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Zelfstudiefiches M&T: Deel 1 (H1-3) 

Lees eerst het document ‘Toelichting fiches’ 

 

Hoofdstuk 1 

1. Noteer/markeer de vier doelstellingen van dit boek 

De verschillende doelstellingen zeggen niet alleen iets over de inhoud van de cursus, maar ook over wat je moet 

kennen/kunnen voor het examen. 

1. .. 

2. .. 

3. .. 

4. .. 

 

2. Reflectiemoment 

Heb je het causaliteitsvraagstuk rond de Broken windows theory in New York goed begrepen? 

Kan je de uitleg ook uit grafiek 1.1. afleiden? 

Hoe zou een grafiek die causaliteit in dit geval wél aantoont eruit zien? Teken die hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reflectiemoment 

Bekijk grafiek 1.2. in je boek. Links zie je een taartdiagram zoals je het in de media ziet verschijnen, rechts het 

taartdiagram dat de resultaten van de onderzoekers weergeeft. Waarom is dit verschil belangrijk om te weten? 

 

4. Enkele belangrijke termen in dit hoofdstuk  

Onderstaande termen komen verder in de cursus uitgebreider aan bod. Voor nu is het voldoende als je elk van 

onderstaande termen begrijpt en in je eigen woorden kan uitleggen. 

Non-respons  

Participerende observatie  

Populatie  
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Hoofdstuk 2 

Dit is een zeer belangrijk hoofdstuk, niet alleen binnen deze cursus, maar zelfs ruimer binnen heel je 

opleiding. Dit hoofdstuk bevat basisbegrippen en -inzichten die je voortdurend nodig zal hebben. Je kan 

dit hoofdstuk dus niet te goed kennen. Pas gerust het principe van over-learning toe op dit hoofdstuk: 

je blijft deze leerstof herhalen, zelfs als je het al kent tot het om parate kennis gaat waar je niet eens 

meer hoeft over na te denken. 

 

Bij belangrijke en/of complexe delen in je studiemateriaal kan het helpen om de leerstof weer te geven in een 

schema zodat je het overzicht bewaart door enkel de essentie weer te geven.  Alleen al door na te denken hoe je 

schema eruit zal zien ben je al op een grondige wijze bezig met de leerstof te verwerken.  

Voor deze oefening zet ik je al op weg om een schema te maken over een groot deel van hoofdstuk twee. 

1. Vul onderstaand schema aan. 

 

 

 

2. Kan je ook het hele schema uitleggen? 

Als je in groep werkt, leg dan elk een deel van het schema aan elkaar uit. 
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3. Reflectiemoment 

In het voorbeeld van de kraamkliniek: na het sterfgeval van een collega vindt Semmelweis een oorzaak voor de 

sterfgevallen. Lees dit deel even na (boek p.47): gaat het hier over inductie en/of deductie? 

Opmerking: je moet dit voorbeeld niet uit je hoofd kennen. Je moet wel ergens inductie/deductie in kunnen 

herkennen. 

 

4. Welke van onderstaande stellingen is fout? 

Dit is een typisch voorbeeld van een meerkeuzevraag die je zou kunnen krijgen op het examen. Om de vraag te 

kunnen oplossen heb je een combinatie van precieze kennis en inzicht in wat je studeert nodig. 

A. Toevalsfouten zijn minder erg dan systematische fouten indien er een voldoende groot aantal 

observaties gedaan worden. 

B. Kwalitatief onderzoek gaat uit van een wereld waarin realiteiten geconstrueerd worden in plaats van dat 

ze objectief vaststelbaar zijn. 

C. Kwantitatief onderzoek hecht meer belang aan geldigheid dan kwalitatief onderzoek. 

D. Een schijnverband niet opmerken leidt tot een probleem met de externe geldigheid. 
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Hoofdstuk 3 

1. De tekst in volgende slide kan je in twee delen: schrijf bij het juiste deel de juiste woorden: deductie, 

inductie, Descartes, Bacon. 

 

 

2. Wat is het belangrijkste verschil tussen Bacon en Hume? En waarom is dit verschil belangrijk? 

 

 

 

3. Probeer voor elke wetenschapsfilosoof zijn visie over hoe je tot kennis komt kort samen te vatten in 

één of maximum enkele zinnen.  

Dit helpt je om tot de essentie te komen. 

 

4. Reflectiemoment 

Kan je onderstaande begrippen/termen uitleggen?  

Ontologie 

Epistemologie 

Axioma’s 

Demarcatieprobleem 

Rationalisme 

Empirisme 

Constructivisme 
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5. Mogelijke vragen over dit hoofdstuk. 

De kans is groot dat de professor dit hoofdstuk zal bevragen aan de hand van stellingen. Hij geeft dan 

bijvoorbeeld twee stellingen, één over Descartes, één over Hume. In de antwoordcategorieën moet je dan 

beoordelen welke stellingen juist/fout zijn. Een voorbeeld: 

Voor de Wiener Kreis is verifieerbaarheid een essentieel kenmerk van wetenschappelijke kennis. 

Popper stelt dat zowel verifieerbaarheid als falsifieerbaarheid even belangrijk zijn om tot kennis te komen. 

Bovenstaande stellingen zijn: 

A beide juist 

B beide fout 

C de eerste is juist, de tweede is fout 

D de eerste is fout, de tweede is juist 

 

6. Verzin nu zelf soortgelijke vragen over hoofdstuk 3 en geef ze aan elkaar door als je in groep studeert. 


