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Zelfstudiefiches M&T: Deel 2 (H6-7) 

Hoofdstuk 6  

1. Bekijk figuur 6.2. Het meetproces (p. 133 cursus). 

Dit schema en bijhorende tekst moet je heel goed begrijpen, heel vaak komen tijdens de colleges termen voor die 

verwijzen naar verschillende fases in dit schema. Zorg dat je steeds goed voor ogen houdt in welke fase je zit en 

wat die termen betekenen. 

Bijvoorbeeld: wat is het verschil tussen een concept en een variabele? 

 

2. Een veralgemeningsfout kan voorkomen bij dit soort concepten: 

A. concreet + complex 

B. complex + abstract 

C. noch A, noch B  

D. zowel A als B 

 

3. Welke uitspraak in verband met de klassieke testtheorie is niet waar? 

A. De geobserveerde waarde is het resultaat van wat je wil meten rekening houdend met systematische - en 

toevallige fouten. 

B. Meetfouten moet je minimaliseren, maar kunnen nooit helemaal voorkomen worden. 

C. Deze theorie houdt er rekening mee dat ‘de realiteit’ een constructie is. 

D. Deze theorie evalueert de kwaliteit van de onderzoeksresultaten van een kwantitatief onderzoek. 

 

4. Stel dat we volgend kort onderzoek doen om te weten te komen of en hoeveel Belgen lezen. 

Schrijf bij elke vraag om welk soort variabele het gaat wanneer we die in een getal gaan uitdrukken. 

A. Hoe vaak leest u boeken? 

Nooit - af en toe - vaak   

B. Als u leest, welk soort boeken leest u dan het liefst:  

roman, thriller, science-fiction,… 

C. Hoeveel gaf u vorige maand uit aan boeken? 

(bedrag invullen)  
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5. Verzin voor de vier soorten relaties tussen kenmerken telkens één voorbeeld dat niet in de cursus 

staat. Teken ook telkens het schema erbij.  

Samenhang Effect 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mediatie Interactie-effect / Moderatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. We stellen een perfect causaal verband vast tussen twee verschillende kenmerken. Welk van 

onderstaande getallen geeft zo’n perfecte relatie weer? 

A. 0 

B. 1 

C. 100 

D. perfecte relaties bestaan niet 

8. Welke uitspraak is niet correct bij onderstaand schema? 

Opgelet: de cijfers en conclusie zijn compleet verzonnen, leid hier geen studietip uit af! 

 
 

A Studenten die interesse hebben in een bepaald OPO halen betere punten op dat vak, dit komt deels omdat 

geïnteresseerde studenten vaker de weblectures bekijken. 

B Deze resultaten kan je bekomen met een longitudinaal onderzoek of een experimenteel design. 

C Er is sprake van een partiële mediatie. 

D Het totale effect is 0.45 
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9. Leg onderstaand schema in woorden uit. 

 

 

 

10. Bekijk onderstaande transitietabel, welke uitspraak is waar over dit onderzoek? 

A er is sprake van ongeldigheid, maar niet van onbetrouwbaarheid 

B er is sprake van onbetrouwbaarheid, maar niet van ongeldigheid 

C er is zowel ongeldigheid als onbetrouwbaarheid 

D er is noch ongeldigheid, noch onbetrouwbaarheid 

 Meting 2  

Voor Tegen 

Meting 1 Voor 1386 113 1499 

Tegen 113 388 501 

 1499 501 2000 

 

 

11. Waar of niet waar? 

 Waar Niet waar 

1. Split half betrouwbaarheid en Cronbach’s alpha controleren de interne 
consistentie. 

  

2. Cronbach’s alpha meet op één tijdstip, test-retest op twee tijdstippen.   

3. Problemen met face validity kan wijzen op problemen met de geldigheid bij het 
meten. 

  

4. Begripsgeldigheid wordt getest door middel van deductie.   

5. Karl Popper (hfst. 3) kon zich wellicht niet vinden in het idee van sensitizing 
concepts 
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Hoofdstuk 7 

Focus voor dit hoofdstuk 

 Hoe gebeurt selectie waarnemingseenheden? 

 Welke mogelijke fouten bij steekproeftrekking? 

 Theorie kunnen toepassen/herkennen. 

 

1. Enkele belangrijke termen in dit hoofdstuk  

Kan je elk van onderstaande cruciale begrippen uitleggen?  

Populatie, universum 

Theoretische steekproef vs. toevalssteekproef 

Steekproefkader 

Steekproefeenheden 

Steekproeffractie 

Geplande vs. gerealiseerde steekproef 

Onderzoeks-/analyse-eenheden vs. waarnemingseenheden 

 

2. De politie bevraagt buurtbewoners van de facbar in verband met de mate van overlast die ze ervaren. Voor de 

meeste bewoners valt dit nogal mee. De politie besluit dat extra maatregelen niet nodig zijn. Een misnoegde 

buurtbewoner start hierop echter een actiecomité waardoor plots veel buurtbewoners een petitie tekenen om de 

facbar de sluiten. 

Welke fout werd gemaakt in het onderzoek? 

 

 

3. Welke zijn de drie mogelijke bronnen van vertekening bij steekproeftrekking? Kan je ze ook uitleggen? 

 

 

4. Een non-responseanalyse kan op twee manieren gebeuren, elk met hun eigen beperking. Wat zijn die 

twee manieren en hun beperking? 
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5. Welke uitspraak is juist met betrekking tot onderstaande tabel?   

 

A In deze tabel is er sprake van een sampling error, maar niet van een non-responsfout 

B In deze tabel is er sprake van een non-responsfout, maar niet van een sampling error 

C Er is zowel een sampling-error als een non-responsfout 

D Geen van beide zijn aanwezig 

 

6. Ook in verband met bovenstaande tabel: de eenheden werden toevallig geselecteerd uit een lijst van 

spelers van deze game. Over welk soort steekproeftrekking ging het hier dan? 

A Enkelvoudige steekproef 

B Disproportioneel gestratificeerde steekproef 

C Tweetrapssteekproef 

D Tweefasensteekproef 

 

7. Stel: we herkennen in de resultaten van ons onderzoek een normaalverdeling. Wanneer we de 

betrouwbaarheid van 90% naar 95% verhoogt, dan: 

A verhoogt de zekerheid, maar daalt de precisie 

B verhoogt de zekerheid en stijgt de precisie 

C daalt de zekerheid en daalt de precisie 

D daalt de zekerheid maar stijgt de precisie 

 

8. Als we bij een grotere heterogeniteit van de populatie een hogere precisie van de resultaten willen 

bekomen dan moeten we de steekproefgrootte: 

A vergroten 

B verkleinen 

C geen van beide, steekproefgrootte heeft geen effect 

 


