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Zelfstudiefiches M&T: Deel 3 (H8) 

Hoofdstuk 8 

Enkele belangrijke termen in dit hoofdstuk  

Zorg dat je elk van deze termen kent, begrijpt en kan uitleggen 

 

Causaliteit - Experimentele conditie - Controle conditie  

Randomisatie - Matchen 

precisiematchen - groepsgewijs / frequentiematchen - zwakke matching 

 

 

1. Welke vorm van matching op basis van drie kenmerken zie je in deze tabel? 

A precisiematchen + zwakke matching 

B precisiematchen + frequentiematchen 

C frequentiematchen + zwakke matching 

D geen van bovenstaande combinaties 

leeftijd geslacht opleiding leeftijd geslacht opleiding 

24 M POL 30 V COM 

30 V SOC 26 M SOC 

41 M COM 41 M POL 

28 M COM 27 V COM 

31 V COM 47 M COM 

62 V POL 45 V POL 

Gem=36 #M=3 
#V=3 

#com=3 
#pol=2 
#soc=1 

Gem=36 #M=3 
#V=3 

#com=3 
#pol=2 
#soc=1 

 

Frequentiematchen want: kenmerken komen in beide groepen evenveel voor, maar niet in exact dezelfde 

combinaties 

Zwakke matching: bij leeftijd is enkel het gemiddelde hetzelfde 

 het kan zijn dat je zoiets moet beoordelen ZONDER de onderste rij in deze tabel (zelf toevoegen dan!) 

 

2. Wat betekenen deze codes? 

R  randomisatie      

O1 eerste observatie 

X manipulatie variabele in experimentele groep  
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3. Vul onderstaand schema aan 

Geef zowel de naam van het experimentele ontwerp als de schematische voorstelling 

 

Antwoorden: zie cursus/nota’s/slides 

 

4. Wat is reactiviteit en met welke experimenteel design kan je nagaan of dit zich voordoet? 

Proefpersonen kunnen ook op de metingen zelf reageren ipv enkel en alleen op een gemanipuleerde variabele 

(mensen gedragen zich anders als ze weten dat ze ‘onderzocht’ worden). 

Het Solomon vier-groepen-ontwerp is het enige design dat kan nagaan of er een effect van de voormeting is. 

 

5. Hoe bereken je het netto-effect in een klassiek experiment? 

(O2-O1) – (O4-O3)  
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6. Bekijk onderstaand schema en verzonnen cijfers en beoordeel daarna de stellingen. 

R   O1   X   O2    R   0.25   X   0.95 

R   O3        O4    R   0.20        0.35 

Stelling Juist Fout 

1. O3 is de voormeting bij de controlegroep en dient ter controle van de randomisering x  

2. O4 is de nameting in diezelfde groep, maar dient ter controle van het effect van de 
manipulatie 

x  

3. Het netto-effect is 0.70  0.55 

4. Mochten we de proefpersonen in bovenstaand onderzoek in groepen verdeeld hebben 
op basis van precisiematchen, dan konden we even zeker zijn over het gevonden resultaat 

 x 

5. Er is met zekerheid sprake van een Hawthorne-effect in dit onderzoek  x 

 

4. Nee, precisiematchen verdeelt slechts op enkele kenmerken, terwijl randomisatie alle mogelijke kenmerken op 

basis van toeval verdeelt. Je kan dus niet 100% zeker zijn dat beide groepen even vergelijkbaar zijn als bij 

randomisatie. 

5. Nee, of er een effect is van de voormeting kan je alleen nagaan met solomon vier-groepen-design. Hier zou 

net zo goed een buitenexperimentele gebeurtenis de oorzaak kunnen zijn (als die tussen beide metingen in 

optrad). 

Enkele belangrijke termen in dit hoofdstuk  

Zorg dat je elk van deze termen kent, begrijpt en kan uitleggen 

 

Interne geldigheid 

(local) history 

(dubbel) blind 

Externe geldigheid 

Buitenexperimentele gebeurtenis 

 

7. Het is mogelijk dat je op het examen verschillende vragen na elkaar moet beantwoorden m.b.t. 

eenzelfde onderzoek. Een voorbeeld: 

7.1. Een mail komt binnen op je onderzoeksbureau. Een middelgroot bedrijf heeft net een nieuwe maatregel 

ingevoerd om de jobtevredenheid te ondersteunen. Men rekent op jou om de resultaten van deze nieuwe 

maatregel te onderzoeken. Welk onderzoeksdesign zal je moeten gebruiken? 

A groep met alleen nameting 

B groep met voor- en nameting 

C bestaande groepen met alleen nameting 

D niet-equivalent ontwerp met vergelijkingsgroep 

7.2. Kan je wetenschappelijk gezien tot een causaal verband besluiten als je bijvoorbeeld ontdekt dat zo goed als 

iedereen tevreden is over zijn job? 

A Ja, altijd 

B Ja, als ik het onderzoek 100% juist gevoerd heb 

C Nee, tenzij met wat geluk 

D Nee, nooit (want geen zuiver experimenteel design) 

 


