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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. zie boek pp. 2-3 

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 wel aantoont eruit zien? Teken die hieronder. 

Grafiek moet één zijn waarbij de curve sterk daalt in NY, maar niet in bv. LA 

Daling voor de meting in andere steden kan gecounterd worden door curve te teken die op en neer gaat 

zonder dalende trend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

Het rechtse taartdiagram bevat de non-respons. Je mag niet zomaar denken dat de verdeling van de antwoorden 

van de mensen die niet antwoordden op de enquête dezelfde antwoordverdeling heeft als zij die wel antwoorden. 

Geef je enkel het linker diagram weer in de media, dan doe je alsof dat wel zo is. 

In de cursus is er ook nog een opmerking rond betrouwbaarheidsinterval, deze is niet relevant voor 

bovenstaande vraag, maar wel voor de interpretatie van de resultaten van het onderzoek. 
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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 (p. 14) 

Participerende observatie (p. 17) 

Populatie (p. 17) 

 

Hoofdstuk 2 

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? 

Eerst inductie: vanuit concrete observatie wordt theorie opgesteld. Daarna deductie: de theorie wordt in een 

hypothese gegoten en getest in concrete situaties. Op het einde van de artikel zie je dat vanuit concrete 

observatie de theorie moet worden aangepast. 

 

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. 

 

D  moet interne geldigheid zijn 

 

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. 

 

Eerste helft = deductie + Descartes 

Tweede helft = inductie + Bacon 
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2. Wat is het belangrijkste verschil tussen Bacon en Hume? En waarom is dit verschil belangrijk? 

Scepticisme over betrouwbaarheid van onze waarnemingen. 

Empirisme steunt de verwerving van kennis op basis van waarnemingen. Als die niet betrouwbaar zijn, is onze 

kennis dan wel betrouwbaar? 

 

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 

 

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 

C volgens Popper is verifieerbaarheid niet houdbaar (je kunt niet alles observeren), falsifieerbaarheid is 

voor hem de essentie 

 

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


