn verricht, moeten representatief zijn voor 
de totale groep. 

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

5.8.3 Openlijke en verborgen observatie 
Openlijke observatie (overt) 
De geobserveerden weten dat ze geobserveerd worden 

- Gevaar voor control-effect groot 

- Groep kan zich anders voordoen dan hij is 
 

Verborgen observatie (covert) 
De geobserveerden weten niet dat ze geobserveerd worden 

- Gevaar voor control-effect verkleint 

- Beperking van de participatiemogelijkheden: minder toegang tot de informatie 
 

5.8.4 Hoe te registreren? 
Aanbevolen is om tijdens de observatie zelf te registreren. Dit is bij participatie echter niet altijd 
mogelijk.  
 Oplossing: het noteren van sleutelwoorden om later verder uit te werken 
 Oplossing: gebruik van een checklist die achteraf efficiënt overlopen kan worden 
 

Specimen-description/protocolleren:  
Het zo uitgebreid mogelijk verslag doen van gebeurtenissen tijdens een observatieperiode  

- Voordeel: veel informatie 

- Nadeel: ‘door de bomen het bos niet meer zien’ 
o Oplossing: gebruik van indexsysteem (checklist)  

Dit vergemakkelijkt nadien ook de generalisatiemogelijkheden  
+ fungeert tijdens het onderzoek als referentiepunt 
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Alternatief voor het werken met checklists: 
Het maken van theoretische en methodologische notities naast de gemaakte observatie-
aantekeningen.  

- Observatie-aantekeningen: 
o Bevatten zo weinig mogelijk interpretaties 
o Proberen een zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijke, feitelijke weergave te zijn 

van wat er voorgevallen is 

- Theoretische notities: 
o Dit zijn aantekeningen die de onderzoeker maakt naar aanleiding van observatie-

aantekeningen.  

- Methodologische notities: 
o De onderzoeker noteert de beslissingen die men in het onderzoek neemt. (tijd, 

plaats, setting van observatie, …) 
 

5.8.5 Geldigheid en betrouwbaarheid 
- Minder makkelijk dan bij systematische observatie 

- De nauwkeurigheid waarmee observatoren gebeurtenissen registreren is echter nog geen garantie 
voor de geldigheid van hun data! Ze kunnen bepaalde gedragingen verkeerd interpreteren. Deze 
interpretatiefouten tasten dus de geldigheid aan. 

 
Twee strategieën voor betrouwbaarheidsbepaling 

- Intersubjectieve overeenstemming 

- Intrasubjectieve overeenstemming (enkel mogelijk bij indirecte observatie) 
 
Het ontstaan van vertekening die de validiteit aantasten; door: 

- Door het halo-effect 

- Gerichtheid op een persoonlijk belangrijk doel 

- Vooroordelen  

- Projectie:  
de neiging eigenschappen, verlangens en motieven die men zelf bezit, aan anderen toe te 
schrijven 

- Biased-viewpoint effecten 

- Control-effecten 

- Bedrijfsblindheid 
 
Vertekeningen die de validiteit aantasten, zijn te voorkomen door een goede instructie en training van 
de observatoren.  
 
Vaststellen of systematische vertekeningen optreden, aan de hand van volgende procedures: 

- Accent leggen op de inhoudsvaliditeit van de observaties 

- Accent leggen op de criteriumvaliditeit van zijn waarnemingen 
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6 Meten met behulp van bestaande gegevens 
6.1 Inleiding 
Enkelvoudige en samengestelde meting van variabelen 
Enkelvoudige: er is één vraag nodig om het begrip te meten dat men wil meten 
Samengesteld:  er is meer dan één vraag nodig en de antwoorden op de vragen moet samengevoegd 

worden om te komen tot een score op de variabele.  
 Deze begrippen kunnen ook gebruikt worden voor bestaande gegevens 

 

Meetniveau van variabelen 
(nominaal, ordinaal, interval…) 
 

6.2 Soorten bestaande gegevens 
1. Data die reeds geproduceerd en geheel of grotendeels verwerkt zijn 
Enkele voorbeelden: 

- Complete onderzoeksrapporten 

- Statistisch geordende en samengevatte data (tabellen, grafieken, jaarcijfers…) 

- Gecodeerde en gesponste data 
 

2. Data die reeds geproduceerd en systematisch geordend zijn, maar nog niet verwerkt 
Enkele voorbeelden: 

- Demografie: geboorte sterfte, huwelijk… 

- Onderwijs: schoolbezoek, behaalde diploma’s… 

- Misdaad: politie, rechtbanken, gevangenis… 
 

3. Ruw materiaal dat niet met het oog op ordening geproduceerd is 
Enkele voorbeelden: 

- Exacte weergave (recordings): bandrecorder-opnamen, opnamen van radio… 

- Schriftelijke weergave (documents) 
o Letterlijke weergave 
o Weergave in grote lijnen 
o Case-history records 
o Memoires van diplomaten 
o Personal (expressive) documents 
o Literaire producten 

- Niet-verbaal materiaal: huizen, gebouwen, gebruiksvoorwerpen, kleding… 
 

6.3 Analyse van ambtelijk statistisch materiaal en secundaire analyse 
Hoe onderscheid maken tussen de eerste soort data en de tweede soort (zie vorig punt)? 
 Criterium van Oud: het al dan niet verwerkt zijn van de gegevens  
 Criterium van Swanborn:  

o Gebruikt een onderzoeker data van ambtelijke instanties, dan is er sprake van analyse van 
ambtelijk statistisch materiaal 

o Doet een onderzoeker beroep op data die door een andere onderzoeker verzameld zijn 
(vaak met een ander doel), dan is er sprake van secundaire analyse 

 

Secundaire analyse 

- In ons land is er het Steinmetz-archief: hier laten veel onderzoekers hun werk bewaren. 

- Soms heeft de uitvoerende onderzoeker zelf nog enige vrijheid om zijn variabelen te indiceren en 
operationaliseren, dit door gebruik te maken van een aantal min of meer losstaande gegevens 

- Soms heeft de uitvoerende onderzoeker zelf geen vrijheid om zijn variabelen te indiceren en 
operationaliseren. 
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6.4 Inhoudsanalyse 
= het zelf ordenen en verwerken van ruwe data (indiceren en operationaliseren) 
 

- Voor deze techniek is geen standaardprocedure aangegeven die in elk onderzoek gebruikt kan 
worden. 

- Bij inhoudsanalyse worden de kenmerken vaak niet aan personen maar aan zaken toegeschreven. 
We spreken dan niet over een onderzoekselement, maar wel over een analyse-eenheid. Dit is de 
eenheid waarover uitspraken worden gedaan of waaraan kenmerken worden toegewezen. 

 
Tel- of meeteenheid 
= De teleenheid geeft aan in welke grootheden de te classificeren variabelen geregistreerd moeten 

worden. 
= de kleinste eenheid die een bepaalde waarde krijgt 
 

- Kwalitatieve vs. kwantitatieve teleenheid  

- Discreet vs. continu 

- Soms proberen onderzoekers ook de richting en de intensiteit van hun teleenheid vast te stellen 

- Contexteenheid = de grootste teleenheid die men mag gebruiken als men moet beslissen over  
de vraag welke waarde de teleenheid zal krijgen. 

 
Toepasbaarheid van inhoudsanalyse 

- Bij bestaande gegevens 

- Bij de analyse van de antwoorden op open vragen 

- Bij de analyse van gesprekken 
 
Een kapstok voor inhoudsanalyse (concrete richtlijnen bestaan niet) 
1. Starten met het vaststellen van de analyse-eenheid 
2. Het trekken van een steekproef uit de analyse-eenheden die in aanmerking komen 
3. Het vaststellen van de teleenheid 

o Deze kan overeenkomen met de analyse-eenheid 
o Deze kan kleiner zijn dan de analyse-eenheid 

4. (vaststellen van de contexteenheid) 
o Dit is soms nodig voor het vaststellen van de teleenheid 

5. Beproeving van het systeem in een vooronderzoek 
 

6.5 Geldigheid en betrouwbaarheid 
Bij metingen die gebruik maken van ambtelijk statistisch materiaal of van gegevens uit onderzoek 
dat door anderen verricht is 
Geldigheidsbepaling 

- Inhoudsvaliditeit (meest gebruikte validatiemethode) 

- Criteriumvaliditeit (wordt in de praktijk zelden gebruikt) 

- Begripsvaliditeit (wordt in de praktijk zelden gebruikt 
 
Vaststellen van betrouwbaarheid 

- Methoden die moeilijk toepasbaar zijn:  
o test-hertest-methode  
o parallelvormmethode 

- Methoden die wenselijk/eenvoudig toepasbaar zijn: 
o Split-halfmethode 
o Methode van interne consistentie 
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Bij metingen waarbij de onderzoeker gebruik maakt van ruwe data en daarop inhoudsanalyse 
toepast 
Geldigheidsbepaling 

- Meest gebruikte methode: inhoudsvaliditeit 

- Criteriumvaliditeit en begripsvaliditeit worden nauwelijks toepast 
 
Betrouwbaarheidsbepaling 

- Intersubjectieve overeenstemming 
 

6.6 Voor- en nadelen van het gebruik van bestaand materiaal 
6.6.1 Voordelen 
- Efficiëntie: de benodigde data zijn reeds aanwezig 

- ‘beperkte’ non-response: niet afhankelijk van de bereidheid van respondenten om deel te nemen 
aan het onderzoek 

 
Unobtrusive measures:  

- = Niet-reactieve metingen. Men tracht de waarden van variabelen vast te stellen voor 
onderzoekselementen zonder dat dezen weten dat dit gebeurt.  

- (voorbeeld: verborgen observatie) 

- Drie vormen: 
o Fysische sporen van menselijk gedrag waaruit conclusies getrokken worden over dat 

gedrag 
o Het gebruik maken van archieven 
o De mogelijkheid van niet verstorende observatie. 

 

6.6.2 Nadelen 
- Toegankelijkheid 

- Vaak zijn de gebruikte data verzameld met een ander doel. Hierdoor zijn ze niet altijd volledig 
geschikt voor het doel van de onderzoeker die deze data raadpleegt. 

- Operationalisering reeds gebeurd  

- De informatie kan opzettelijk misleidend of onnauwkeurig worden weergegeven  
 

6.7 Verschillende verzamelingsmethoden in één onderzoek 
In één onderzoek kunnen verschillende verzamelingsmethoden gebruikt worden.  
 Dat hangt af van de variabelen die in het conceptueel model zijn opgenomen. 
 
Regel: kies de methode die leidt tot de meest betrouwbare en geldige metingen. 
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Intermezzo: validiteit en betrouwbaarheid (extra overzicht/herhaling) 
Validiteit Betrouwbaarheid 

- Meten wat je wil meten 

- Vermijden van systematische fouten 

- Nauwkeurig genoeg meten 

- Vermijden van onsystematische fouten 

- Vermijden van toevalfouten 

- Heeft te maken met de nauwkeurigheid van 
het instrument 

 

VALIDITEIT 

 
Hoe bepalen? 

- Op theoretische wijze 

- Op empirische wijze 
 
Opmerkingen 
Altijd spreken over ‘de mate van validiteit’, een test is namelijk nooit 100% valide. 
 
Soorten validiteit 

- Gezichtsvaliditeit (face validity) 
Meet deze test op het eerste zicht wat hij bedoeld te meten? 
 

- Inhoudsvaliditeit (content validity) 
Zijn de items representatief voor het begrip? 
 

- Observatiesysteem 
Aantal categorieën (Relevant vs. niet-relevant) Des te meer categorieën, hoe meer 
verwarring mogelijk. Dit moet dus vermeden worden 
Uitputtend en uitsluitend 
Systematische fouten?? (Score-instructies) 

- Bestaand materiaal 
 

- Criteriumvaliditeit 
Hangen de scores samen met een extern criterium? 
o Concurrente validiteit (criterium uit het heden) 
o Predictieve validiteit (criterium uit de toekomst) 
o Congruente validiteit (criterium: bestaand instrument) 
 evaluatie op basis van statistiek 
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- Begripsvaliditeit (construct validiteit) 
Het begrijpen van het onderliggend theoretisch construct van wat we meten. Hoe goed 
begrijpen we het construct? 
o Convergente validiteit  

Het gebruikte meetinstrument hangt samen met een bestaand meetinstrument met 
ongeveer hetzelfde doel 

o Discriminante validiteit  
het gebruikte instrument hangt niet samen met een ander instrument, dat iets 
anders beoogt te meten (lage samenhang) 

o Contrasteren van a priori bepaalde groepen 
het vergelijken van groepen waartussen verschillen bestaan, er is een verschil in 
resultaat tussen deze twee groepen 
(bv.: test uitvoeren bij kinderen met autisme en kinderen zonder autisme) 
 

 evaluatie op basis van statistiek (empirische manier) 
 

BETROUWBAARHEID 

Betrouwbaarheid heeft twee dimensies: 
1. Stabiliteit  

indien een test vandaag of morgen wordt afgenomen, de resultaten zouden gelijk moeten zijn 
2. Consistentie   

indien je één item uit de vragenlijst laat, zou dit geen invloed mogen hebben op het resultaat 
 
Meten van betrouwbaarheid 

- Test-hertest betrouwbaarheid 
= Het tweemaal afnemen van dezelfde test 
dit lukt enkel wanneer je een stabiel kenmerk meet (bv: geheugen) 
dit lukt niet bij testen zoals: hoe voel je je op dit moment (vlekkentest) 
je moet rekening houden met het tijdsinterval tussen de twee metingen (te groot: storing) 
 

- Parallelbetrouwbaarheid 
= Het afnemen van twee parallelle vormen van dezelfde test 
 

- Interne consistentie 
o De test opsplitsen in twee helften 
o Cronbach alfa 

deze test gaat alle mogelijke combinaties van de items bekijken. 
de alfa geeft de gemiddelde correlatie weer over alle mogelijke correlaties 
de alfa is een waarde tussen 0 en 1. des te dichter bij alfa, des te groter de correlatie. 
 

- Inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid 
(# overeenstemmingen) / (# overeenstemmingen +  # niet-overeenstemmingen) 

Hoe hoger, hoe meer overeenstemming 
Probleem met deze methode wanneer een groot aantal observaties n dezelfde categorie zit 
o Risico: wanneer we de formule gebruiken, gaat dit heel erg doorwegen in de berekening. 
o wanneer er grote verschillen zijn tussen de categorieën waarmee rekening gehouden 

moet worden, dan is dit geen goede maat van betrouwbaarheid 
 

Er bestaan manieren om hiermee rekening te houden! Een manier is de kappa-coëfficient  
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8 Experimenteel onderzoek 
8.1 Inleiding 
Nagaan op welke wijze de onderzoeker zijn gegevens moet analyseren 

- De keuze van techniek hangt sterk samen met de manier waarop het onderzoek wordt opgezet. In 
dit verband wordt gesproken van design of grondvorm 

 
Onderscheid tussen onderzoeksontwerp en design 
Design: heeft betrekking om de grondvorm van een onderzoek (is een onderdeel van het 

onderzoeksontwerp) 
Onderzoeksontwerp: heeft betrekking op het design, maar ook op de zaken die besproken werden 

in hoofdstukken 3 tot en met 7. (dit begrip is dus veel ruimer) 

- Onderzoekselementen (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 

 
Twee grondvormen: 
1. Experimenteel onderzoek 
2. Correlationeel onderzoek 
 
Keuze hangt af van de soort onderzoeksvraag: 

 
 
Causaliteit 

- Variatie in onafhankelijke variabele (OV) produceert variatie in afhankelijke variabele (AV) 

- Geldige en noodzakelijke criteria voor causaliteit: 
o Samenhang tussen oorzaak en gevolg 
o Oorzaak gaat in tijd vooraf aan het gevolg 

( correlationeel onderzoek: longitudinaal onderzoek. op één tijdsmoment worden alle 
gegevens verzameld. Het is dus niet mogelijk om te kijken of de oorzaak in tijd vooraf gaat 
aan het gevolg) 

o Geen storende factoren kunnen het verband tussen oorzaak en gevolg verklaren (interne 
validiteit) 
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EXPERIMENTEEL ONDERZOEK 
Bij dit soort onderzoek gaat het om de vraag of een onafhankelijke variabele X van invloed is op een 
afhankelijke variabele Y.  

- Bij de onafhankelijke variabele in een experiment gaat het altijd om een variabele waarmee 
gemanipuleerd wordt. Dit met het oog op een effect te kunnen vaststellen bij Y. 

- Men spreekt in plaats van onafhankelijke variabele ook over 
o Behandeling 
o Treatment 
o Methode 

- Operationaliseren van de onafhankelijke variabele binnen experimenteel onderzoek: de 
onderzoeker legt precies vast hoe de treatment of methode uitgevoerd wordt. 

 
Interne validiteit 
Een experiment is intern valide opgezet als zogenaamde andere mogelijke oorzaken van Y onder 
controle of uitgeschakeld zijn.  
 
Basiskenmerken experimenteel onderzoek 

- Doel: OV → AV? 

- Kenmerken: manipulatie + controle (RCT) 
o Manipulatie (OV):  

- Experimentele conditie  

- Controle conditie   Controle storende factoren + 
o Randomisatie/matchen   uitsluiten alternatieve verklaringen 
o Standaardisatie 

 

8.2 Pre-experimentele designs 
In de praktijk zien we onderzoeken die niet intern valide zijn.  

- De opzet is zodanig dat uit de resultaten van die onderzoeken onmogelijk de conclusie getrokken 
kan worden dat het manipuleren met X oorzaak is van een verandering in Y.  

- Het onderzoek is zo opgezet dat er in plaats van X andere oorzaken kunnen worden aangewezen 
voor de verandering in Y. (de storende factor biedt een alternatieve verklaring voor de resultaten) 

 
We spreken van buitenexperimentele factoren die de interne validiteit aantasten. 
 
Hiervan is sprake bij drie designs die pre-experimenteel genoemd worden: 
1. One shot case study 
2. One group pretest posttest design 
3. Statische groepsvergelijking 
 

Legende: 

- X = onafhankelijke variabele/treatments/condities 

- O = afhankelijke variabele/observaties/metingen 
 
Uitleg over de voorstelling van de volgende drie pre-
experimentele designs: 
In de rijen zit een tijdsdimensie (links gebeurt eerst, 
rechts gebeurt later); Soms verschillende rijen. Als 
letters in gelijke kolommen staan: meerdere groepen; 
Wat in zelfde kolom staat, gebeurt op hetzelfde tijdstip 
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8.2.1 De one shot case study 
X wordt gemanipuleerd en vervolgens gaat men na wat er met O gebeurt. 
 

  X O 
 

- Deze test is niet valide aangezien er meerdere factoren kunnen zorgen voor een effect bij de 
afhankelijke variabele. Het kàn zijn dat de manipulatie van X hiervoor gezorgd heeft, het kan ook 
zijn dat andere factoren een rol spelen.  

 

8.2.2 Het one group pretest posttest design 
- Bij dit design wordt bij een aantal onderzoekselementen die samen de onderzoeksgroep vormen 

aan het begin van het onderzoek een voormeting afgenomen.  

- Vervolgens krijgt de groep een behandeling, het programma of de methode waarvan men het 
effect wil vaststellen.  

- Daarna vindt een nameting plaats om te zien of in vergelijking met de voormeting veranderingen 
zijn opgetreden. Deze meting gebeurt met hetzelfde meetinstrument als bij de voormeting 

 

O1 X O2 
 

- Veranderingen tussen O1 en O2 zijn niet noodzakelijk toe te schrijven aan X 
 

8.2.3 De statische groepsvergelijking 
In het onderzoek worden twee of meer bestaande groepen met elkaar vergeleken. Elke groep heft een 
andere treatment gehad (X1 of X2); of de ene groep krijgt wel een treatment en de andere niet (X en 
geen X). 
 

  X O1  of  X1 O1 
   O2    X2 O2 
 

- Veranderingen in Oi zijn niet noodzakelijk toe te schrijven aan Xj 
 

8.3 Soorten buitenexperimentele factoren 
= storende factoren 
= factoren die naast de onafhankelijke variabele ook invloed uitoefenen op de afhankelijke variabele 
 
Wil met de resultaten van een experimenteel onderzoek kunnen toeschrijven aan de variabele 
waarmee gemanipuleerd is, dan zal men de buitenexperimentele factoren moeten uitschakelen of 
onder controle moeten houden. 
 

8.3.1 Rijping 
= alle biologische en psychologische processen die bij onderzoekselementen tot verandering leiden.  

(ouder worden, ‘rijper’ worden) 
 

8.3.2 Testing 
= het verschijnsel dat onderzoekselementen bij een tweede meting hoger of positiever scoren dan bij 
de eerste meting, als zij bij die tweede meting met exact hetzelfde meetinstrument geconfronteerd 
worden als bij de eerste meting. 
 (bv.: tweemaal exact dezelfde tekst als leestest) 
 

8.3.3 History 
= alle gebeurtenissen die zich gedurende het experiment voordoen en van invloed kunnen zijn op het 
resultaat, terwijl zij niets met de treatment te maken hebben. 



Methoden van pedagogisch onderzoek  60 

8.3.4 Regressie 
= het verschijnsel dat een aantal van de onderzoekselementen die de eerste keer een extreem hoge 
of extreem lage score behalen, bij een tweede meting lager respectievelijk hoger scoort.  
 
 verschil met testing:  Bij testing: de totale onderzoeksgroep scoort bij de tweede meting 

gemiddeld hoger of positiever dan bij de eerste meting. 
 Bij regressie: degenen die bij de eerste meting extreem hoog scoren, 

zullen bij de tweede meting gemiddeld lager scoren. 
 

8.3.5 Selectie 
= het verschijnsel dat de groepen die men met elkaar wil vergelijken, niet alleen verschillen in de 
behandeling die zij ondergaan, maar ook in andere kenmerken.  
 

8.3.6 Uitval 
= het verschijnsel dat niet van alle onderzoekselementen die voor het experiment in aanmerking 
komen, gegevens verzameld kunnen worden.  
 

8.3.7 Instrumentatie 
= hiervan is sprake als het meetinstrument bij de nameting ander gehanteerd wordt dan bij de 
voormeting of als het in de ene groep anders wordt toegepast dan in een andere groep OF het 
instrument verandert.  
 
a. Plafond- en bodemeffecten 
Plafondeffect: hiervan is sprake als een groep in een experimenteel onderzoek nauwelijks nog in staat 

is een hogere score te behalen bij en tweede meting, omdat die groep bij een eerste 
meting al hoog op het meetinstrument scoort. 

Bodemeffect: het omgekeerde van plafondeffect (startpunt: lage score op de eerste test) 
 
b. Afname-effect 
Manier van afnemen is afhankelijk van de beoordelaar. 

(bv.: prof verbetert nu milder dan vorig jaar. Oplossing: ook een andere prof laten verbeteren) 
 

8.3.8 Interactie van buitenexperimentele factoren 
Interactie-effect 

= bij sommige experimenten kunnen twee buitenexperimentele factoren samen een extra 
verstorende invloed hebben. 

 
 
 
 
 

OVERZICHT: 
Basiskenmerken experimenteel onderzoek 

- Doel: OV → AV? 

- Kenmerken: manipulatie + controle (RCT) 
o Manipulatie (OV):  

- Experimentele conditie  

- Controle conditie   Controle storende factoren + 
o Randomisatie/matchen   uitsluiten alternatieve verklaringen 
o Standaardisatie 
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Extra uit PPT: manipulatie 
Wat doen om ervoor te zorgen dat we de storende factoren uitschakelen?  
  Zorgen dat onafhankelijke variabele 2 waarden kan aannemen  

(werken met experimentele conditie en controleconditie) 
 
Onafhankelijke variabele (OV): twee waarden/condities: 

- Experimentele conditie Xe 

- Controle conditie Xc 
 
Twee soorten manipulatie (Verschil heeft invloed op de manier van analyseren/statistiek!) 
1. Tussen-subject (between-subject) 

 
- Kijken naar de verschillen tussen de experimentele groep en de controlegroep. 
 
2. Binnen-subject (within-subject) 

 
- Elke groep wordt zowel met een experimentele conditie als met een controleconditie 

geconfronteerd. 
 
Operationalisatie van de manipulatie 
Bepalen hoe de ‘controle’ conditie eruit moet zien.  

Idealiter is het verschil tussen de experimentele conditie en de controleconditie zo minimaal 
mogelijk. Op deze manier sluit je de invloed van storende factoren uit. 

 
Manipulatie check 
Heeft de manipulatie gewerkt? Hebben de deelnemers gedaan wat jij hebt gevraagd om te doen (dit 
is de manipulatie)?  

- Stel dat dit niet het geval is, dan heeft de manipulatie zijn effect gemist. 
 

8.4 Randomiseren en matchen 
Voor een goed experiment zijn er dus ten minste twee groepen nodig. Deze groepen mogen maar in 
één kenmerk van elkaar verschillen, namelijk in X, de onafhankelijke variabele. 
 Dit is realiseerbaar door randomiseren of te matchen 
 

8.4.1 Randomiseren 
Onderzoekselementen worden ‘at random’ verdeeld (RCT), dus door toeval (zie EAS)  

- Condities 

- Volgordes: indien within-design. Deelnemers worden dan willekeurig over verschillende volgordes 
verdeeld 

- Storende factoren worden gelijk verdeeld over de groepen 
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Opmerking: het verdelen van de storende factoren werkt enkel indien de groepen groot genoeg zijn 
Gevaren 

- Vertekeningen mogelijk (zeker bij kleine n) 

- Verdeling bepaalde kenmerken 
Het kan zijn dat toevallig alle personen met een bepaald kenmerk (bv: hoge intelligentie) in de 
ene groep terecht komen. 

 
Oplossing 

- Controle via voormeting  
(bv: intelligentie vooraf bepalen en ervoor zorgen dat deze gelijk verdeeld wordt over de twee 
groepen)  

- Systematisch gelijkstellen = matchen  
 

8.4.2 Matchen 
= systematisch gelijkstellen 
 

- Deelnemers opsplitsten 
o Twee homogene deelgroepen (frequentiematchen) 
o Verdelen in paren (precisiematchen) 

- Random toewijzen over volgordes/condities 
 
Waarop matchen? 
De controlevariabele 

o Variabele die samenhangt met OV en/of AV 
o AV vóór de start van het experiment (voormeting) 

 
Opmerkingen 

- zie hoofdstuk 2: controlevariabelen 

- Link gestratificeerde steekproef: steekproef opsplitsen in homogene deelpopulaties 

- Matchen ook in correlationeel onderzoek 
 
Of een onderzoeker zijn onderzoeksgegevens door middel van randomiseren of via matchen zal 
samenstellen hangt af van vier overwegingen: 
1. Het heeft alleen zin te matchen op variabelen die naast de variabele waarvan met het effect wil 

meten, ook op de afhankelijke variabele van invloed zou kunnen zijn. 
2. Het hangt van de onderzoekssituatie af of matchen mogelijk is 
3. De grootte van de onderzoeksgroep speelt een rol.  
4. De onderzoeker moet zich afvragen of het afnemen van een voormeting van invloed kan zijn op 

de scores op de nameting. 
 

Extra uit PPT: standaardisatie 
- Constant houden van: 

o Omstandigheden: metingen moeten in alle condities op dezelfde manier gebeuren 
o Manipulatie/interventie 
o Meetinstrumenten 

- Blindering (dubbel-blind procedure) 
o Deelnemers: weten niet altijd of ze tot de controlegroep of de experimentele groep  

behoren. (niet zo makkelijk. Deelnemers kunnen soms ontdekken in welke 
groep ze zitten) 

o Onderzoekers: blindering bewerkstelligen door voor- en nametingen door iemand  
anders laten doen dan door de persoon die de interventie uitvoert 
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8.5 Intern valide 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 variabele(n). de storende 
factoren worden dus uitgeschakeld of onder controle gehouden.  

Pas wanneer men kan argumenteren dat buitenexperimentele factoren geen invloed kunnen 
hebben gehad of dat de invloed ervan onder controle gehouden is, pas daarna toetst men of 
het bekomen verschil statistisch significant is. 

 
Afhankelijk van de soort onderzoeksvraag, kies je voor één van de volgende designs: 

8.5.1 Het pretest posttest control group design 

 
 
Bij keuze voor matchen: Voormeting vindt plaats in de gehele groep. Pas nadien verdeling in 

twee groepen 
Bij Randomisatie: Voormeting kan zowel gebeuren voor of na de groep in twee groepen wordt 

verdeeld.  
 

8.5.2 Het posttest only control group design 

 
 

PRETEST-POSTTEST vs. POSTTEST-ONLY 
Hoe kiezen tussen pretest-posttest OF posttest-only? 
Geen sluitende keuze mogelijk! 
Mogelijkheid: kijken naar de grootte van de onderzoeksgroep. 

Bij kleinere groepen is een algemene voormeting, gevolgd door matchen aangewezen 
 
Voordelen pre-test 

- Je kan controleren of randomisatie gewerkt heeft (zeker bij kleine n) 

- Verandering in scores van pretest naar posttest  
 
Nadelen pre-test 

- Is het vastgestelde effect uitgelokt door de voormeting of door de interventie 
(voormeting kan ook een effect uitoefenen!)  

- Sensibilisatie-effect (‘interactie van testing en treatment’)  
 voornamelijk bij houdingen en meningen 
 

Dit verschijnsel beperkt de externe validiteit van het onderzoek, meer bepaald de 
generaliseerbaarheid: de onderzoeker mag namelijk niet stellen dat zijn treatment ook effect 
gehad zou hebben indien er geen voormeting aan vooraf zou zijn gegaan. 
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8.5.3 Het Solomon four group design 
Zeldzame vorm. Wordt niet vaak gebruikt. 

- In methodologiehandboeken (zelden in concreet onderzoek) 

- Wordt wel gebruikt bij onderzoek naar meningen en houdingen 
 

Combinatie van andere designs (bovenste twee: pretest-posttest; onderste twee: posttest-only) 

- Door deze vier groepen naast elkaar te leggen, kan je het effect van een voormeting weergeven 
 

 
 

BASISKENMERKEN 
Tussen-subject (between-subject) 

 
Binnen-subject (within-subject) 

 
- (Design met herhaalde metingen (repeated measures)) 

- Counterbalancing design 

 
- Vereist verschillende volgordes 

- Voordelen 
o Geen invloed van  selectie 
o Groter # subjecten/conditie 

- Nadeel: volgorde-effecten 
o Vermoeidheid 
o Oefening 
Oplossing: contrabalanceren 
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Contrabalanceren 

- Elke volgorde komt even vaak voor 

- Match volgordes – condities 

- Randomisatie over volgordes 

 
Nagaan of volgorde-effect gelijk is voor beide condities 

  indien volgorde-effect verschillend is voor condities: differentiële overdracht 
 
Differentiële overdracht: 

- Volgordes apart analyseren 

- Tijd tussen condities vergroten 

- Ander design kiezen 

 
COMPLEXERE DESIGNS 

 
 
Twee illustratieve voorbeelden: 
1. Meerdere niveaus van de onafhankelijke variabele 
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2. Meerdere niveaus van de afhankelijke variabele 

 
8.5.4 Factoriële en mixed designs 
Factoriële design 
Onderzoeker is geïnteresseerd in de Invloed van twee (of meer) onafhankelijke variabelen (= factoren) 
 
De categorieën van de ene variabele worden gecombineerd met de categorieën van een andere 
variabele of van andere variabelen om te komen tot groepen die elk een specifieke benadering krijgen. 
 A x B design: twee factoren ontwerp (ANOVA) 
 (voorbeelden p.216) 
 
Voordelen 
1. Efficiënt 
2. Betere generalisatie 
3. Gecombineerde effecten + interacties 
4. Invloed van subject-kenmerken: moderator (mixed design) 
 
Mixed design 
Speciale vorm van factoriële design 
 
Men onderzoekt het effect van één onafhankelijke variabele (de moderator-variabele) waarmee 
gemanipuleerd wordt, voor verschillende subgroepen afzonderlijk 
( factoriële design: onafhankelijke variabelen worden gecombineerd met elkaar, waarmee 

gemanipuleerd wordt.) 
 

8.5.5 Designs met herhaalde metingen 
1. 
Een nameting kan vlak na het beëindigen van het programma plaatsvinden. De onderzoeker kan ervoor 
kiezen om de nameting te herhalen (na enkele weken/maanden/…), om vast te stellen of er al dan niet 
een blijvend effect is. 
 
2. 
Men spreekt ook over ‘herhaalde metingen’ als onderzoekselementen meerdere malen met een 
treatment geconfronteerd worden en er na elke confrontatie een meting plaatsvindt. 
 
Twee varianten: 
5. De treatment is steeds dezelfde 
6. De treatment is telkens anders (= counterbalancing designs) 
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8.5.6 Counterbalancing desings 
De onderzoekselementen worden telkens met een andere treatment geconfronteerd. Tijdens of na 
elke confrontatie vindt een meting plaats. 
 
Twee mogelijkheden: 
1. Between-counterbalancing design: elk onderzoekselement krijgt elke conditie slechts één keer 
2. Within-counterbalancing design: elk onderzoekselement krijgt elke conditie minimaal twee keer 
 
Voordeel 
Er is op geen enkele wijze sprake van selectie. Onder elke conditie heeft men immers precies dezelfde 
onderzoekselementen.  
 
Gevaar 
De kans op differentiële overdracht 
 = de overdracht van effecten van de ene conditie naar de andere conditie  

aangezien er herhaaldelijke confrontatie is met een bepaalde treatment, moet men nagaan of 
de volgorde van de blootstelling geen effect heeft op het resultaat 
 Voorbeeld: Blootstelling aan A en vervolgens aan B zou een ander effect kunnen hebben 

dan eerst blootstelling aan B en pas daarna aan A. 
 

8.6 Single subject research 
= onderzoeken waarbij slechts één onderzoekselement betrokken is (N = 1 experiment) 
 
Meest gebruikte methode: pretest posttest design 
 Basislijn/beginsituatie – behandeling – nameting 
 

 MAAR: storende factoren!!  
 Oplossing: kiezen voor een andere opzet 

 

Hoe opzetten? 
7. Reversal design 
8. Multiple baseline design 
9. Tijdserie design 

 

8.6.1 Het reversal design/ABAB-design 
A = controleconditie 
B = experimentele conditie 
 
Men gaat A en B telkens afwisselen om te onderzoeken wat het effect is. Op deze manier kan je nagaan 
of het veroorzaakte effect bij B opnieuw verdwijnt dan wel blijft wanneer A toegepast wordt. 
 
Opmerking 
Vanuit methodologisch standpunt is deze aanpak goed; maar vanuit klinisch standpunt moeilijk om 
terug naar oude te gaan.  
Variant om dit op te lossen = multiple baseline design  
 

8.6.2 Het multiple baseline design 
Dit design kan toegepast worden indien men twee of meer probleemgedragingen 
(condities/contexten/situaties) die onafhankelijk zijn van elkaar, bij één onderzoekselement wil 
behandelen en men daarvoor dezelfde behandelingsmethode kan toepassen. 
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Werkwijze  
1. Eerst vaststellen in welke mate de probleemgedragingen zich voordoen METING 1 
2. Daarna wordt er een behandeling gepraktiseerd die gericht is op het elimineren van één 

probleemgedraging.  
3. Vervolgens gaat men na of probleemgedrag 2 zich in dezelfde mate blijft voordoen als bij de eerste 

meting. METING 2 
OOK wordt nagegaan of probleemgedrag 1 (welke behandeld werd), vermindert 

4. Op probleemgedrag 2 wordt dezelfde behandeling toegepast omdat deze effectief blijkt te zijn 
voor probleemgedrag 1 

5. Bij een derde meting blijkt dat beide probleemgedragingen minder voorkomen. METING 3 
 

OPGELET! Indien reeds bij de tweede meting sprake is van een verandering bij beide 
probleemgedragingen, dan is er naar alle waarschijnlijkheid een invloed van storende 
factoren 

 

8.6.3 Het tijdserie design 
Hiervan is sprake als men op een groot aantal momenten metingen verricht en men tevoren at random 
heeft bepaald tussen welke meetmomenten de treatment gepraktiseerd moet worden. 

Biedt weerstand aan storende factoren. Bij interventie zouden we een plotse verandering 
moeten waarnemen, bij storende factoren zou er doorheen de tijd een geleidelijke 
verandering optreden.  
 

(Grens tussen experimenteel en niet-experimenteel onderzoek. In sommige handboeken wordt deze 
vorm niet tot zuiver experimentele designs gerekend, dit omdat de controlegroep afwezig is  quasi-
experimenteel design (8.7) ) 
 

OPMERKING: groepen in plaats van individuen 
Alles wat in punt 8.6 besproken is, is ook van toepassing voor onderzoek op groepen i.p.v. op 
individuen. In dit geval moeten de metingen betrekking hebben op kenmerken van de groep. 
 

8.7 Quasi-experimentele designs 
= designs waarin niet aan alle voorwaarden voor experimenteel onderzoek voldaan is. (geen zuiver 
experimentele ontwerpen) 
 

Kenmerken 

- Afwezigheid controlegroep 

- Randomisatie (en/of matching) niet mogelijk 

- Groepen verschillen op de voormeting 
 

Gevaar 
Buitenexperimentele factoren kunnen het bekomen resultaat verklaren.  
 Resultaten mogelijks verklaard door selectie en/of interacties 
 

Oplossing 

- Zo veel mogelijk gegevens verzamelen bij de voormeting 

- Statistische controle 
 

Voorbeeld: niet-equivalente controlegroep design 
Een onderzoeker beschikt over twee of meer groepen die niet door middel van randomiseren of 
matchen zijn samengesteld. Bij beide groepen vindt zowel een voor- als nameting plaats. De ene groep 
krijgt een treatment, de andere niet. Of in beide groepen wordt een verschillende treatment 
toegepast. 
( pretest posttest: groepen worden wél samengesteld a.d.h.v. randomisatie of matching) 
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8.8 Externe validiteit 
Interne validiteit 
Dit heeft betrekking op de vraag of een effect in de afhankelijke variabele in elk geval ook aan het 
manipuleren van de onafhankelijke variabele kon worden toegeschreven.  
 
Externe validiteit 
Dit heeft betrekking op de generaliseerbaarheid van de gegevens 

- Bij experimenteel onderzoek is er vaak sprake van een beperkte generaliseerbaarheid 
 
Factoren die de externe validiteit beperken: 
1. Interactie-effect van testing en treatment 

Dit betekent dat de treatment wellicht alleen effect heeft als er een voormeting aan is 
voorafgegaan.  
 Men mag niet zomaar concluderen dat de treatment in een situatie zonder voormeting ok 

effect gehad zou hebben.  
 

2. Interactie van selectie en treatment 
Dit betekent dat men effecten van de treatment alleen mag generaliseren naar de populatie 
waaruit de steekproef voor het onderzoek getrokken is. 
 

3. Reactive arrangements/Hawthorne-effect 
Dit is het verschijnsel dat onderzoekselementen zich in een onderzoek anders gaan gedragen 
omdat ze weten dat ze aan een experiment deelnemen.  
 

4. Multiple treatment interference 
Dit verschijnsel kan optreden als onderzoekselementen in een onderzoek met twee of meer 
treatments geconfronteerd worden.  
 Vindt men in dit type onderzoek dat de ene methode effectiever is dan de andere, dan 

mag men hieruit nog niet de conclusie trekken dat men hetzelfde resultaat zal vinden in 
een design waarin elk onderzoekselement slechts met één treatment wordt 
geconfronteerd.  

 
5. +  6. Hebben betrekking op de wijze waarop de onafhankelijke en de afhankelijke variabele  

        geoperationaliseerd zijn 
(twee voorbeelden op p.229-230)  

 

Gelet op bovenstaande beperkingen heeft het uitvoeren van slechts één experiment vaak weinig zin. 
Om te komen tot een theorie moet een onderzoek uitgevoerd worden bij verschillende populaties en 
met verschillende operationaliseringen van de theoretische variabelen en in verschillende designs. 
 

8.9 Statistische toetsing 
Indien het bij verschillen tussen groepen gaat om steekproefgegevens, dan moeten deze verschillen 
getoetst worden op statistische significantie 
 

Hiervoor is keuze mogelijk tussen verschillende statistische toetsen (zie tabel p.230) 

- Keuze houdt rekening met een aantal factoren: 
o Wil een onderzoeker twee groepen met elkaar vergelijken of wil hij meer dan twee 

groepen met elkaar vergelijken? 
o Gebeurde de samenstelling van de groep door matching of randomisatie? 
o Meetniveau? (Nominaal, ordinaal, interval of ratio?) 

 

Twee voorbeelden: co-variantie-analyse en multiple regressie-analyse 
Worden gebruikt wanneer de subgroepen niet alleen verschillen wat de onafhankelijke variabele 
betreft, maar ook in andere variabelen.  
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EXTRA UIT PPT 
Zijn de geobserveerde verschillen statistisch significant? 

 
 
Parametrische toetsen: afhankelijke variabele op intervalniveau of hoger gemeten 
Niet-parametrische toetsen: kan je breder toepassen op andere soorten van data, niet op intervalniveau 
 
Verschil tussen ‘tussensubject designs’ en ‘binnensubject designs’ 
 
Hoofd- en interactie-effecten (grafieken in PPT) –Nuttig om nog eens te beluisteren 
Worden vanuit methodologisch standpunt gebruikt om na te gaan of dingen die we in ons opzet 
gedaan hebben, gewerkt hebben of niet. 
 

Hierbij zijn er telkens twee onafhankelijke variabelen en één afhankelijke variabelen.  
 
Hoofdeffect 
= het effect van de ene OV is onafhankelijk van het effect van de andere OV. Het effect treedt dus op, 
onafhankelijk van de waarde van de andere OV.  

(bv.: Is er een effect van alcohol, onafhankelijk van het geslacht?) 
 
Interactie-effect 
= het effect van de ene OV is afhankelijk van het effect van de andere OV. Het effect van de ene zal 
dus wijzigen door de andere.  
 (bv.: Is er een effect van alcohol, afhankelijk van de waarde van geslacht?) 
 

o In ons gegeven voorbeeld tussen haakjes gaan we dus na of geslacht een moderator is.  
 
Te bekijken in: 

- Factorieel design 
o Conditie × Conditie → interactie tussen OVs 
o Conditie × Subjectvariabele → moderator 

- Pre-test – Post-test design 
o Meting × Conditie → check randomisatie + effect 

- Binnen-subject design 
o Volgorde × Conditie → check differentiële overdracht 
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9 Correlationeel onderzoek 
9.1 Inleiding 
Correlationeel onderzoek = niet-experimenteel onderzoek 
 

Enkele begrippen 

- Niet-experimenteel onderzoek 

- Niet-gemanipuleerd onderzoek 

- Passief observationeel onderzoek  
o niet manipuleren, gewoon kijken wat er gebeurt 
o observationeel verwijst naar een vorm van instrument 

- Survey- of vragenlijst onderzoek 

- Cross-sectioneel onderzoek (type van correlationeel onderzoek) (zie verder) 

- Correlationeel onderzoek 
 

Wanneer kiezen we niet voor experimenteel onderzoek en wel voor correlationeel onderzoek? 

- Men kan niet altijd manipuleren met alle variabelen waarvan men bepaald effect verwacht. 

- Verschijnselen zijn multicausaal bepaald. In één onderzoek wil men bijvoorbeeld de effecten van 
verschillende onafhankelijke variabelen op één afhankelijke variabele vaststellen. 

- Onderzoeker is niet altijd geïnteresseerd in het opzoeken van causaliteit 

- Naturalistische onderzoeksetting (in een reële context) 

- Bij specifieke onderzoeksvragen (vragen die niet via een experiment opgelost kunnen worden, 
maar die wel relevant zijn voor experimenteel onderzoek): 

o Samenhang vaststellen 
o Grootte van samenhang vergelijken 
o Ontwikkeling en voorspelling 
o Individuele verschillen 
o Structuur van concepten (factoranalyse) 

Model maken en testen of dit model klopt met de werkelijkheid  
o Ontwikkeling van meetinstrumenten  

- Item-analyse 

- Betrouwbaarheid en validiteit 

- Constructie van subschalen (o.a. factoranalyse) 
o Toetsen van verklarend model 

- Mediatoren (moderatoren) 
 

9.2 De analyse van één variabele 
(Berekeningen niet kunnen, wel kunnen: deze statistieken interpreteren) 
 

9.2.1 Frequentieverdelingen 
Eerste analysestap: opstellen van een aantal eenvoudige frequentieverdelingen 

- Een frequentieverdeling bevat een overzicht van de categorieën van een variabele met daarbij het 
aantal onderzoekselementen in elke categorie. 

Manier van weergeven: 
o Absolute aantallen: de aantallen zoals geteld werd. 
o Proportie: de frequentieverdelingen worden dan in percentages uitgedrukt.  

 

9.2.2 Maten voor centrale tendentie 
= in één maat vat men de informatie uit de frequentieverdeling samen 
 

Gemiddelde: op interval- of rationiveau 
Mediaan: op ordinaal niveau 
Modus: op nominaal niveau 
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9.3 Samenhang in correlationeel onderzoek 
(Berekeningen niet kunnen, wel kunnen: deze statistieken interpreteren) 
 
Samenhang tussen twee variabelen kan nagegaan worden met behulp van tabellenanalyse, 
associatiematen en analyse met behulp van centrale tendentiematen. 
 

9.3.1 Tabellenanalyse/kruistabel 
De relatie tussen twee variabelen wordt weergegeven in tabelvorm. Dit kan door percentages te 
berekenen.  
 
Hoe vergelijken? 

- Indien men horizontaal percenteert, dan moet men verticaal vergelijken. 

- Gebruik van statistische technieken om te bepalen of de samenhang statistisch significant te 
noemen is.  

- Men kan trachten te achterhalen of er een bepaalde trend in de gegevens zit. 
 
OPMERKING 
Statistische significatie staat niet gelijk aan inhoudelijke relevantie! 
 Het is niet omdat iets statistisch significant is, dat het ook relevant is. 
 
Epsilon: drukt uit of een samenhang sterk of zwak is, door te kijken naar het verschil tussen de 
percentages. 
 

9.3.2 Associatiematen 
Een associatiemaat of correlatie-coëfficiënt is een getal dat de mate van samenhang uitdrukt. 

We kunnen stellen dat de samenhang sterker is, naarmate de coëfficiënt een hogere waarde 
heeft. 

 
De correlatiecoëfficiënt (symbool: r) 
 
OPMERKING 
Een hoge correlatie is wel een van de voorwaarden om over causale relaties te kunnen spreken, maar 
is niet de enige voorwaarde. (hetzelfde geldt overigens ook voor een hoge waarde van epsilon.) 
 

9.3.3 Analyse met behulp van centrale tendentiematen 
Van een derde manier om samenhang tussen variabelen tot uitdrukking te brengen is sprake als een 
onderzoeker voor de verschillende groepen die hij met elkaar wil vergelijken, een centrale 
tendentiemaat berekent. 
 

Cross-sectioneel onderzoek  

- Gegevens verzameld op één meetmoment 

- Samenhang tussen (twee) variabelen 

- Samenhang niet verklaard door andere variabele 
= probleem van de derde variabele 
 (hiermee wordt bedoeld: alle alternatieve verklaringen die de samenhang tussen fenomenen 
die we bestuderen kunnen verklaren) 
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9.4 Causaliteit in correlationeel onderzoek 
Wanneer een onderzoeker die correlationeel onderzoek uitvoert, wil nagaan of de door hem 
geconstateerde samenhang tussen zijn OV (X) en zijn AV (Y) ook een causaal karakter heeft, dan moet 
hij het volgende doen: 

- Hij moet aantonen dat X in tijd voorafgaat aan Y (tijdvolgordeprobleem) 

- Hij moet aantonen dat de samenhang tussen X en Y niet verklaard kan worden door een derde 
variabele (probleem van de derde variabele) 

 
De meest adequate onderzoeksopzet waarbij een conclusie over causaliteit onder de gestelde 
voorwaarden mogelijk is, is die van het experiment. In een experiment worden alle omstandigheden 
onder controle gehouden, terwijl er gemanipuleerd wordt met de afhankelijke variabele. 
 

9.5 Oplossingen voor het derde variabele-probleem 
Selecteer derde variabele(n) op basis van conceptueel model 

- Statistische controle (elaboratie, partiële correlaties, ANCOVA) 

- Beperkte controle via opzet (vb. constante, matchen, ex post facto)   
 

!!! MAAR: vereist dat je derde variabele(n) a priori kent  
 
Mogelijke effecten van de derde variabele 
1. Samenhang blijft  
2. Samenhang verdwijnt (samenhang/interpretatie) 
3. Samenhang verandert (interactie/subgroep-analyse/interactie-effect) 
 

9.5.1 De elaboratietechniek  
Bij deze techniek gaat men uit van een relatie tussen twee variabelen en gaat men na wat er gebeurt 
met die samenhang, als er een derde variabele bij betrokken wordt. 

 Men gaat met andere woorden de relatie tussen X en Y onderzoeken onder 
constanthouding van andere variabelen. Deze andere variabelen worden T(est)-variabelen 
genoemd.  

 

Bij de elaboratietechniek gaat men na of er binnen elke categorie van de testvariabele nog 
wel of geen relatie meer tussen X en Y bestaat en/of de relatie tussen X en Y bij de ene 
categorie van variabele T groter is dan bij een andere categorie. (voorbeeld: p.251) 

 
A. Elaboratie-uitkomsten 
Verschillende mogelijkheden:  
1. (Interne replicatie: de testvariabele is irrelevant voor de samenhang tussen de OV en de AV. Men 

mag dus nog steeds aannemen dat de OV van invloed is op de AV.) 
 

2. De oorspronkelijke relatie verdwijnt in de subtabellen. De epsilons van de subtabellen worden 
plusminus nul. (schijnsamenhang + interpretatie) 

a. Schijnsamenhang: T gaat in tijd aan X vooraf; de oorspronkelijke relatie tussen X en Y 
verdwijnt in de subtabellen. 

 

b. Interpretatie: T komt in tijd na X; de oorspronkelijke relatie tussen X en Y verdwijnt in 
de subtabellen.  

 

3. De partiële samenhangen (dat wil zeggen de samenhangen in de subtabellen) verdwijnen niet, 
maar wijzigen zich ten opzichte van de oorspronkelijke. De epsilons in de subtabellen zijn 
verschillend van elkaar. (interactie) 
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B. Schijnsamenhang 
De oorspronkelijke samenhang tussen de OV en de AV wordt verklaard door de testvariabele (Z). Men 
kan dus niet langer stellen dat de OV van invloed is op de AV, er is een andere gemeenschappelijke 
oorzaak voor de samenhang.  
 

(Z is oorzaak van zowel X als Y) 
 

Tijdvolgorde: Z komt in tijd voor X. 
 

 Samenhang VERDWIJNT  
 

 
C. Interpretatie 
De oorspronkelijke samenhang tussen X en Y in de subtabellen verdwijnt onder constanthouding van 
Z, waarbij Z bovendien in tijd tussen X en Y komt. (Mediator/interveniërende variabele) 
 

(Z geeft een interpretatie voor het feit dat X van invloed is op Y. X beïnvloedt Z en Z beïnvloedt Y) 
 

Tijdvolgorde: Z komt in tijd na X. 
 

 Samenhang VERDWIJNT  

 
D. Interactie 
Er bestaat een verband tussen X en Y. Dit verband verandert naargelang de waarde van de derde 
variabele, Z. (moderator-variabele)  
 

Er is sprake van interactie als de epsilons in de subtabellen van elkaar verschillen. De oorspronkelijke 
samenhang kan dan in de ene subtabel sterker zijn dan in de andere of in de ene tabel is de samenhang 
positief, in de andere negatief. 
Ook is er sprake van interactie als in de ene subtabel de samenhang even hoog is als in de 
oorspronkelijke tabel en in de andere subtabel sterker of zwakker.  
 

 Samenhang VERANDERT 
 

 
 
Opgepast! Soms is het zo dat wanneer men een relatie tussen X en Y elaboreert, er in eerste instantie 
geen samenhang gevonden wordt. Men stopt dan met de analyse en trekt de conclusie ‘X heeft geen 
invloed op Y’. dit is niet altijd het geval! (zie voorbeeld, p.261). 
 
Subgroep-analyse en interactie-effect 
Subgroepen kunnen met elkaar vergeleken worden bij de analyse 
 Voorbeeld: groep splitsen in ‘boven gemiddeld’ en ‘onder gemiddeld’ 
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E. Elaboratie met behulp van associatiematen 
Bij het voorgaande werden de variabelen telkens gedichotomiseerd. Dit is echter NIET noodzakelijk om 
de elaboratietechnieken uit te voeren. Variabelen kunnen meer dan twee categorieën hebben.  
 
Om na te gaan of er in de oorspronkelijke tabel en in de subtabellen sprake is van samenhang, maakt 
men gebruik van associatiematen (en dit geval dus meestal niet van de epsilon). 

~ via berekeningen! 
 

9.5.2 De analyse met behulp van partiële correlaties 
Met deze techniek wordt (net zoals bij de elaboratietechniek) nagegaan of de tussen twee variabelen 
geconstateerde samenhang niet verklaard wordt door een derde variabele. 
 Analyse met correlatiecoëfficiënten (in plaats van met tabellen) 
 
Voorbeeld: 

- Berekenen van de partiele correlatiecoëfficiënt 
 
OPMERKINGEN 

- Ook bij deze analysetechniek kan er sprake zijn van schijnsamenhang of interpretatie (afhankelijk 
van de tijdsvolgorde).  

- Indien een onderzoeker interactie verwacht, dan kan hij geen gebruik maken van de partiële 
correlatiecoëfficiënt. In dit geval moet hij beroep doen op een andere techniek (bv. Multiple 
regressie-analyse).  

 

9.5.3 Ex post facto onderzoek 
Bij dit soort onderzoek wordt getracht de groepen die men wil vergelijken, achteraf – na de 
dataverzameling – gelijkwaardig te maken door deze groepen zo samen te stellen dat ze in bepaalde 
kenmerken niet meer van elkaar verschillen. (matchen) 
 

- Post facto verband her-analyseren: dit doet men na het onderzoek afgelopen is, door uit de 
steekproef groepen te selecteren die gelijk zijn op bepaalde ‘derde variabelen’.  

- Groepen matchen voor bepaalde derde variabele(n) 

- Effect op te bestuderen verband onderzoeken 
 
Nadeel van deze techniek 

- Wellicht verschillen de groepen die men vergelijkt nog wel in andere kenmerken dan die waarvoor 
men gecontroleerd heeft. Ook daarop zou de onderzoeker dan nog moeten matchen om de 
groepen ook op die kenmerken vergelijkbaar te maken. 

o Onderzoekstechnisch geen probleem 
o In de praktijk: matchen op verschillende kenmerken tegelijk kan ervoor zorgen dat veel 

onderzoekselementen niet meer in de analyse betrokken worden. 

- Moeilijk bij groot aantal derde variabelen 
 

9.5.4 Multiple regressie-analyse 
In de situatie waarin van verschillende onafhankelijke variabelen wordt verondersteld dat zij op een 
afhankelijke variabele van invloed zijn, wordt veelal multiple regressie-analyse toegepast. 
(zulk een situatie kan weergegeven worden a.d.h.v. een causaal model. P.269) 
 
Doel van deze techniek:  om van elke onafhankelijke variabele zijn directe invloed op de 

afhankelijke variabele vast te stellen.  
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9.6 Oplossingen voor het tijdvolgordeprobleem 
Hier gaat het over de vraag welke variabele in tijd aan welke andere voorafgaat.  
 

- Vaak is dit probleem op te lossen door zinnig te redeneren.  

- Afleiden aan de hand van analyses 
o Panel-onderzoek 
o Cross lagged panel techniek 

 

9.6.1 Panel-onderzoek 
Men verricht metingen bij dezelfde onderzoeksgroep op verschillende momenten. Omdat er op 
verschillende tijdstippen informatie verzamend wordt over een aantal variabelen, biedt dit de 
mogelijkheid conclusies te trekken over de tijdvolgorde van die variabelen. 
 

Analyse aan de hand van tabellen 
 

OPMERKING 
Om te kunnen vaststellen welke tijdvolgorde het meest waarschijnlijke is, moet men nagaan welke 
verschuivingen zich tussen de twee metingen hebben voorgedaan. Indien de verschuivingen zich in 
alle richtingen voordoen, dan kan men GEEN uitspraak doen over de tijdvolgorde.   
 

9.6.2 De cross lagged panel techniek 
Men verzamelt informatie bij dezelfde onderzoeksgroep over dezelfde variabele, op verschillende 
tijdstippen. (zelfde dus als panel-onderzoek) 
 

Analyse aan de hand van correlatiecoëfficiënten. 
 

Extra uit PPT: causale interpretaties (herhaling) 
Longitudinaal onderzoek 
- Meerdere meetmomenten in dezelfde steekproef 

- Doel: 
o Verandering over de tijd 
o Tijdvolgorde probleem: richting van het verband 

- Verschillende vs. dezelfde (panel) instrumenten  
 

Causaliteit? 
Neen, omdat we niet weten welke alle ‘derde variabelen’ zijn en omdat we niet op elk tijdstip alle 
vaardigheden hebben gemeten. 
 

Varianten longitudinaal onderzoek: 

- Hetzelfde meetmoment, verschillende instrumenten 

- Op elk meetmoment dezelfde instrumenten bij dezelfde steekproef 
 

Causale interpretaties 
‘heeft invloed op’ ‘leidt tot’ ‘heeft effect op’ 
 Onmogelijk in cross-sectioneel onderzoek 
 

Wees voorzichtig met het onderscheid tussen samenhang en causaliteit. Deze begrippen betekenen 
NIET hetzelfde.  
 

Geldige en noodzakelijke criteria voor causaliteit (herhaling) 

- Samenhang tussen oorzaak en gevolg 

- Oorzaak gaat in tijd vooraf aan het gevolg (tijdvolgordeprobleem) 

- Geen storende factoren kunnen het verband tussen oorzaak en gevolg verklaren (probleem van 
derde variabele) 
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Analyse 
Vaststellen van samenhang 

- Tabel-analyse (²) 

- Associatiematen 
o Pearson rxy, Spearman rs, Kendall τ  

- Centrale tendentie 
o T-toetsen, ANOVA 

- (Multiple) regressie-analyse 
 
Probleem van derde variabele 

- Storende factoren 
o Partiële correlaties (multiple regressie-analyse) 
o (Co)variantie-analyse (ANCOVA) 

- Mediatoren 
o Partiële correlaties 
o Multiple regressie 

- Moderatoren 
o Multiple regressie 
o (Co)Variantie-analyse (AN(CO)VA) 

 
Toetsen van causale modellen 

o Pad-analyse (multiple regressie) (manifeste variabelen) 
o Structurele vergelijkingsmodellen (SEM) (latente variabelen) 
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10 Rapportage en kritische beoordeling van kwantitatief onderzoek 
10.1 Het onderzoeksrapport 
10.1.1 Structuur onderzoeksrapport 
- Abstract (= samenvatting van het onderzoek) 
 

- Inleiding (Introduction/background) 
o Probleem 
o Bestaand onderzoek (literatuurstudie) 
o Beperkingen beschikbaar onderzoek 
o Bijdrage van de huidige studie 
o Onderzoeksvragen 
o Hypothese(n) 

 

- Methode (Method) 
o Deelnemers (Participants) Steekproeftrekking 

populatie definiëren – eigenschappen waaraan iemand moet voldoen of waaraan 
iemand niet mag voldoen – exclusie en inclusiecriteria, tijd en plaats beschreven van 
deelnemers 

o Instrumenten (Measures/materials/apparatus) 
  Vermelden van betrouwbaarheid en validiteit!!! 

- apparatus gebruikt men vaak in bepaald onderzoek (vb. orthopedagogiek als men 
specifieke medische apparatuur gebruikt in het onderzoek) 

- instrumenten groeperen volgens variabele die men wilt onderzoeken 

- beschrijven proces van latente variabele en uitwerken welke indicator je gebruikt 
hebt om die variabele te meten  
 beschrijven hoe de test eruit ziet  
 verwijzen naar handleiding van de test.  
(Als je nieuw instrument ontwikkeld hebt, zal beschrijving uitvoeriger zijn.) 

- Bij bestaande testen is het vaak gevaarlijk omdat je deze in testhandleiding 
terugvindt. 
(Indien je zelf een instrument maakt  onderzoek betrouwbaarheid en validiteit. 
Geldt ook bij observaties – Soms ook in resultaten terugvinden.) 

o Opzet (Procedure) 

- Correlationeel: onderscheid tussen 2 categorieën; alle gegevens op 1 moment 
(crossectionele studie) of op verschillende momenten (longidutinale studie) – in het 
opzet vermelden welke metingen je op welk moment gedaan hebt.  

- Uitleggen hoe je deelnemers over condities verdeeld hebt, normaalgezien moeten 
randomiseren, dus dit uitleggen (soms bepaalde groepen matchen, uitleggen hoe 
je dit gedaan hebt)  

-  pretest – potest gebruikt?  uitleggen 

- Proceduresectie is langer bij experimenteel onderzoek 
 

- Resultaten (Results)  
o Verschil tussen correlationeel en experimenteel onderzoek 
o Moet opgebouwd zijn uit twee delen: 

- Descriptief 
experimenteel (beschrijvend gedeelte, scores van variabelen)  
correlationeel (correlaties beschrijven) 

- Inferentie (statistiek-significantie) 
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- Discussie (Discussion) 
o Antwoord op de onderzoeksvragen? Hypothese bevestigd?  
o Koppeling aan bestaand onderzoek 
o Methodologische beperkingen (ook: kritiek op eigen onderzoek) 
o Suggesties voor verder onderzoek 
o Implicaties (wat betekent dit onderzoek voor de praktijk?) 

 

- Acknowledgements 
Bedankwoordje voor mensen die geholpen hebben met onderzoek (financiers, deelnemers…)  
Hangt af van onderzoeksoutput van universiteit, hoe meer KUL vermeld wordt op artikelen, hoe 
groter budget van regering. Veel onderzoek produceren is belangrijk – financiën. 
 

- References 
Format en stijl = APA 

- Appendix/Supplementary material 
 

10.2 Rapportagecriteria: CONSORT 
Niet vanuit APA maar vooral vanuit medische wetenschappen = richtlijnen waaraan een rapport van 
een bepaald type onderzoek moet voldoen (kan je gebruiken voor 2 doeleinden: als je zelf rapport 
maakt om te weten wat je gerapporteerd hebt – onderzoek kritisch beoordelen: is dat punt op een 
methodologisch goede manier behandeld in dat onderzoek?)  
 
Er is een lijst voor experimenteel onderzoek – consort checklist (trial = experimenteel onderzoek)  
 

10.3 Rapportagecriteria: STROBE 
Dit is voor Correlationeel onderzoek (vorige voor experimenteel onderzoek) 
 verschillen door verschil in onderzoeksopzet  
 

STROBE (strenghtening the reports of observational studies in epithimiology) 
 

Onthoud: 
OB = observational studies (passief observationeel onderzoek is een synoniem) 

 observational = niet techniek om gegevens te verzamelen maar het feit dat het hier gaat om 
onderzoek waar geen manipulatie is gebeurd (deze categorie hebben we aangeduid met 
correlationeel onderzoek) 
 

Men maakt onderscheid in 3 categorieën van correlationeel onderzoek: 
- crossectionele studies (onderaan) 
- longitudinale studies (cohort onderzoek)  
- case control study (hebben we gezien bij crossectioneel onderzoek, komt uit geneeskunde – 
onderzoek waarbij je een klinische groep gaat vergelijken met een controlegroep)  

 

vb. opvoedingsgedrag van ouders in gezinnen  waar kind is met autisme – samenhang met 
opvoedingsgedrag.  
 2 groepen met elkaar vergelijken (cases): klinische groep en controlegroep 
 geen manipulatie (lijkt op vergelijken van 2 condities maar eigenlijk wordt er niets gemanipuleerd 
= GEEN vorm van experimenteel onderzoek) krijgt aparte plaats omdat richtlijnen vanuit 
geneeskundig onderzoek komen.  
 
 
Resultaten en discussie – constructie vergelijkbaar met experimenteel onderzoek 
longitudinaal; verschillende tijdstippen analyses doen 
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10.4 Kritische beoordeling van kwantitatief empirisch wetenschappelijk 
onderzoek: algemene kwaliteitscriteria 

Gebruik maken van twee types van kennis: 
1. Methodologisch technische kant van hoe onderzoek is opgezet 
2. vakinhoudelijke kennis 
 

Betrouwbaarheid              < 

- Intern 

- Extern 

Validiteit                       < 

- Intern 

- Extern 

Bruikbaarheid 

- Toegepast onderzoek 
(bruikbaar in de praktijk/bij 
verder onderzoek?) 

Interne betrouwbaarheid 

- Consistentie (nauwkeurigheid) 
o Tests, vragen, observaties, bestaand materiaal 
o Manipulatie (enkel bij experimenteel onderzoek) 

- Optimaliseren via: 
o Selectie betrouwbare instrumenten 
o Gestructureerde dataverzameling 
o Standaardisatie procedures 
o Onderzoeksprotocol 

DOEL = reduceren van toevalsfouten (ruis) 
 

Externe betrouwbaarheid 

- Repliceerbaarheid (herhaalbaarheid van het onderzoek) 

- Optimaliseren via: 
o Nauwkeurige rapportage (i.e. methode) 
o Onderzoeksprotocol 

DOEL = reduceren van toevalsfouten (stabiliteit) 
 

Interne validiteit 

- Interpretatie 
o Past het design bij de onderzoeksvraag 
o Uitsluiten van alternatieve verklaringen (storende factoren) 

Zowel bij effect als bij nulresultaten 

- Optimaliseren via: 
o Controleconditie 
o Randomisatie/matching; contrabalanceren 
o Standaardisatie 
o Kwaliteitsvolle meetinstrumenten 
o Opname van relevante (derde) variabelen 
o Analyse-techniek 

 

Externe validiteit 

- Generaliseerbaarheid (voor wie zijn de resultaten geldig? Kan veralgemeend worden?) 
o Bedoelde populatie 
o Andere populatie, tijdstip, context 
o Ecologische validiteit?? 

Hoe verder de condities afstaan van dagelijkse realiteit, hoe beperkter de ecologische 
validiteit – moeten dit soms doen om storende factoren uit te sluiten. Correlationeel 
onderzoek gaat dichter aansluiten hierbij, ecologische validiteit is hier groter. 

- Optimaliseren via: 
o Operationele definitie onderzoekselementen (in/exclusiecriteria) 
o Omschrijving van de context  
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10.5 Criteria voor het beoordelen van gepubliceerd kwantitatief empirisch 
wetenschappelijk onderzoek 

Peer reviewed ↔ Andere bronnen 

- Zie les 2: Zoeken naar literatuur 

- Web of Science, PubMed, Databases 
 
Veel wetenschappelijke artikelen zijn peer reviewed (1e kwaliteitscriterium, heeft het onderzoek al 
doorstaan), dwz dat als je onderzoek doet, de onderzoeker een manuscript/rapport maakt van 
onderzoek. Dit wordt zelden in een tijdschrift gepubliceerd. De onderzoeker stuurt zijn 
rapport/manuscript op naar tijdschrift, dit tijdschrift heeft een redacteur, deze kijkt ‘past artikel binnen 
tijdschrift’, indien ja, dan wordt systeem van peer review in gang gezet: worden experten (reviewers) 
gezocht (door redacteur) in vakdomein van paper, de reviewers zullen het artikel inhoudelijk en 
methodologisch (kritisch) beoordelen, vellen oordeel over artikel – aantal tekortkomingen aangeven, 
afhankelijk van hoe erg deze zijn (inhoudelijk, methodologisch), dan krijgt de schrijver kans om artikel 
te herwerken OF artikel kan afgewezen worden (70 – 80% wordt na eerste lezing afgewezen). 
 

10.6 Beoordelingscriteria 
10.6.1 Conceptueel model 
- Inleiding 

o Doel van de studie? 
o Bijdrage van de studie? 

- Literatuuroverzicht 
o Relevante studies opgenomen? 
o Kritische analyse: beperkingen 
o Hoe gaat de studie met huidige beperkingen om? 

- Onderzoeksvraag 

- Hypothese(n) 
 

10.6.2 Onderzoeksontwerp 
Leidt het onderzoeksontwerp tot een vertekening van de resultaten? 

- Onderzoekselementen 
o Populatie: in/exclusiecriteria (valide?) 
o Kenmerken van de deelnemers (hoe vastgesteld?); controlegroep 
o Steekproeftrekking (past type steekproeftrekking bij de vraag die je wil beantwoorden?) 
o Grootte van de steekproef (onderscheidingsvermogen)  

(of een steekproef groot genoeg is, kan statistisch berekend worden) 
 

Wordt de steekproef duidelijk beschreven en zorgt deze selectie van de onderzoekselementen voor 
een vertekening van de resultaten? 
Naar welke groepen en contexten zijn de data veralgemeenbaar? 
 

- Meetinstrumenten 
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? 
 

- Onderzoeksopzet (procedures) 
Past het design bij de onderzoeksvraag? 
Zijn storende factoren onder controle? 
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o Experimenteel design 

- Onderzoeksvraag: causaal 

- Specifieke beoordelingscriteria 
o Manipulatie van de OV 

- Inhoud controleconditie!!! 
o Randomisatie (matching) 
o Standaardisatie 
o Invloed van storende factoren 

 
o Correlationeel design 

- Onderzoeksvraag: beschrijvend – samenhang 

- Specifieke beoordelingscriteria 
o Steekproef + instrumenten 
o Relevante derde variabele(n) gecontroleerd 
o Let op voor onterechte causale interpretaties 

 

10.6.3 Resultaten 
- Ontbrekende gegevens? (uitval van onderzochten) Geen probleem indien niet systematisch 

- Duidelijke beschrijving van de resultaten 
o Descriptief 
o Inferentie 

- Zijn de resultaten gekoppeld aan de onderzoeksvragen? 
o Selectieve rapportage? Onderscheid tussen significante en niet-significante resultaten  
o Fishing? onderzoekers analyseren dingen die niets te maken hebben met 

onderzoeksvragen, testen – om significant resultaat te vinden – risico op vals-positief 
resultaat is groot.  

 

10.6.4 Discussie 
- Gebaseerd op onderzoeksvraag en resultaten 

- Juiste + volledige interpretatie van de gegevens 

- Link met bestaand onderzoek 

- Beperkingen aan het onderzoek 

- Generalisatie 
 

10.7 Tot slot 
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? 
 

Niet vanbuiten leren! Deze puntjes kan je gebruiken als leidraad om de cursus te studeren! 


