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Samenvatting methodologie van de sociale wetenschappen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMEN 
- Voorbeelden/grijze kaders 

o Niet vanbuiten kennen 
o Maar methodologisch snappen welke kenmerken van de theorie kan ik hier op 

toepassen, kenmerken en theorie toepassen op illustratie 
- Concepten 

o WEL kennen de groene kaders of in die samenvatting gele fluo 
o Verbanden leggen  

- Formules  
o Nadruk van cursus ligt niet op formules, als er dan toch op het examen iets moet 

uitgerekend worden, dan krijg je deze formule.  
o Betrouwbaarheidsinterval, steekproefgrootte, cronbach alpha 

- Slides/lessen ook te kennen 
o Beperkte uitbreiding en uitdieping die verschillend is van cursus 

Nadruk op begrijpen en toepassen en niet reproduceren. 
 

- Schriftelijk examen, gesloten boek 3 uur 
- Rekenmachine meenemen (3-tal rekenoefeningen) 
- Multiple choice 
- Eén antwoord maar juist 
- Gis correctie -0.33 = dus twijfel tussen 2 gok je best 
- Probeer eerst te antwoorden als open vraag 
- Duid kernwoorden aan 
- Ga bij je examen (waar je naam staat) zitten, en zet je reeksnummer op examenblad 
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DEEL 1: BASISBEGRIPPEN 
Hoofdstuk 1: waarom sociaal wetenschappelijk onderzoek?  
 

1.1 Inleiding  
Case: discussie rond verplichte gemeenschapsdienst voor werklozen 

- Bronnen van kennis 
- Wat is de wetenschappelijke kennis 
- Belang van methodologie? 

Voor langdurige (> 2 jaar) werklozen (+- 60 000 in Vlaanderen)  
Opgelegd door de VDAB 

- PRO:  Rik Daems Open Vld → Faire tegenprestatie 
- CONTRA: Ive Marx → verplichting = bestraffing 

Klasssikaal “ maatregel te algemeen” 
“profiteren anderen niet, hoe weet je dat? We leven in dezelfde samenleving? “ 
 
Bronnen van kennis 

- Persoonlijke ervaringen en percepties 
- Intuïtie 
- Ideologie en geloof 
- Wetenschappelijke kennis 

 
Kenmerken wetenschappelijke kennis 

- Lazarsfeld studie: The American Soldier 
- Southerners kunnen beter tegen tropisch klimaten 
- Soldaten afhankelijk van het platteland kunnen beter overweg met strikte leven van het leger 
- Soldaten met een hoger IQ hebben minder weerstand 

o => gebaseerd op intuïtie 
 
Sociaal wetenschappelijk onderzoek 
Sociale wetenschappers stellen zich vragen over “menselijk gedrag”  

– Politieke wetenschappen  
• Hoe wordt macht verdeeld? Welke factoren dragen bij tot politieke participatie? Hoe 

zijn politieke partijen gestructureerd?  
– Sociologie  

• Welke impact heeft etnische diversiteit op de samenleving? Welke factoren bepalen 
je kans om in armoede terecht te komen? Wat zijn de gevolgen van de vergrijzing voor 
de sociale zekerheid?  

– Communicatiewetenschappen  
• Welke evolutie zien we in de mediaconsumptie van jongeren? Bestaat er een verband 

tussen het spelen van videogames en gewelddadig gedrag? 
– Antropologie, psychologie, economie… 

• Waar komt kennis over de sociale realiteit vandaan?  
 
Wetenschappelijk onderzoek is lang niet het monopolie van professoren of studenten aan de 
universiteit, het is alomtegenwoordig in het dagelijkse leven. Wetenschap bedrijven staat eigenlijk 
gelijk aan het toepassen van een set rigoureuze principes die je als onderzoeker in staat stellen om tot 
geldige en betrouwbare kennis over de werkelijkheid te komen. Methodologie verwijst ook naar de 
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wijze waarop het hele proces van wetenschapsbeoefening functioneert, en houdt dus niet alleen de 
kennis en beheersing van methoden en technieken in. 
 
Voorbeelden tijdens de les 

- Smartphonehebruik 
o Op tafel leggen, sms’en, sociale media → correlatie met examenresultaten 
o Meer gebruik = minder punten 
o Andere factoren spelen ook een rol: aanwezigheid, motivatie, slechte houding op stoel 

dus niet de smartphone zelf die de student laat buizen. 
o Werkgeheugen studenten 
o Op toeval uitgekozen wie gsm houdt, wie op tafel… dus motivatie en slaapgebrek 

kunnen we uitsluiten = experimenteel onderzoek 
Onderzoek 1: intensief smartphonegebruik doet studenten buizen  
 
Populatie:  
Aan 696 eerstejaarsstudenten een vraag gesteld van: hoe vraag gebruik je je smartphone in je 
dagelijks leven? De professoren hadden toegang tot hun examenresultaten.  
 
Indicatoren met smartphonegebruik:  
 
Tijdens de les 4,49. Ze hebben de studenten in 2 groepen geplaatst: 

• De sterke gebruikers 

• De zwakke gebruikers.  
 

De gemiddelde score voor degene die minder dan gemiddeld hun smartphone gebruiken. Heeft een 
score van 11,5. Slaagpercentage 69%. De mensen die meer dan gemiddeld hun smartphone 
gebruiken hebben een 10,4. Slaagpercentage 60,6%.  
 
Kan je zeggen dat we als we onze smartphone minder gebruiken dat we meer zullen scoren?  
 

• Er zijn ook andere factoren die meespelen. De kritiek op dit onderzoek is dat het niet enkel 
het smartphone gebruik is, het kan ook de interesse zijn die niet aanwezig is. 

• Hier zijn we niet zeker dat de smartphone de slechte punten veroorzaakt.  
 
Naturalisme, het is gebasseerd op cijfers en feiten. Ontologie: de grondslag is dat er een aantal 
factoren zijn die meespelen, meer smartphone gebruik → slechtere punten, epistomologie: wat is de 
aanpak voor dit smartphone gebruik?, methodologie: kwantiatief 
 
Onderzoek 2: plaats van smartphone tijdens studeren  
 
Mensen uitgenodigd voor een onderzoek maar je vraagt aan hun om hun spullen in een ander kamer 
te laten (smartphone ook). Aan andere personen moeten hun smartphone op een tafeltje leggen. De 
3e mochten hun smartphone in hun zak houden.  
→ in de 3 condities moesten ze deze alle 3 uitzetten.  
 
Wat werd er getest?  
 

1) Intelligentie die mensen hebben om bepaalde raadsels en problemen op te lossen 
2) Working memory capacity: mensen moesten bepaalde rekensommen oplossen en terwijl 

moesten ze random letters onthouden. → de condities verschillen van elkaar wat betreft 
hun score op de resultaten. Mensen bij wie de smartphone in een andere kamer lag scoren 
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op beide beter. Bij mensen op de tafel scoren slechter dan de anderen. Mensen in de zak 
scoren ergens tussenin.  

 

• Wetenschappelijke kennis: observatie van de realiteit, waarbij bepaalde methodologische 
spelregels worden gevolgd.  

• Boutade: evenveel visies op onderzoek als er onderzoekers zijn 
 
Gebaseerd op systematisch denken 

• Denken: THEORIE 
o Kennis komt voort uit denken (als je iets wil begrijpen, goed nadenken…) Theorie biedt 

ons kennis over de werkelijkheid.  
o Bepaald verhaal van hoe de realiteit in elkaar zit 

Maar denken en theorie verwerf je geen kennis mee zeggen andere sociologen.  
 
Denken – THEORIE                                                                                   observeren - EMPIRIE 
 

• Observeren: EMPIRIE 
o Anderen zeggen je moet observeren (empirie).  
o Observeren hoe de wereld rondom ons in elkaar zit 

 Combinatie is nodig gebaseerd op systematisch onderzoek. Waar vs niet waar als enig relevant 
onderscheidt (ook met goed vs niet goed, mooi vs lelijk, aangenaam vs onaangenaam) 

• Onderzoek: genereren van kennis door theorie en empirie met elkaar te verbinden. Eerst moet 
je iets gezien hebben voor je een theorie kan opbouwen. Antwoord op vraag waar komt kennis 
over de sociale realiteit vandaan? 

 
Om kennis te generen: onderzoek moet ‘goed’ worden uitgevoerd:  

• Om kennis te hebben, hebben we beide nodig (observatie & theorie). Als je geen bagage hebt 
(geen conceptuele bril hebt) dan ben je niet in staat om dingen te observeren. We hebben een 
constante interactie nodig tussen denken en observeren om kennis te vergaren.  

• De cursus methodologie is een fundament om andere cursussen te onderscheiden.  
o Methodologie 

o Logica, de vermtrekkingen 
o Methoden 

o Regels, technieken, procedures die jij gaat toepassen 
▪ Hoe mensen bevragen?  
▪ Hoe moet je conclusies trekken? 
▪ Basisideeën:  

o Methodologisch goed uitgevoerd onderzoek is nodig om gedegen kennis te 
bekomen over de samenleving  

o Onderzoek is op verscheidene manieren verbonden met maatschappelijke trends 
en actoren  
 

Gemeenschapsdienst werklozen 
- Niet wetenschappelijk te beantwoorden 
- Wel standpunten 
- Wel specifieke deelvragen beantwoorden 

1. Als je gemeenschapsdienst verplicht maakt → effect arbeidsmarkt 
2. Hoe ervaren werklozen deze verplichting 
3. Wat zijn opvattingen van de bevolking? Welke groepen zijn voor en tegen? 

 
Effect op tewerkstelling 
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- Theorie: rational choice theory= kosten en baten analyse mensen handelen rationeel in hun 
zoektocht naar werkt. Baten maximaliseren en kosten minimaliseren. De kost is dan de duur 
van de zoektocht. 

- Het invoeren van een wet zorgt dat werklozen meer gaan zoeken naar werk. Als je werklozen 
meer laat zoeken, gaat het effect zijn dat meer werklozen sneller werk hebben. Maar ze zijn 
ook snel terug werkloos. Effect maar op KT. Dus ze stromen terug naar 
werkloosheidsstrooming 
 

hoe ervaren werklozen gemeenschapsdienst? 
- Verplichte gemeenschapsdienst → kadert in transitie naar activerende verzorgingsstaat.  Wie 

is verantwoordelijk?  

• Persoonlijk belang employability verhogen 

• Maatschappelijk belang: responsabilisering 

• Eis gemeenschapsdienst 

• Leidt tot kwaadheid → niet bijdragen aan samenleving 
Publieke opinie 

- Welbegrepen eigenbelang 
- Groep hogere kans werkloosheid sterke tegenstander van activeringsmiddelen en 

maatregelen 
- Ideologische overwegingen links VS rechts 
- Minimum inkomen verplicht om gemeenschapsdienst te doen 
- Werklozen zijn geen geliefde groep in de samenleving 
- Autoritair rechts: werkpaard voorstander 
- Egalitair links: tegenstander 

 
Elke aanpak belicht een bepaald deel van de maatschappij  
Naturalisme VS constructivisme 

- Ontologie – waar komt kennis vandaan?  

• Objectief waarneembaar één objectieve realiteit 
- Epistemologie – wat is goede kennis? 

• Natuurwetten, identificatie en associaties 
- Methodologie op welke manier kennis produceren?  

• Onderzoeker als een zo objectief mogelijke buitenstaander 
- Constructivisme 

• Sociale constructies, hoe geven mensen vorm aan hun realiteit, eigen methodologisch 
artisanaal is hier voor nodig 

 

1.2 Onderzoek en samenleving enkele voorbeelden (vooral lezen) 
1. Het not-in-my-property syndroom  

o Onderzoek van Van der Bracht & Vande Putte (2013)  
o Verloop onderzoek:  

▪ Artikel ‘Wie een huurwoning zoekt, heet maar best ‘Koen’ of ‘Annelies’. NIET 
Mohammed → er is enorm veel discriminatie op de huurmarkt (mensen met 
een niet Nederlandse taal).  

▪ Drie fictieve huurder bellen huisbaas op. 

• Generatie 1: Arabisch klinkende naam + accent 

• Generatie 2: Arabisch klinkende naam + geen accent 

• Generatie 3: Belgische naam, geen accent 
 

o 2 vormen van discriminatie 
▪ direct: geen afspraak voor migrant, wel voor Belg 
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▪ subtiel: bijkomende vragen over achtergrond voor migranten.  
o Conclusies 

▪ In 55% van de gevallen is er discriminatie bij de eerste generatie. Worden zelfs 
niet uitgenodigd voor een gesprek. 

▪ Bij tweede generatie is er ook discriminatie.   
▪ Zowel bij de particulieren als vastgoedmakelaars is er discriminatie.  
▪ Wat is de nationaliteit van de huisbaas zelf? Kan ook een rol spelen. Subtiele 

discriminatie niet toegepast op resultaat. 
 
Vraag prof: is er wel degelijk discriminatie of heeft het meer te maken met andere oorzaken?  
 

• Het is zo specifiek dat alles gelijk gehouden wordt tussen de profielen. Enkel de naam en het 
accent wordt veranderd. Als je dan ziet dat systematisch 1 groep minder afspraken vastkrijgt 
dan de anderen. Dit is een causaal effect.  

• Als je het onderzoek anders had opgezet kan je dit niet zo formuleren en besluiten.  
 
Bij beleidsmakers is er heel wat weerstand tegen het onderzoek. L. Homans slaat de bal mis. Zij 
beweert dat er een inkomensverschil is tussen de generaties. Maar dit is niet waar. Het is belangrijk 
dat je het onderzoek goed kent.  
 

2. Boetes voor misdrijven bij 14 jarigen.  
= gasboetes, zero tolerance beleid 

o Overgewaaid uit NY. → veel geweld/misdaad. Ze wilden er iets aan doen.  
o Deze beleidstrend is al verschillende decennia oud.  

 
Broken Windows Theory (Wilson & Kelling, 1982) (je zal dit niet moeten uitleggen op examen, 
gewoon vb van vorm theorie) 

• De theorie die beschrijft hoe misdaad tot stand komt. Zware misdaden zoals moorden begint 
eigenlijk met kleine misdrijven. Dit begint in een buurt met een leegstaand huis → je kan 
verwachten dat dat vandalen gaat aantrekken die nog meer ruiten gaan ingooien. Voor je het 
weet gaan er nog meer misdaden gebeuren.  

• Door gebrek aan sociale normen en controle om aan die normen te conformeren → gevolg: 
crimineel handelen 
 

Conceptueel model Broken Windows Theory 
3. The war against crime in New York: Werkt het?  

New York is in 1990 de misdaadhoofdstad van de wereld. Met de verkiezingen van Rudy Giulliani, de 
nieuwe burgemeester van NY probeert men het tij te keren. Hiervoor laten ze zich inspireren door een 
criminologische theorie, de Broken Windows Theory, door James Wilson en George Kelling, volgens 
hen is crimineel handelen een gevolg van een gebrek aan sociale normen en een gebrek aan controle 
om aan die normen te conformeren. Volgens hen moet je beginnen met het aanpakken van kleine 
criminaliteit in buurten om zo te vermijden dat die buurten verder verloederen en grotere criminaliteit 
aantrekken. In 1996 is William Bratton hoofd van de NYPD en kopt ‘time magazine’ finally, we’re 
winning the war against crime’. Zoals we kunnen zien op grafieken zijn de misdaadcijfers inderdaad 
gedaald, maar is het zomaar gerechtvaardigd dit toe te schrijven aan het beleid van Giulliani en 
Bratton? De vraag die hier dus gesteld wordt is de vraag naar causaliteit? Om te kunnen spreken over 
causaliteit in de sociale wetenschappen moet voldaan zijn aan 3 criteria:  

• Er moet een zeker statistisch verband zijn tussen gebeurtenis A en gebeurtenis B  

• Gebeurtenis A moet voorafgaan in de tijd aan gebeurtenis B  

• Het statistisch verband tussen gebeurtenissen A en B mag te niet wijten zijn aan een derde 
gebeurtenis C die dit verband teweegbrengt. 
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o Reactie burgemeester van NY (Giuliani): 
Ze hebben de nultolerantie van kleine overtredingen ingevoerd. Ze wilden dat de 
criminaliteitscijfers gingen verminderen. We hebben ook empirie nodig die gaat kijken of de 
voorspellingen wel degelijk uitkomen.  

 
 
 
NY is de rode lijn = de criminaliteit. 
De zwarte balkjes geven aan 
wanneer de burgemeester aan de 
macht was die de nultolerantie 
ingevoerd heeft.  
Niet enkel in NY een daling ook in 
Newark 
 
 
 
Vraag prof: Werkt de theorie of 

niet?   
 
Cijfers dalen onder het beleid van Giuliani. Maar zijn we zeker dat Giuliani zijn beleid de oorzaak is?  

o Causaliteit (oorzaak en gevolg) 
Als we naar de cijfers kijken is dit niet het geval. Voor hij met zijn beleid begon was er al een 
daling. Dus je kan moeilijk zeggen dat hij daar mee gestart is. Ook in Newark is er een daling 
(hier is G. Niet aan de macht)  
 
 

o Er is een samenhang tussen het zerotolerence en het beleid. Maar dit is niet genoeg er moet 
ook een tijdssamenhang zijn (maar dit is niet van toepassing). = temporele orde.  
 

o Er mogen geen storende factoren aanwezig zijn.  
 

o Plausibele theoretische verklaring moet er ook zijn.  
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4. De peiling omtrent de verkiezingen van de US   

 

• Bij gemeenteraadsverkiezingen zijn er geen peilingen omdat dit lokaal is. Bij de federale 
verkiezingen zijn de peilingen wel sterk aanwezig.  

 

• De grootste shock was Trump omdat de peilingen aantoonden dat Trump absoluut niet 
gekozen ging worden. Elk bolletje is een peiling. Alle peilingen tonen aan dat Clinton ging 
winnen.  
 
 

 

• In de praktijk zien we dat de peilingen er hard naast zitten. Hoe kan dit?  
 

Polls bij verkiezingen: verteken(en)d? Meestal wordt op basis van een surveyonderzoek – dit is een 
rondvraag bij een streekproef van de bevolking door middel van een enquête – gevraagd naar onder 
mee kiesintenties of favoriete politicus. Over de non-respons, d.w.z. de mensen die wel zijn 
gecontacteerd voor het onderzoek maar niet hebben geantwoord, over het soort steekproef of over 
de exacte vraagverwoording blijf je doorgaans in het ongewisse. Ook geen melding van 
betrouwbaarheidsintervallen rond de percentages. Ook het toepassen van de principes van inductieve 
statistiek voor het berekenen van foutenmarges is enkel gerechtvaardigd als het om ene toeval 
steekproef gaat. In een toeval steekproef heeft ieder lid van de populatie waarover je een uitspraak 
wil doen, een gekende kans om in de steekproef te belanden. 

a. Foutenmarge in rekening brengen 
b. Toevallige steekproef van kiezers → enkel de mensen die geïnteresseerd zijn hebben 

meegedaan 
c. Non-respons wordt genegeerd  

 
5. De opwarming van de aarde: An inconvenient Truth versus the Great global warming 

Swindle  
 
Hier gaat het omtrent het debat rond de opwarming van de aard, of dit al dan niet de schuld is van de 
mens of niet. Hier vinden we twee stromingen die recht tegenover mekaar staan, An inconcenient 
Truth en The great global warming Swindel, respectievelijk een documentaire die de ongerustheid ten 
gevolge van klimaatverandering aanwakkert en één die de problemen ervan minimaliseert. Beide 
visies bedienen zich van wetenschappelijk bewijsmateriaal en van gerenommeerde experten inzake 
klimaatverandering, en toch komen ze tot twee diametraal tegenovergestelde conclusies, die 
bovendien verstrekkende politieke gevolgen hebben. Wetenschappers blijken het dus, ondanks hun 
geroemde wetenschappelijke methodes, fundamenteel met elkaar oneens te zijn. Moderne 
wetenschapsbeoefening is geen proces dat gedreven wordt door onpartijdige en rationele dialoog 
alléén, maar ook door machtsverhoudingen, maatschappelijke en/of politieke inmenging, ideologische 
assumpties en agressieve retoriek. Die geeft aanleiding tot reflectie over wat wetenschappelijke kennis 
nu precies inhoudt, op welke manier wetenschap leidt tot inzicht in de werkelijkheid en wat 
wetenschap tot wetenschap maakt, het zogenaamde demarcatieprincipe van de wetenschap. 
 

6. Body & soul  
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Wacquant, L. (2004). Body and soul. Notebooks of an apprentice boxer. Oxford: Oxford University 
Press. 

o Opzet onderzoek 
▪ Een blanke midden-klasse socioloog onderzoekt het leven in achterbuurten 

voornamelijk het boksersmilieu (bij de Ghetto's/zwarte mensen).  
 

o Aanpak onderzoek 
▪ Hij wilde dit zelf meemaken, zelf dit onder ogen zien. Maar hij was zelf een blanke dus 

hij sloot zich aan bij een boksclub. Hij probeerde zo de mico samenleving te begrijpen. 
Als je dichter op de samenleving zit, krijg je een ander beeld.  

▪ Als objectieve buitenstaander: bokswereld is toonbeeld van geweld, chaos, 
armoede,…  

▪ Om inzicht te krijgen in bokswereld: participerende observatie 
▪ De participerende observatie: je mag niet de objectieve buitenstaander zijn 
▪ Hij begon met een bokserstraining. Als buitenstaander heb je echt geen idee, als je de 

wereld van de boksers wilt begrijpen moet je echt deelnemen aan dit leven en ‘slaag 
op je gezicht voelen’.  

o Enkele bevindingen 
▪ Geen geweld en chaos, maar een oase/een schuilplaats voor de buitenwereld. Boxing 

gym als schuilplaats voor de dagelijkse miserie en geweld in de ghetto 
▪ Sterk gestructureerd en gedisciplineerd. Vb. zetel van coach DeeDee, Dagelijkse strikte 

trainingsroutine, monnikenwerk, Status hiërarchie: amateurs vs. professionals 
▪ Sociale logica van sparring  

▪ Keuze van partner op basis van status en reciprociteit 
▪ Gecontroleerd geweld ‘fistic conversation’ 

Loic Wacquant (etnograaf), hij probeerde het sociale leven in de zwarte getto’s in enkele voorsteen 
van de VS in kaart te brengen. Via participerende observatie of zoals hij zelf aangeeft via observerende 
participatie, krijgt de sociale wetenschapper toegang tot de leefwereld van een anders zeer moeilijk 
bestudeerbare populatie. Die populatie wordt dan van binnenuit beschreven, alsof de wetenschapper 
er zelf toe behoort. Participerende observatie behoort tot het gedeelte van het kwalitatief onderzoek. 
Kwalitatief onderzoek is de verzameling van benaderingen binnen de sociale wetenschappen die niet 
hoofdzakelijk gebruik maakt van cijfermateriaal en bijhorende statistische analyses, maar zich bedient 
van andere vormen van data verzamelen, zoals participerende observatie, focusgroepen, diepte 
interviews, enz. De ambitie om door te dringen tot de drijfveren en motieven van menselijk handelen 
en dit handelen binnen zijn concrete context proberen te begrijpen en te duiden 
 
Constructivisme? – Body and soul  

o Ontologie: meerdere realiteiten; buitenstaanders hebben een andere interpretatie dan de 
betrokkenen zelf  

o Epistemologie: Niet in termen van oorzaak-gevolg relaties; betekenissen te achterhalen die de 
boksers aan hun wereld geven  

o Methodologie: participeren, in interactie gaan 
o Constructivisme: eerste realiteit geweld, tweede realiteit schuilen, participerende  

Botsende beschavingen  
Dit is een historisch-vergelijkend onderzoek, en in zo een geval is een grondige studie van diverse cases 
een noodzaak als je de complexiteit en veelzijdigheid ervan wil duiden en begrijpen 
Verband tussen gamen en agressie 
Onderzoek naar de mogelijke negatieve effecten van blootstelling aan geweld in videogames op de 
persoonlijkheidsontwikkeling, het gedrag en de schoolprestaties van jonge kinderen (onderzoek van 
Gentille et al.). dit soort onderzoek begeeft zich op het domein van het zogenaamde media-
effectenonderzoek. Er bestaan echter geen consensus over het effect van gamen op agressie bij 
kinderen, noch over hoe je dat effect nu precies zou kunnen verklaren. Het is dus duidelijk dat een 
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onderzoek naar media-effecten geen eenvoudige klus is. ten eerste is er de discussie wat er precies 
onder ‘gewelddadige games’ of ‘agressie’ verstaan wordt, duidelijke conceptualisering is dus 
noodzakelijk. Ook de wijze waarop op verschillende variabelen worden gemeten verschilt van studie 
tot studie, in dit geval de variabele ‘agressie’. Daarom moeten abstracte begrippen zoals voorgaande 
geoperationaliseerd worden, dit wil zeggen dat ze bruikbaar moeten worden gemaakt voor onderzoek. 
Echter tijdens dit proces van het bruikbaar maken voor onderzoek kunnen verschillende zaken fout 
lopen, zoals de veralgemeningsfout – je meet slechts een subdimensie van een concept en je doet als 
of je dat hele concept gemeten hebt – of vormen van betekenisverschuiving tussen wat je meet en 
wat je wil meten. Ten tweede is het niet geoorloofd om op basis van een cross-sectioneel 
surveyonderzoek zomaar causaliteit vast te stellen. Ten derde wordt er te weinig rekening gehouden 
met intermediaire variabelen die het verband kunnen mediëren of met kenmerken die het verband 
kunnen modereren. Ten vierde is het vaak onduidelijk op welke termijn de effecten gesitueerd moeten 
worden, gaat het om effecten op korte of lange termijn. Ten slotte kan je je afvragen in hoeverre 
bevindingen uit een hoogst artificiële laboratoriumonderzoek veralgemeenbaar zijn. 
 

1.3 Visies op onderzoek 
 
In de sociale wetenschappen bestaat er geen eensgezindheid over wat goede methodologie en 
methoden zijn.  
 
2 ideaaltypische wereldbeelden:  
 
Verschillen wat betreft:  
 

• Ontologie: hoe is onze wereld opgebouwd? Hoe is de sociale wereld opgebouwd?  

• Epistemologie: wat is goede kennis?  

• Methodologie: op welke kennis kunnen we kennis produceren?  
 
 
1. Naturalisme (positivisme):  

o Ontologie: 
Gaan uit van realistische ontologie. Er is 1 wereld en 1 externe objectieve realiteit. Er 
bestaat zoiets als een wereld die objectief is. Die objectieve wereld stuurt het 
menselijk gedrag (via universele wetten).  

o Epistemologie:  
Het ultime doel is opzoek gaan naar universele wetten die het menselijk gedrag 
verklaren. We moeten gaan observeren en zo de universele wetten maken.  

o Methodologie:  
Wetenschap is wetenschap. We moeten allemaal gebruik maken van dezelfde 
onderzoeksmethode.  
 

Voorbeeld: stoel heeft een bepaalde kleur, hardheid… 
 
Onderzoek 1: aangetoond met cijfers (kwantiatief onderzoek), ontologie: het hele experiment is 
gebasseerd op de statistische formule. Deze formule bepalen het menselijk gedrag.  
 
→ We hebben theorieen nodig die we empirisch moeten gaan toetsen.  
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2. Constructivisme:  

o Ontologie:  
Sociale wetenschappers zijn bezig met mensen, maar mensen kan je niet zomaar 
bestuderen als atomen. Ze hebben een bepaalde eigenschap die kunnen denken. 
Mensen denken, omdat we denken bestaat er niet zoiets als 1 objectieve realiteit. Er 
is geen 1 realiteit maar oneindig realiteiten.  

o Epistemologie:  
We gaan niet verklaren, maar verstehen.  

o Methodologie:  
Met de wetten van de fysica en chemie zijn we niks mee want mensen zijn geen 
atomen. We hebben andere methoden nodig. Je bent altijd met mensen bezig omdat 
je met hen praat daardoor ben je nooit 100% objectief.  
We moeten in overleg en dialoog gaan met mensen. We moeten kijken hoe zij denken 
en doen.  
 

Onderzoek 2: ontologie: meer realiteiten en de realiteiten worden gecreëerd door de mensen zelf. 
Door de manier van handelen. We moeten proberen achterhalen hoe de mensen de realiteit 
construeren.    
 
Voorbeeld: stoel te hard, oncomfortabel 

 
Wat is de beste visie op onderzoek?  
 
Er is geen beste visie. Elke visie heeft zijn waarde, maar ze leveren andere soorten waarden. Het zijn 
complementaire manieren. Het ene of het andere kunnen meer of minder relevant zijn.  
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Studenten protesteren tijdens stoet tegen besparing hoger onderwijs  
 

o Inhoud onderzoek 
Tuition fees (inschrijvingsgeld) & university access. (geen deel van de leerstof). De studie vond 
plaats in Canada. Er veranderde iets in de samenleving. De inschrijvingsgelden van de 
professionele programma’s (die leiden tot vrije beroepen – tandarts, arts, advocaat) wilden ze 
sterk verhogen. Het bijkomende was dat dit niet overal was. In sommige regio’s veranderde 
dit feller als anders.  
 

o Rational-choice theory:  
▪ Beschrijft het handelen van de mens 
▪ De uiteindelijke keuze die de mens maakt in gebaseerd op verschillende logische 

afwijking van verschillende opties.  
 

o Verloop onderzoek 
▪ Uit de cijfers blijkt dat het anders in elkaar zit. In sommige regio’s stijgt het zeer sterk, 

in anderen niet.  
▪ De inschrijvingen gaan niet achteruit. Wil het zeggen dat die gelden omhoog kunnen? 

Neen. Er is iets anders aan de hand. Het percentage is opgesplitst in 4 categoriëen: 
o Het patroon wie zich inschrijft wijzigt sterkt 
o Ouders die niet verder gestudeerd hebben 
o Ouders die over een bachelordiploma beschikken 
o Ouders die een universitair diploma hebben.  

 
o Kinderen van de laagst opgeleide ouders daalt de keuze voor de opleiding, de hoogstopgeleide 

stijgt. Komt een sociale klassen ingrediënt.  
o Naturalistisch: cijfers, wetenschap 

▪ Ontologie: inschrijvingsgeld is een objectief feitelijk gegeven, dat gemeten kan worden 
en menselijk gedrag stuurt (algemene wetten)  

▪ Epistemologie: achterhalen wat de oorzakelijke factoren zijn die studiekeuze bepalen  
▪ Methodologie: objectieve metingen & statistische technieken 

o Rational choice theory → we moeten als onderzoekers oorzaak-gevolg relatie onderzoeken. 
 
Naturalisme: 450 studenten in aula waardoor warmte stijgt, invloed op concentratie voor diegene die 
bovenaan zitten 
Constructivisme: 450 studenten hebben in laptopzone andere dynamiek dan gewoon schrijven 
 
De wetenschappelijke aanpak 
Wetenschap: een specifieke benadering  
Verschil tussen wetenschappelijke kennis en lekenkennis, is dat wetenschappelijke inzichten 
gebaseerd zijn op het toepassen van regels en procedures die de kwaliteit en het waarheidsgehalte 
van die inzichten maximaliseren. Wetenschapsbeoefening wordt door een reeks onderliggende 
normen en waarden gestuurd die binnen de wetenschappelijke gemeenschap goed bewaakt worden, 
zoals intellectuele eerlijkheid, persoonlijk integriteit of kritische zin. Overtreder van die normen 
worden door de wetenschappelijke gemeenschap streng gestraft. Denk maar aan het geval van 
Diederik Stapel. Het systematisch toepassen van regels en procedures is echter geen proces dat van 
alfa tot omega op voorhand vastligt en dat automatisch absolute waarheden genereert. Bij ieder 
onderzoek moeten namelijk keuzes gemaakt worden. Zowel methodologie als methode van de sociale 
wetenschappen staan centraal. De termen methodologie en methoden mogen dat op het eerste 
gezicht dezelfde lijken, dat zijn ze niet. Methodologie behelst de gehele proces van 
wetenschapsbeoefening: van de institutionele inbedding van wetenschap over de epistemologische 
veronderstelling tot de werkelijke onderzoekspraktijk. Methoden verwijzen op hun beurt naar het 
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geheel van specifieke technieken die je gebruikt in wetenschappelijk onderzoek om 
onderzoekseenheden te selecteren, er gegevens over te verzamelen, die gegevens te analyseren en 
resultaten te rapporteren. Wetenschappelijk kennis levert waardevolle informatie op over de 
werkelijkheid. Wetenschap levert immers kennis die superieur is aan lekenkennis, omdat de 
methodes, de principes en basis procedures van wetenschapsbeoefening garanties bieden dat 
uitspraken die niet stroken met de waarheid, de kritische toets niet doorstaan en uiteindelijk 
verworpen worden.  
 
Alternatieve bronnen van kennis over de werkelijkheid.  
De belangrijkste alternatieven om kennis te vergaren over de werkelijkheid zijn, persoonlijke ervaring, 
de populaire media en ideologische overtuigingen of waarden. Geen van deze kunnen echter 
concurreren met wetenschappelijk kennis. Wanneer je iets persoonlijk overkomt dan heb je de neiging 
om te over generaliseren of de waargenomen verbanden door te trekken naar andere mensen of 
situaties. Je uitspraken gaan dan veel verder dan wat op basis van je beperkte waarneming 
gerechtvaardigd is. Ook selectieve observatie kleurt je waarneming. Selectieve observatie verwijst 
naar het feit dat je speciaal gaat letten op bepaalde situaties of mensen en van daaruit veralgemening 
maakt. Ook de media zijn geen onbesproken bron van informatie. Het gros van de informatie over de 
ons omringende werkelijkheid komt immers niet uit persoonlijke waarneming, maar bereikt ons via de 
filter van de televisie of internet. Het probleem bij informatie uit de media is dat deze informatie 
wetenschappelijke informatie combineert met informatie zonder wetenschappelijk achtergrond of die 
ronduit belachelijk is. Ten slotte, ideologische overtuiging, kunnen visies en ideeën over de 
werkelijkheid beïnvloed en sturen. 1.4Wat te verwachten van methodologie? Een eerste bouwsteen 
die methodologie ons aanreikt is een theorie of theoretische inzichten die gebaseerd zijn op 
empirische data of gegevens uit de werkelijkheid waarover die theorieën een uitspraak willen doen. 
Theorieën zijn coherentie systemen van logische, consistente en onderling verbonden inzichten die 
gebruikt worden om kennis over de werkelijkheid te organiseren. Je kan micro-, meso-, en macrolevel 
theorieën onderscheiden, gaande van het verklaren of duiden van concrete interactie op 
interpersoonlijk niveau of het microniveau, tot het begrijpen van patronen op het niveau van ruimere 
sociale systemen, zoals staten of instellingen, of het macroniveau. Hiertussen vinden we nog het 
mesoniveau deze probeert processen te duiden die zich afspelen in sociale bewegingen, organisatie, 
gemeenschappen, enz. Een tweede bouwsteen vormen data of gegeven over de werkelijkheid. Met 
die data kan uitspraken of theoretische inzichten met de werkelijkheid overeenstemmen of niet. Zowel 
zintuigelijk waarneembare kenmerken als verborgen kenmerken hebben gemeen dat het beide om 
empirische data gaat, d.w.z. alle data zijn gegrondvest in zintuigelijke waarneming. Wetenschappers 
gebruiken immers hun zintuigen om te observeren en inzicht te verwerven in de werkelijkheid. In de 
sociale wetenschappen kunnen empirische data van kwantitatieve(cijfers, statistieken, enz.) of 
kwalitatieve (meestal in de vorm van teksten, objecten of foto’s) aard zijn. 

Hoofdstuk 2: Bouwstenen en soorten sociaalwetenschappelijk 
onderzoek  
 

2.1 Bouwstenen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
Het doel van sociaal wetenschappelijk onderzoek is theoretische kennis opbouwen over de 
samenleving. De onderzoekers proberen met andere woorden meer te weten te komen over een 
bepaalde aspect van de sociale realiteit, en met dat doel voor ogen voeren ze het onderzoek uit. 
Loutere productie van kennis verstaat uiteraard niet als definitie voor sociaalwetenschappelijk 
onderzoek. Wat bepaalt dan wel de eigenheid van wetenschappelijk kennis? Welnu, kenmerkend 
voor wetenschappelijk onderzoek is dat er een voortdurende wisselwerking bestaat tussen empirie 
en theorie. Wetenschappelijke kennis is gebaseerd op systematische observatie van de realiteit, 
waarbij bepaalde methodologische spelregels nauwgezet gevolgd worden. Sociaalwetenschappelijk 
onderzoek kan je dan ook definiëren als de productie van geldige en betrouwbare kennis over de 
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sociale realiteit door het combineren van theorie en empirie, waarbij methodologische principes 
rigoureus worden toegepast. 

2.1.1 Theorie en empirie 
Theorie – Geheel van samenhangende uitspraken die bepaalde fenomenen beschrijven, verklaren en 
voorspellen 
Bouwstenen 
 

• Wisselwerking tussen theorie en empirie 

• Inductie en deductie 

• De empirische cyclus van sociaalwetenschappelijk onderzoek 
 

o Theorie: 
▪ Een geheel van samenhangende uitspraken die ons uitlegt waarom iets is 

wat het is. Er zit logica in. Uit theorie kunnen we verklaren waarom een 
situatie zo is.  

▪ Ze beantwoorden wat en hoe vragen maar ook kan je er mee voorspellingen 
doen.  

▪ Er bestaan heel wat theorieën:  

• Big Bang Theory: theorie zegt dat alle materie samengebald zat in 
een grote van een tennisbal en die is ontploft en sindsdien zitten we 
in een situatie van sterren en planeten. Het beschrijft waarom we nu 
verschillende sterren zien. Dit komt door de ontploffing.  

• The Tree of Life (evolutietheorie van Darwin): Mutaties, 
veranderingen van genetisch materiaal. De voordelige verspreiden 
zich in de samenleving.  

• De Broken Windows Theory (Sociologische theorie): in sommige 
plekken is er meer criminaliteit dan andere. De theorie geeft een 
beschrijving, een verklaring en een voorspelling. Het laat ons toe om 
te voorspellen dat er criminaliteit kan ontstaan.  

• Job demand – Job control (Karasek): een theorie die voorspelt welke 
jobs stressvol zijn voor mensen en welke niet 

• Concepten of begrippen zijn de centrale bouwblokken, en je kan ze 
best begrijpen als algemene en abstracte ideeën die als label dienen 
om concreet waarneembare zaken en fenomenen te categoriseren. 
Een concept dat centraal staat in de Broken Windows theory is 
bijvoorbeeld criminaliteit. Theorieën beschrijven hoeveel 
verschillende concepten met mekaar in verband  staan 

 
Model: Job demand- Job Control (Karasek) 
Legt uit welke jobkenmerken ertoe leiden dat werknemers 
gestresseerd zijn  

• Werkdruk 
o Jobs met veel of weinig werkdruk 

• Autonomie 
o Veel of weinig autonomie (beslissingen)  
 

 
 
 
Als je deze combineert krijg je 4 factoren:  
 



 19 

• Slopende job: weinig autonomie, je hebt geen beslissingsmacht, maar er is een hoge 
werkdruk. 

o Voorbeeld: bandwerk.  

• Actieve job: grote autonomie, je kiest zelf wat je wilt, maar er is veel werkdruk (je hebt veel 
taken buiten het lesgeven)  

o Voorbeeld: professor aan unief  

• Passieve job: 0 autonomie (mag niks zelf kiezen (waar, wanneer…)) geen hoge werkdruk.  
o Voorbeeld: sandwichmanbord 

• Zinloze job: veel autonomie, maar je hebt niet veel te doen.  
 
CONCLUSIE 
 

• De theorie zegt dat de kans op stress af hangt van het type job. Het stressrisico neemt toe 
van linksboven naar rechtsonder. Het hangt af van de 2.  
 

• De slopende jobs gaan veel stress hebben, de zinloze jobs gaan weinig stress hebben.  
 

.2.1.1 Kenmerken van een theorie 
 

1. Uitspraak over relatie tussen bepaalde concepten (Strauss & Corbin) 
o Concepten zijn abstracte ideeën die we plakken op bepaalde fenomenen. Een label dat 

we plakken op bepaalde gedragingen. 
o Concept: een algemeen en abstract idee dat als een label dient om concreet 

waarneembare zaken of fenomenen te categoriseren.  
▪ Voorbeeld: achteruitgang van de buurt (Broken Windows Theory) en 

misdadig gedrag. Ze doen uitspraken over relaties tussen concepten. Maar er 
zit ook een empirische theorie achter zegt hoe de verschillende concepten in 
verband staan.  

 
2. Ten alle tijden empirisch toetsbaar 

o Toetsbaarheid = verifieerbaarheid + weerlegbaarheid (falsifieerbaar) 
▪ Verifieerbaarheid: we moeten verifiëren of deze wel kloppen en empirisch 

waarneembaar zijn: je moet de situatie kunnen inbeelden en je moet kunnen 
toegeven dat de theorie niet klopt. De mogelijkheid om door observatie te 
toetsen of theoretische aannames overeenstemmen met de realiteit. 
 

▪ Weerlegbaarheid- falsifieerbaarheid: als je een bepaalde observatie doet 
ben je bereid om een bepaalde theorie achterwegen te laten of een theorie 
te ontkrachten. De mogelijkheid om door observatie de eventuele 
onjuistheid van kennis aan te tonen. 

▪ Kennis toetsen of ze juist/fout zijn → aantonen dat ze 
eventueel fout kunnen zijn  

• Voorbeeld: geboden in een godsdienst, maar toch kan het 
zijn dat er veel mensen ongeluk hebben in het leven, dat ze 
‘gestraft’ worden van bovenaf. Er wordt altijd wel iets 
gevonden om dit te weerleggen.  

• Wetenschappelijke kennis heeft per definitie een 
gemeenschappelijk karakter. Wetenschappelijke theorieën 
die niet met andere worden gedeeld worden, kunnen niet 
weerlegd worden en voldoen daarom niet aan het criterium 
van empirische toetsbaarheid. Falsifieerbaarheid vereist ook 
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dat onderzoekers bereid zijn hun theorieën bij te stellen of 
zelf volledig te verwerpen indien er observaties gedaan 
worden die hun inzichten tegenspreken. Het criterium van 
empirische toetsing is uiterst belangrijk en onderscheidt 
wetenschappelijke theorieën van andere kennissystemen. 
Empirische toetsing is echter cruciaal, maar garandeert ons 
niet dat wetenschappelijke kennis per definitie waar is. 
onderzoeksresultaten spreken mekaar echter voortdurend 
tegen en wetenschappelijke theorieën dienen voortdurende 
herzien te worden – kennis is met andere woorden steeds 
voorlopig 

o Empirische toetsing: je dient als onderzoeker met grote openheid te rapporteren over 
bepaalde theorieën. Zo kunnen ze het onderzoek controleren of ze tot dezelfde 
conclusies komen.  

▪ Empirische toetsing is cruciaal maar garandeert niet dat wetenschappelijke 
kennis per definitie waar is.  

▪ Toetsbaarheid = verifieerbaarheid + weerlegbaarheid 
 

3. Zekere mate van veralgemeenbaarheid  
▪ Veralgemeenbaarheid: het gaat over een algemeen geval. Het mag niet enkel 

op tijd en plaats toepasbaar zijn, maar we moeten dit zien in een ruimer kader. 
→ de reikwijdte hangt van theorie tot theorie af. Ruimer toepassingsgebied 
dan één concrete tijd en plaats. 

▪ Repliceren = het herhalen van onderzoek om te kijken of je tot dezelfde 
conclusies komt. 

▪ Mate veralgemeenbaarheid hangt af van soort theorie: 

• Formele theorie: een soort theorie die ervan uitgaat dat je allerhande 
sociale fenomenen los van de concrete inhoud kan verklaren vanuit enkele 
vormelijke principes. geven een beschrijving van menselijke gedragingen 
los van de vorm, maar verklaren aan de hand van basisprincipes. Rational 
choice theory: mensen zijn rationele wezens. Een formele theorie, heeft 
geen inzicht op zich.  

• Grand theories: een soort theorie die sociale fenomeen probeert te vatten 
vanuit één abstract conceptueel kader waarin de formele organisatie van 
de concepten belangrijker is dan het begrijpen van de sociale 
werkelijkheid. De grote omvangrijke theorieën. Ze proberen de 
maatschappij als geheel te verklaren. Ze verklaren heel de sociale orde. Als 
we alles proberen te verklaren hebben we zo abstracte theorieën die niks 
verklaren. → kritiek: zo abstract dat het moeilijk empirisch getoetst kan 
worden waardoor ze niet bruikbaar zijn voor onderzoek. bv, Het 
structureel functionalisme van Talcot Parsons. Het was Charles Wright 
Mills die de term grand theory lanceerde als denigrerende beschrijving 
voor deze vorm van bijzonder abstracte theorievorming. Grand theories 
zijn immers zo abstract dat ze heel moeilijk empirische getest kunnen 
worden, waardoor zi niet echt bruikbaar zijn voor onderzoek 

• Middle range theorieën: Theorieën die berusten op een reeks aannames 
over één bepaald sociaal fenomeen waaruit hypothesen kunnen worden 
afgeleid die op hun beurt empirisch getoetst worden. Hierbij proberen we 
1 fenomeen te beschrijven.  Vb: hoe verhouden etnische groepen zich ten 
opzichte van elkaar? Dat is niet de samenleving alleen.  Deze theorieën 
focussen zich op één bepaald sociaal fenomeen in plaats van de ganse 
maatschappij als onderwerp te nemen. 
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• Toepassen op Job Control – Job Demand (JDC-model):  
 
Zijn deze kenmerken wel van toepassing of niet?  
 

• Het is empirisch toepasbaar: we kunnen fenomenen gaan waarnemen, hoe hard moet de 
persoon werken? Hoeveel stress heeft die persoon? Het is mogelijk om te verifiëren of deze 
theorie klopt.  

o Voorbeeld: Als we zien dat het mensen met de meest zinloze job veel stress hebben 
is dat niet juist is. Dus het is weerlegbaar.  

Naast theorie is empirie de tweede belangrijke bouwsteen van sociaalwetenschappelijk onderzoek. 
Letterlijk verwijst het woord empirie naar het ervaren van de wereld rondom ons door waarneming. 
Echter is goed oberserven geen sinecure en brengt het een hele reeks uitdagingen met zich mee. 
Sociaalpsychologisch onderzoek bevestigt trouwens dan onze waarneming niet objectief is, maar 
onder invloed staat van allerhande interne mentale en externe invloeden. Het leeuwendeel van de 
waarnemingen die sociale wetenschappers doen, komt voort uit interactie tussen mensen en zijn dus 
per definitie niet objectief, want gekleurd door de ‘inter-agerende’ subjecten. Daarenboven zijn 
sociale wetenschappers vaak geïnteresseerd in zaken die niet rechtstreeks observeerbaar zijn of zich 
in de private sfeer afspelen. De subjectiviteit van iemands kijk of de samenleving is een inherent 
onderdeel van de sociale realiteit en geeft de samenleving als het ware vorm 
. 

• Het is geen theorie over 1 iemand zijn werk of job → we kunnen het veralgemenen. We 
kunnen dit toepassen op verschillende mensen. We kunnen dit gebruiken om verschillende 
concepten aan elkaar te linken.  

 
o Empirie: het ervaren van de wereld rondom ons door middel van waarneming.  

o Observeren is heel moeilijk omdat er een paar addertjes onder het gras 
zitten. In welke mate is het mogelijk om objectief te observeren zonder 
dat we onze eigen invulling eraan geven. 

 → mensen kunnen hetzelfde observeren maar toch 2 
verschillende dingen zien. Ons waarnemingsvermogen wordt 
gekleurd door een complete mix van vooronderstellingen en 
externe invloeden 
→ sociaalpsychologisch onderzoek: bevestigd dat waarneming 
niet objectief is maar onder invloed staat van verschillende 
externe invloeden.  
 

In welke mate is objectieve waarneming mogelijk? 
o Experimenteel onderzoek (Bhalla & Proffitt, 1999)  

▪ Onderzoek: Op welke manier nemen mensen iets waar?  
▪ Opzet: deelnemers moeten hellingsgraad van een heuvel 

inschatten.  
▪ Respondenten:   

• Groep 1: film opgezet: mensen laten inschatten hoe ver 
die helling is 

• Groep 2: zelfde, maar een zware rugzak op de rug 

• Groep 3: groep fysieke tests laten doen, mensen laten 
uitputten en dan de film laten zien.  

▪ Resultaat: de vermoeide en belaste respondenten schatten de 
helling beduidend steiler in.  

o Als het gaat om zoiets objectief zijn onze meningen gekleurd.  
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▪ Voorbeeld: is iemand angstig, blij, gestressd dan gaat de mening 
van die personen gekleurd worden.  

▪ Wat doen we met de objectiviteit van deze waarneming? 
Onderzoek moet niet objectief zijn want onderzoek is vooral 
subjectief. = verschillende meningen over.  
 

o Vaak interesse in fenomenen die niet direct waarneembaar zijn  
▪ Voorbeeld: verborgen of afwijkend gedrag. Welke criminele 

gedraging stellen mensen? Welke frauduleuze gedragingen? 
Welke seksuele gedragingen hebben mensen?  

 
o Empirische waarneming is geen sinecure (= makkelijk klusje) en vereist een goed 

ontwikkelde methodologie. Empirische waarneming is een kunst. Zij maken gebruik van 
gestandaardiseerde procedures om de subjectiviteit zoveel mogelijk uit te sluiten.  

o Een andere onderzoeksstrategie zet de subjectiviteit centraal: een inherent onderdeel van 
de sociale realiteit en geeft de samenleving vorm. De betekenissen die mensen geven aan 
hun omgeving  vormen het onderwerp van het onderzoek.  

 
CONCLUSIE:  
We moeten empirie en theorie in contact brengen met elkaar. Dit gebeurt via inductie en deductie = 
cruciaal.  
 

 
= empirische cyclus of empirische kringloop. 4 fasen:  

1. Observatie: doelgericht verzamelen van gegevens over de werkelijkheid → bestaande kennis 
van de onderzoeker waaruit hypotheses worden gedestilleerd 

2. Deductie: algemene kennis wordt verbijzonderd naar toetsbare hypotheses. → welke 
empirische bevindingen ondersteunen de theorie in kwestie?  

 

2.2.2 Inductie en deductie 
 
Theorieën ordenen losse feiten tot een samenhangend geheel. Dankzij theorie kunnen we 
afzonderlijke empirische observaties interpreteren.  
 

• Deductie 
< Deducere: afleiden  

 
o Een gevolg van trekking van het algemene nar het bijzondere 
o Van het abstracte naar het concrete.  

Het worden deductie komt van het Latijn ‘Deducere’ wat letterlijk betekend ‘afleiden’. Deductie 
verwijst dan ook naar een gevolgtrekking van het algemene naar het bijzondere. Uit Theorieën leiden 
onderzoekers verwachtingen af, deze verwachtingen zijn hypotheses, door observatie kan nagegaan 
worden of deze hypothese stroken met de realiteit. Wanneer een hypothese door de realiteit 
ontkracht wordt, dan betekent dit dat de theorie geen afdoende verklaring kan bieden en bijgesteld 
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dient te worden. Deductie houdt met andere woorden een stap in van het algemene – de theorie - 
naar het concrete – De empirie 
  

o  
▪ Voorbeeld: we hebben een algemene theorie en we gaan deze toepassen op een 

concrete case. 
o Vaak hypothesen: een concrete verwachting die we afleiden uit een algemene theorie = 

veralgemeenbaarheid 
o Indien de hypothese ontkracht wordt → theorie kan geen 

afdoende verklaring bieden. De theorie moet worden bijgesteld 
of worden verworpen.  
 
 

▪ Voorbeeld 1: algemene theorie toepassen op een concrete job.  
▪ Voorbeeld 2: ‘alle zwanen zijn wit’ → de hypothese: ik verwacht dat ik als ik 

wandel door het park dat de zwanen wit zijn.  
 

• Inductie 
 

o Op basis van specifieke waarnemingen komen tot een algemene regel 
o Omgekeerde proces. We hebben concrete observaties en we gaan op basis van deze cases 

een concrete theorie formuleren. Van concrete cases naar theorie. ➔ een reeks 
waarnemingen waarbij je een theorie gaat formuleren.   
▪ Voorbeeld 1: ik wandel vaak in stadsparken, ik kom daar vaak zwanen tegen en telkens is 

deze wit. Dus ik formuleer: alle zwanen zijn wit.  
o Het inductieprobleem: opeens zie je een zwarte zwaan. Hoe kunnen we op basis van 

concrete situaties toch een algemene regel formuleren zodat we niet met fouten zitten?  
▪ Voorbeeld 2: Dr. Semmelweis: Kraamvrouwenkoorts in Vienna General Hospital. 

o Beroep: Hij was vrouwenarts in Wenen.  
o Onderzoek:  

Hij heeft een bewogen levensloop meegemaakt. Hij zat met een probleem: er was 
veel sterfte in zijn ziekenhuis. Vrouwen stierven aan kraamvrouwenkoorts. 2 
lijnen: er waren 2 afdelingen. In de eerste kliniek waren de sterftegevallen véél 
hoger dan bij de 2e kliniek. Hij onderzocht hoe dit kon. Wat is het verschil tussen 
de klinieken onderzocht hij.  

o Oplossing: 
Hij ging te rade bij de wetenschappelijke literatuur die er toen beschikbaar was. Er 
kwamen volgende resultaten: 

▪ Theorie 1: Als je te veel mensen op 1 afdeling legt krijg je die ziekte dus hij 
ging dit toepassen op zijn klinieken. Hij gaat observeren hoe het zit in de 
2 afdelingen. Waar de meeste vrouwen liggen, zijn daar de meeste 
vrouwen met de koorts? Neen. Dus zijn hypothese wordt ontkracht. → 
Deductie. We beginnen met een algemene theorie en passen dit toe op 
een concrete case.  

▪ Theorie 2: de voeding en verzorging zijn zeer belangrijk. In de ene afdeling 
zijn de voeding en verzorging misschien minder goed = hypothese. Maar 
hij merkt op dat iedereen dezelfde voeding krijgt. → Deductieve aanpak.  

▪ Theorie 3: De literatuur helpt niet, dus hij ging waarnemen/observeren in 
zijn afdelingen. In afdeling 1 waren de verloskundigen degene die de 
vrouwen onderzochten. In afdeling 2 waren dit de kraamvrouwen. Miss is 
dit de oorzaak? Miss gaan de mannen niet zo gevoelig om met de vrouwen 
zoals de vrouwen dit doen. Hij moet dit nog verder gaan toetsen. Hij gaat 
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dit nog meer waarnemen. De verwondingen die er opgelopen werden 
tijdens het onderzoek waren minder erg dan die opgelopen zijn tijdens de 
bevalling. Ingreep: het aantal onderzoeken dat de kraamvrouwen doen 
verminderen, dus hij verwacht dat de sterfte ging dalen → maar neen. 
Hypothese niet van kracht.  

▪ Theorie 4: nieuwe waarnemingen, de priester kwam op een andere 
manier binnen in de 2 zalen. In afdeling 1 had de priester geen directe 
toegang tot de sterfkamer. In afdeling 2 had de sterfkamer een 
achteringang. Miss in afdeling 1: zien ze heel de tijd de priester die het 
laatste sacrament komt toedienen → leidt tot schrik → kraamkoorts. 
Dus hij wilde de priester anders laten binnenkomen zodat ze de priester 
niet meer zagen.  

o Oorzaak: 
Hij is eronder doorgegaan omdat hij geen verklaring vond, een jaar later vond hij 
toevallig de verklaring. In 1847 was er een mannelijke arts die prikt in een vinger 
van een scalpel wat gebruikt werd tijdens de autopsie en die man krijgt 
kraamvrouwenkoorts. → Er wordt een nieuwe theorie gevormd: ‘lijkengif’.  

 

 
 
Wat leert het voorbeeld ons?  
 

• Samenspel van inductie en deductie 
o Theorievorming via observatie en inductie 

▪ Wat zijn de verschillen tussen de 2 afdelingen?  
▪ Zouden die verschillen op één of andere wijze in verband kunnen staan met 

de ziekte?  
o Hypothese afleiden (deductie) en toetsen 

▪ Toetsen via observatie  
▪ Of via ingrepen of interventies 
▪ Indien de empirie de hypothesen niet bevestigt: verwerpen 

 
Moeten we een blanke man in een multiculturele wijk droppen? 
Hoe meer contact= hoe beter de attitude 
 
Examenvraag: waarneming: in afdeling waren verloskundigen in opleiding die de vrouwen 
onderzochten. In afdeling twee waren dat kraamvrouwen in opleiding. 

- Ander type personeel 
- => theorie 3: ruwe behandeling door verloskundigen leidt tot kraamvrouwenkoorts (inductie 

= van waarneming naar theorie) 

• Als die theorie kunnen we dit afleiden (dus terug deductie)  observatie doen om te 
zien of hypothese klopt. 

• Soort EXPERIMENTEEL ONDERZOEK, een INGREEP = hypothese is verworpen 

• Eerst waarneming en inductie dan theorie toepassen dus deductie en dan terug 
inductie om hypothese te observeren. 
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- Theorie lijkengif: nu wordt theorie niet verworpen en houdt deze stand. 
- = je moet dus niet de precieze stappen van edelweis kennen maar wel inductie en deductie 

 
Oefening: Allport’s contact hypotheses 
 

“Allport (1954) stelt dat contact met andere etnische groepen tot meer positieve attitudes 
tegenover deze groepen leidt. Hiervoor moet dit contact echter aan bepaalde voorwaarden 
voldoen: het moet gaan om samenwerking tussen gelijke partijen met oog op een 
gemeenschappelijk doel en gesteund door autoriteiten. Pettigrew & Tropp (2006) komen op 
basis van een meta-analyse van 515 studies tot de conclusie dat positieve effecten van 
contact inderdaad bestaan, zelfs als niet aan alle voorwaarden van Allport voldaan is. Op basis 
hiervan stellen ze voor om de contact hypothese bij te stellen.”  
 
Vlaams belang is opgekomen in de grootsteden. Extreemrechts heeft het moeilijk in grote steden.  

• Allport: contact met andere groepen leidt tot meer positieve tolerantie. Het moet contact 
zijn met gelijke partijen die ondersteunt wordt door autoriteiten. Die stelling is onderzocht.  

• Pettigrew en Tropp: metaonderzoek: alle onderzoeken samenleggen en onderzoeken. De 
contactanalyse klopt niet helemaal. De voorwaarden zijn niet helemaal nodig.  

 
Voorbeelden van:  

• Theorie: contact met andere etnische groepen tot meer positieve attitudes tegenover deze 
groepen. → We hebben een verhaal dat samenhangt. Er is een zekere mate van 
veralgemeenbaarheid.  

• Concepten: de positieve attitudes, contact → een relatie tussen de 2 concepten. Contact: 
mensen ontmoeten elkaar op straat…  

• Empirie: er worden onderzoeksresultaten bekeken, ze onderzoeken allerlei studies.  

• Inductie: ze doen observaties en theorie klopt niet helemaal en gaan deze aanpassen.  

• Deductie: Allport zijn theorie, Pettigrow leidt daar de conclusies van af. Algemene theorie 
afleiden van concrete studies. De cyclus van empirisch onderzoek 

 

De cyclus van empirisch onderzoek:  
onderzoek doorloopt een constante cyclus. Theorie en 
empirie doorloopt dit doormiddel van inductie en deductie.  
 
Bestaat er wel zoiets als algemene wetten? Is het idee vanuit 
het naturalisme.  
 

• Wilhelm Dilithey (1833, 1911): vrije wil van mensen 
o Grondlegger hermitiek. Hij vertrekt van het 

idee: mensen hebben een vrije en eigen wil.  
o Als iedereen vrije keuzes maakt, hoe kunnen 

we de wetmatigheden dan ordenen? We 
moeten proberen begrijpen hoe mensen 
bepaalde keuzes maken vanuit de vrije wil.  

o Nadruk op ‘begrijpen’ (verstehen) 
 

• Emile durkheim (1858-1917) 
o Founder van de sociologie 
o Sociale wetenschappers dienen sociale feiten te bestuderen 

▪ Product van menselijke interactie 
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▪ Extern aan het individu 
▪ Oefenen een dwingende kracht uit 

o Zijn stelling: sociale feiten om de samenleving te bestuderen → mensen hebben een 
vrije wil → feiten die extern aan ons zijn en een dwingende kracht op ons uitoefenen.  

▪ Voorbeeld: zijn theorie aan de zelfdoding. Zelfdoding is iets waar vrije wil heel 
belangrijk bij is. Het is een individuele beslissing, maar in de samenleving zijn 
er factoren die er wel invloed op kunnen uitoefenen.  

 
 
4 types zelfdoding:  
 

1) Zwakke regulatie <-> sterke 
regulatie: weinig of veel regels die 
je leven bepalen. Als er heel weinig 
of heel veel regels zijn kan de kans 
op zelfdoding toenemen.  

o Voorbeeld 1: als er in een land 
veel regels wegvallen kan dit 
leiden tot zelfdoding 

o Voorbeeld 2: als mensen te veel 
regels krijgen kan dit ook leiden 
tot zelfdoding  

2) Egoïstische <-> altruïstische 
zelfdoding (te wijden aan een 
extreme vasthouding van de 
gemeenschap)  

 
Cijfers: De kleur geeft aan hoeveel zelfdodingen er zijn per jaar bij de mannen.  

o Voorbeeld: in alle ex sovietstaten is er een enorm hoog zelfmoordcijfer 
o Verklaring: het regime is in elkaar gestort wat een georde samenleving was, die is plots 

verdwenen, mensen voelen zich ontheemd en gaan daardoor rapper zelfmoord plegen. De 
ene sluit het andere niet persee uit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

Tabel 2: de zelfmoordcijfers voor de EU landen en de zelfmoordcijfers voor Oost-Europa en 
Sovjetlanden. Er zit een hoog verloop in = sterk gestegen na 1990. Na de val van het communisme. We 
hebben iets heel individueel maar toch kan je er iets wetaardigs inzien.  
 
Na de economische crisis in Griekenland waren er veel meer zelfmoorden.  
 
Er geldt een onderscheid tussen: 
 

o Deterministische wetmatigheden: als A dan altijd B. 
o Voorbeeld: iemand zijn keuze is volledig getermineerd van wat vooraf ging. 

o Probabilistische wetmatigheden: als A dan kans op B.  
o Voorbeeld: de kans op een bepaald gedrag kan dit verhogen of afnemen.  

 

2.2 Bouwstenen en soorten van sociaalwetenschappelijk onderzoek  
 

• Evaluatiecriteria voor onderzoek/waarheidsgehalte van een onderzoek 
o Betrouwbaarheid  
o Geldigheid  

o Interne geldigheid 
o Meetgeldigheid 
o Externe geldigheid  

 

• Soorten onderzoek 
o Theoriegericht onderzoek 
o Praktijkgericht onderzoek 

 

• Doel  
o Ware kennis over de realiteit genereren 
o Maar de onderzoeksresultaten spreken elkaar voortdurend tegen 

 
Onderzoek: 20 procent eerstejaars mag niet bissen aan KU Leuven  
 

• Problemen met de methodologie: 
o De streekproef is niet representatief. (enkel 1ste jaarsstudent) 
o Is dit representatief voor elke Leuvense student?  
o We vragen het aan SW, maar is elke SW’er in de les?  
o We proberen iets te meten, maar doen we dit wel op de goede manier?  

 

• Gedegen conclusie: we moeten ons altijd proberen indekken zodat onze conclusies geldig 
blijven.  

 

2.3 Evaluatieciteria voor wetenschappelijke kennis  
 

• Kwaliteit van het onderzoek wordt bepaald door de afwezigheid van de fouten.  

• Ondanks het toepassen van de wetenschappelijke empirische cyclus is het van groot belang 
om steeds de kwaliteit van wetenschappelijke kennis te bewaken en bronnen van 
onbetrouwbaarheid of ongeldigheid op te sporen. Onderzoek wordt namelijk geplaagd door 
twee soorten. 

o Toevallige fouten (error): er zit geen enkel patroon in. Het is random. Soms eens een 
te hoge of een te lage inschatting, maar gemiddeld genomen is het wel goed. 
Vertonen geen regelmatige patronen 
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o Systematische fouten (bias/vertekening): je hebt wel een patroon in je fouten. Je 
gaat structureel iets fout schatten.  
→ ze hebben beide andere oorzaken en gevolgen.  

Doel van sociaal-wetenschappelijk onderzoek: ‘ware’ kennis over realiteit generen – Maar: 
onderzoeksresultaten spreken elkaar voortdurend tegen – Tegensprekelijk debat is motor van 
vooruitgang in wetenschap. Evalueren via  geldigheid en betrouwbaarheid. 
 

• Criteria voor het beoordelen van onderzoek:  
o Betrouwbaarheid verwijst naar de afwezigheid van toevalsfouten  

▪ Het constructivisme veronderstelt immer dat de werkelijkheid niet bestaat – 
het heeft dan ook geen zin om waarnemingen met de werkelijkheid te 
vergelijken om ze op hun waarheidsgehalte te toetsen 

▪ Anders geformuleerd, zou je dezelfde resultaten bekomen, als je het 
onderzoek in kwestie zou herhalen of repliceren of als iemand anders het 
onderzoek zou hebben gevoerd? Op voorwaarde dat een relatief groot 
aantal observaties gedaan worden, zijn toevalsfouten beduidend minde 
ernstig dan systematische fouten. niet omwille van hun toevallige karakter, 
toevalsfouten de neiging hebben elkaar te neutraliseren. 

o Geldigheid: de afwezigheid van systematische fouten 
▪ Voorbeeld: trein komt systematisch 10 min te laat: is systematisch fout. 

Maar hij is ook betrouwbaar, want hij komt altijd 10 min te laat. 
o Betrouwbaarheid: afwezigheid van toevallige fouten  
o Geldigheid: afwezigheid van systematische fouten  

 
Voorbeeld 1: schietschijf 
 

 
 

• Figuur 1: Je wilt een mooie prijs winnen dan moet je in de roos schieten en als je erin schiet 
krijg je een grote prijs. Je hebt geschoten en patroon 1 is het schietpatroon  

o Er zit een systematische fout in: je hebt een afwijking naar links, systematisch schiet je 
teveel naar links. Maar ook een fout met de betrouwbaarheid: die kogeltjes zitten 
niet op dezelfde plek.  

 

• Figuur 2: geldigheid probleem: systematisch links. Maar de betrouwbaarheid is beter, ze 
liggen dichter bij elkaar. (goede betrouwbaarheid)  

 

• Figuur 3: hoge betrouwbaarheid en geldigheid.  
 

• Conclusie: in een betrouwbaar onderzoek zijn niet veel toevalsfouten aanwezig.  
Examenvraag: metafoor schietschijf en toevalsfouten en systematische fouten 
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- Systematisch: altijd zelfde richting 
- Toevalsfout: er zit ruis, maar gemiddelde zit wel goed 
-  

Voorbeeld 2: 2 weegschalen.  
 
Je gaat een meeting uitvoeren.  

• Tabel 1: In de realtiteit weeg je 80 kg. 10 dagen op rij sta je op de weegschaal. Het is een 
slechte weegschaal. Gemiddeld genomen ben je over die 10 dagen 80,3 kg. Is maar 300 gr 
ernaast. Geen probleem met geldigheid, maar wel met betrouwbaarheid (zit soms te hoog 
en soms te laag).  

• Tabel 2: 76,3 kg. Systematisch onderschat die het gewicht. Probleem met geldigheid. De 
spreiding is kleiner. Maar hij is toch ongeldig.  

• Conclusie: op lange termijn de eerste weegschaal kiezen omdat wanneer je verschillende 
metingen doet deze manier het nauwkeurigste is.  

 
Voorbeeld 3: lichaamsgewicht op WeMatch (datingsite) 
 

• Vraag: Is welke mate is de informatie geldig en betrouwbaar wat mensen weergeven over 
zichzelf op de datingsites?  

• Antwoord: Over het gewicht wordt gelogen. Zowel mannen als vrouwen. Mannen ongeveer 
90% foutieve informatie, vrouwen ong 75% fout.  

 
 
 
De grafiek geeft de 
fouten weer:  
Als je kijkt naar de 
patronen, wat zie je? 
Temaken met 
geldigheid of 
betrouwbaarheid? 
Systematisch of 
toevallig?  
 
 
 
 
 
Conclusie:  

• Vrouwen: 
alle bolletjes liggen op de lijn of erboven: er is een systematische afwijking. Hun 
profielgewicht gaat lager zijn dan hun werkelijk gewicht. Er is een probleem met de 
geldigheid.  

• Mannen: er wordt evenveel gelogen over het gewicht. Bij de mannen zit het er 1 keer boven 
of 1 keer onder. Bij de lichte mannen (minder dan 200 pound) zitten de bolletjes onder de 
lijn → ze overdrijven over hun gewicht.  
Mannen die zwaar zijn gaan hun gewicht aanpassen naar beneden → er zit een geldigheid in 
maar met een ander patroon.  
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= een voorbeeld van een systematische afwijking. In beide gevallen is er een onbetrouwbaarheid. Als 
je denkt aan een steekproef: waarom willen we een grote steekproef in plaats van een kleine? Puur 
voor de betrouwbaarheid. Heb je problemen met de betrouwbaarheid: doe meer metingen.  
 

2.3.1 Betrouwbaarheid 
 
In welke mate worden onderzoeksresultaten beïnvloedt door toevalsfouten?  
 

• Toevalsfouten heffen elkaar op 
o Onbetrouwbaarheid: 

▪ Het toevallig niet registreren van cruciale gebeurtenis 
▪ Een onoplettende respondent tijdens een afname van een enquete  
▪ Willekeurige codeerfouten.  

• Betrouwbaarheid verhogen door veel waarnemingen te doen 
o Betrouwbaarheid: de mate van consistentie van een meting, de mate waarin een 

meetinstrument dezelfde resultaten oplevert bij herhaalde metingen onder 
soortgelijke condities 

o We breiden onze steekproef uit (voldoende groot aantal mensen) → toevalsfouten 
minder ernstig dan systematische fouten: toevalsfouten hebben de neiging om te 
neutraliseren. Over-en onderschattingen compenseren elkaar.  

o Meer metingen bij dezelfde persoon doen (meerdere indicatoren gebruiken, 10-20 
vragen stelllen) 

o Betrouwbaarheid verwijst naar de afwezigheid van toevalsfouten, terwijl geldigheid 
betrekking heeft op de afwezigheid van systematische fouten. De nadruk of 
betrouwbaarheid en geldigheid geldt vooral voor naturalistisch ingestelde sociale 
wetenschappers. Dit zijn wetenschappers die het model van de 
natuurwetenschappen als voorbeeld nemen en doorgaans vertrekken vanuit de 
correspondentietheorie van de waarheid. Kennis is waar als ze overeenkomt met wat 
je kan waarnemen in de werkelijkheid.  

2.3.2 Geldigheid 
3 types van geldigheid:  

• Meetgeldigheid: De mate waarin een meetinstrument meet wat het zou moeten meten. 
meten we wel wat we willen meten? Empirische toetsing van theorieën. Abstracte theorieën 
een empirische vertalen geven. → treden er systematische fouten op? empirische toetsing 
van theorieën vereist dat de theoretische concepten geoperationaliseerd worden. 
onderzoekers moeten abstracte theoretische begrippen een empirische vertaling geven en 
duidelijk aangeven hoe concepten empirisch gemeten kunnen worden. meetgeldigheid peilt 
naar de vraag of theoretische concepten wel degelijk goed geoperationaliseerd zijn, dan wel 
of er systematische fouten optreden bij de meting 

• Externe geldigheid: De mate waarin bevindingen uit onderzoek bij een specifieke populatie 
ook gelden voor een ruimere populatie, ook wel veralgemeenbaarheid genoemd. kunnen we 
die veralgemening wel maken? Als we resultaten willen veralgemenen naar de populatie.  
Het doel van heel wat sociaalwetenschappelijk onderzoek is veralgemening. De externe 
geldigheid of generaliseerbaarheid verwijst naar de mate waarin zulke veralgemeningen 
geoorloofd zijn. Empirische of statistische veralgemeningen hebben betrekking op 
generalisering van bevindingen op basis van een beperkte steekproef naar de ganse 
populatie waaruit de steekproef getrokken is. theoretische veralgemening verwijst naar de 
toepassing van conclusies naar populaties op een ander tijdstip, op een verschillende plaats, 
onder gewijzigde omstandigheid of voor andere maar gerelateerde fenomenen. 

• Interne geldigheid: zijn die relaties tussen kenmerken wel geldig? → wijst naar de mate 
waarin waargenomen relaties de werkelijkheid weerspiegelen 
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o De mate waarin waargenomen relaties in een empirische studie een correcte 
weerspiegeling zijn van de werkelijkheid. 

o Causaliteit: ben je wel zeker dat x een effect heeft op y? → regelmatigheidsvisie op 
causaliteit. A moet steeds in tijd voorafgaan aan B.  

▪ Hume noemde dit: constant conjunction/constante regelmaat.  
▪ Stuart Mill: oorzakelijkheid: totale som van omstandigheden die een 

gebeurtenis noodzakelijk maken.  

• Er moet co-variantie optreden: een samenhang tussen 2 fenomenen.  
▪ Monocausale verklaring: als een voorwaarde voldoet én noodzakelijk is, 

geldt ze als enige oorzaak.  
▪ Complexe/samengestelde oorzaken: een kluwen van gebeurtenissen in 

bepaalde omstandigheden.  
Een concepten op een adequate wijze gemeten zijn, focussen onderzoekers doorgaansop de relaties 
tussen die concepten. Deze geldigheid verwijst naar de mate waarin waargenomen relaties in een 
empirische studie een correcte weerspiegeling geven van de werkelijkheid. Causaliteit speelt hierin 
een belangrijke rol. Een eerste invulling van causaliteit is afkomstig van David Hume en kreeg de 
naam regelmatigheidsvisie op causaliteit mee, met name: twee gebeurtenissen A en B moeten 
steeds samen voorkomen en A moet steeds in de tijd voorafgaan aan B. Human noemt dit constant 
conjunction of constante regelmaat. John Stuart Mill, definieerde oorzakelijkheid dan weer als de 
totale som van omstandigheden die een gebeurtenis noodzakelijk maken. Hier is het onderscheid 
tussen voldoende en noodzakelijke voorwaarde aan de orde. A is een voldoende voorwaarde voor B 
als (1) B optreed zodra A gebeurd en (2) ook andere voorwaarden aanleiding kunnen geven tot B. A is 
een noodzakelijke voorwaarde voor B als (1) A zich steeds voordoet als B optreedt en (2) A alleen niet 
voldoende is om B te produceren. Als de voorwaarde voldoende en noodzakelijk is dan geldt ze als 
enige oorzaak – Dit is een monocausale verklaring. Echter komen deze zeer weinig voor, er wordt 
eerder gesproken van complexe of samengestelde oorzaken. Echter is het moeilijk causaliteit vast te 
stellen door middel van empirisch onderzoek, ten eerste dient er co-variatie of samenhang te 
bestaan tussen die twee fenomenen. In de tweede plaats moet er sprake zijn van een duidelijke 
tijdsorde tussen de fenomenen. Fenomeen A kan gebeurtenis B maar veroorzaken als A in tijd voor B 
optreedt. Ten derde moeten we er zeker van zijn dat verandering in fenomeen B niet verklaar wordt 
door andere factoren dan A: mogelijk storende factoren moeten onder controle gehouden worden. 
wanneer je een derde factor K uit het oog verliest die zowel A als B Beïnvloedt, riskeer je te besluiten 
dat er een causaal effect bestaat van A op B, terwijl de gevonden relaties eigenlijk door de derde 
verborgen factor verklaard kunnen worden, in dit geval spreek je van een schijnverband. Voorbeeld 
schijnverband, ooievaars en geboortes, ander voorbeeld vinden we terug in de wetenschappelijk 
studie over etnische ongelijkheid in het onderwijs die tijdens de jaren ’60 en 70 in de VS zijn gevoerd. 
Onderzoek desegragation busing van Coleman. Echter in later onderzoek toonde Jencks aan dat er 
sprake was van een schijnverband: de relatie desegration busing en schoolprestaties moet je 
verklaren door een derde factor in rekening te brengen, namelijk motivatie van de ouders 
 

o Geen schijnverbanden? Een schijnverband: wanneer je een derde factor K uit het oog 
verliest die zowel A als B beïnvloedt, ga je besluiten dat A en B een causaal effect 
hebben terwijl ze eigenlijk door de derde factor beïnvloedt worden.  

▪ Cross-sectioneel onderzoeksdesign: het onderzoek heeft betrekking op één 
enkel tijdstip. Dit tijdstip wordt gebruikt om co-variantie aan te tonen.  

 
Schematische voorstelling:  
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Stel we willen een relatie tussen 2 zaken onderzoeken:  
 

• Onderzoek: We willen veroorzaken dat het ene het andere veroorzaakt.  
o Voorbeeld: stressrisico op het werk. We hebben 2 theoretische concepten en we 

willen deze aan elkaar linken. Deze concepten kunnen we niet rechtstreeks 
observeren maar we moeten deze gaan meten.  

 

• Geldigheidsprobleem: meetgeldigheid, is er wel genoeg correspondentie tussen het 
theoretisch concept en het gemeten concept?  
 

• Externe geldigheid: kan je dit veralgemene naar de volledige populatie? 
 

• Interne geldigheid: spreken we van concept 1 op 2 maar is die pijl wel in die richting? Moet 
die niet in de andere richting?  

 
Voorbeeld: spelen van videogames & agressie 
 

• Vraag: veroorzaakt het spelen van gewelddadige games agressie?  
 

• Gevolgen voor schoolprestaties? 
o Displacement theroy: veel spelen lijdt tot slechtere resultaten omdat men die tijd niet 

kan besteden aan huiswerk maken.  
 

• Impact op agressief gedrag?  
o General Aggression Model: agressie is een functie van persoonskenmerken en 

situationele factoren 
▪ Korte termijn: persoonskenmerken kunnen meerdere rol spelen  
▪ Lange termijn: persoonskenmerken worden gewijzigd: ontwikkeling en 

bevestiging van agressie-gerelateerde kennisstructuren en desensibilisatie (= 
ongevoelig worden voor geweld) 
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• Conceptueel model: een tekening van de verschillende concepten, hoe deze gaan 
samenhangen. Als je veel speelt → gaan je schoolprestaties beïnvloed worden  
= een verwachting. We gaan kijken naar onderzoeksgegevens.  
 

 
 
 

o Onderzoeksdesign:  
▪ Ondervraging bij 607 leerlingen van gemiddeld 14 jaar, in 4 scholen in de VS . 
▪ Vragenlijst: 
▪ Hoe vaak spelen?  
▪ Gewelddadige karakter games  
▪ Woordenwisselingen met je leraar?  

 
o Voorbeeld onderzoek videogames:  

▪ Externe geldigheid: kunnen we dit veralgemenen naar de jeugd? Hoe zijn de 
scholen gekozen? Zijn deze typisch gekozen of willekeurig? Kunnen we 
veralgemenen of niet?  

▪ Interne geldigheid: is de specificatie van de relatie tussen blootstelling aan 
gewelddadige games en hostility correct? Of hebben we eerder met een 
verband te maken dan met een effect?  

▪ Conclusie: kunnen we hier spreken over causaliteit?  
▪ Meetgeldigheid: is de Cook & Medley Hostility Scale een goede meting van 

ons theoretisch concept ‘agressie’?  
▪ Hostility: hoe wordt dat gemeten? Er wordt een schaal gebruikt. Er worden 

heel wat stellingen neergelegd.  
 
 
 
 
 
 
Voorbeelden geldigheid:  
 

• Zoetstoffen zijn toch niet zo onschuldig.  
o Komt van een wetenschappelijk artikel. 
o Probleem: externe geldigheid → kunnen we dit veralgemenen: zijn dit typische 

muizen? En kunnen we dat van muizen veralgemenen naar andere dieren en zeker 
naar mensen?  
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• Mensen die meer kunstmatige zoetstoffen gebruiken hebben meer problemen met hun 
darmflora 

o wat is het geldigheidsprobleem?  
o er wordt een uitspraak gedaan over causaliteit. Maar de vraag is, kunnen we hier wel 

spreken over een causaal effect? Het kunnen ook levensstijlfactoren zijn. Vb: mensen 
die bepaald voedingspatroon gewoon zijn kunnen ook problemen met de darmflora 
ontwikkelen.  

 
Wetenschappelijk onderzoek 

• doel: veralgemening  
o soorten 

▪ empirische of statistische veralgemening: generalisering van bevindingen op 
basis van een beperkte steekproef naar de ganse populatie. → 
veralgemeenbaarheid toetsen.  

• onderzoek: stelt relaties vast tussen gemeten concepten op basis van specifieke gegevens of 
waarnemingen.  

Praktijkgericht onderzoek:  
o Probeert greep te krijgen op verschijnselen  
o En deze te sturen  

▪ Via ingrepen of interventies  

• Kan niet zonder theoretische kennis!  
o Theorie nodig om interventies te sturen, anders “blind”, soort “trialand-error”  

• Voorbeelden:  
o Evaluatie onderzoek  

▪ Sesame Street  
o Actie onderzoek 

 

2.3.3 Vakmanschap als kwaliteit  
 
Goede en slechte wetenschap onderscheiden:  

• Waarheidsgehalte: hangt af van het doorlopen onderzoeksproces  

• Reflectie en zelfreflectie: het continu in vraag stellen of in vraag gesteld worden door mede 
collega’s.  

• Peer review: het laten evalueren en controleren van wetenschappelijke bevindingen door 
collega wetenschappers. 

• Voortdurend in vraag stellen van resultaten 
 

2.4 Soorten sociaalwetenschappelijk onderzoek 
 

2.4.1 Theorie vs praktijkgericht onderzoek 
 

• Doel van wetenschappelijk onderzoek:  
o Academisch/fundamenteel onderzoek/theoriegericht onderzoek:  

▪ Gebeurt omwille van de kennis. De kennis verwerven is een doel opzich. 
Proberen te begrijpen en verklaren vanuit academische interesses 

▪ Gericht op beschrijven, begrijpen, verklaren en voorspellen 
▪ Doelpubliek: collega-wetenschappers en de ruimere wetenschappelijke 

gemeenschap.  
 

o Beleidsmatig/toegepast onderzoek/praktijkgericht onderzoek:  
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▪ Probeert iets te veranderen: hoe kunnen we dat gaan veranderen in de 
praktijk? → praktische problemen oplossen.  

▪ Probeert greep te krijgen op verschijnselen, deze te sturen via interventies.  
▪ Het kan niet zonder theoretische kennis. Anders is het puur trail en error.  
▪ Proberen verschijnselen te beïnvloeden en te veranderen 

 

• Soms zit onderzoek tussen de 2 in. 
 

2.4.1.1 Theoriegericht onderzoek 
 

• Onderzoek dat gericht is op de ontwikkeling van theorie, waarbij kennisproducten de 
primaire drijfveer is: ook wel fundamenteel onderzoek genoemd. 

• Probeert bij te dragen tot een theorie over een bepaald verschijnsel 

• Gericht op 
o Beschrijven 
o Begrijpen 
o Verklaren  
o Voorspellen van verschijnselen 

In theoriegericht onderzoekt vormt met andere woorden kennisproductie op zich de drijfveer om 
aan onderzoek te doen. Het voornaamste doelpubliek bestaat uit collega-wetenschappers en de 
ruimere wetenschappelijke gemeenschap. Dit type wordt ook wel academisch of fundamenteel 
onderzoek genoemd. 

2.4.1.2 Praktijkgericht onderzoek 
 

• Onderzoek dat gericht is op het oplossen van een praktisch, maatschappelijk probleem. 

• Probeert greep te krijgen op verschijnselen 

• En deze te sturen 
o Via ingrepen of interventies 

• Kan niet zonder theoretische kennis 
o Theorie nodig om interventies te sturen anders trial en error 

• Voorbeelden:  
o Evaluatie onderzoek 

▪ Een vorm van praktijk gericht onderzoek -gebruikmakend van 
sociaalwetenschappelijke procedures – om de effectiviteit van sociale 
interventies te onderzoeken. 

▪ De effectiviteit van sociale interventies onderzoeken & verschaft informatie 
ten behoeve van actie die erop gericht is om sociale condities te verbeteren.  

o Actie onderzoek  
▪ Een vorm van praktijkgericht onderzoek dat beoogt om kennis te 

verspreiden onder deelnemers aan het onderzoek en zo politieke acie te 
stimuleren. 

▪ Uitgangspunt: kennis is een vorm van macht. Wilt kennis verspreiden onder 
de deelnemers van het onderzoek  

▪ Kenmerkend: grote rol aan deelnemers  
Praktijk gericht onderzoek, richt zich niet zozeer op het ontwikkelen van theorieën, maar probeert 
praktische problemen op te lossen. Praktijkonderzoekers (onder)zoeken concrete oplossingen voor 
maatschappelijke vragen die zich hier en nu stellen. Het voornaamste doelpubliek bestaat uit 
beleidsmakers en personen actief in het werkveld. Ook wel toegepast onderzoek genoemd. 
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Evaluatie-onderzoek:  
Evaluatieonderzoek gebruikt sociaalwetenschappelijke procedures om de effectiviteit van sociale 
interventies te onderzoeken en verschaft zo informatie ten behoeven van actie die erop gericht is 
sociale condities te verbeteren. 
= praktijkgericht onderzoek. 

• Sesamstraat  
o Doel: bedoeling was om kleuters bepaalde vaardigheden aan te leren. Kleuters 

hadden een achterstand omwille van een moeilijke thuissituatie.  
o Educational Testing Service (1970): Het is een educatief programma om kleuters al 

mee te krijgen van het begin.  
o Cook (1975). Sesame Street revisited: Heeft sesamstraat effect? Er werden 1000en 

onderzoeken gedaan. Het heeft een impact op de kijkers.  
▪ De leereffecten komen pas wanneer er campagne rond wordt gemaakt. 

Wanneer de ouders helpen.  
▪ Lagere klassen hadden een achterstand 
▪ Hogere klassen een voorsprong, maar daardoor kregen ze nog meer 

voorsprong. Onderzoek beoogde het omgekeerde.  
→ De kloof wordt vergroot.  

• Definitie: 
 “…is praktijkgericht onderzoek bestaande uit advies over het opzet, begeleiding tijdens de 
uitvoering en vooral het evalueren van de effecten van interventies in het maatschappelijk 
leven” (Swanborn, 1999; blz. 19 in inleiding) 

• Wil oplossingen voor praktijkprobleem aandragen 
o Kernwoorden:  

▪ Probleem (-analyse en –diagnose = advies) 
▪ Interventie 

• Moet een effect hebben nl. Probleem oplossen 

• Evalueren van het proces 
▪ Evaluatie van het effect 

• Is de doelstelling gerealiseerd? Evalueren van de uitkomst  

 
 
Evaluatie-onderzoek loopt een bepaalde cyclus:  

1) ervaren van praktijkprobleem 
2) diagnose van probleem 
3) een plan ontwerpen 
4) interventie wordt uitgevoerd 
5) procesevaluatie 
6) daadwerkleijk effect?  

 
Efficiëntie-evaluatie 
 

• Verschil met cyclus in theoriegericht onderzoek:  
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o Cyclus vaak niet verspreid over meerdere onderzoeken. Het indivinduele onderzoek 
moet het probleem in kaart brengen en alle activiteiten ondernemen om het 
probleem op te lossen 

o Vaak op korte termijn uitgevoerd (opdrachtgever vwil snel resultaten).  
o Let op: net zoals bij theoriegericht onderzoek worden niet altijd alle stappen gezet.  

 
Voorbeeld onderzoek:  
 

• Probleem: diversiteit in de samenleving. De nieuwkomers komen terecht in slechte 
economische situaties. Vb: werkzaamheidsgraad. = sociaal probleem. Kloof tussen feitelijke en 
wenselijke situatie. Jaarlijks 20.000+ nieuwkomers in Vlaanderen à Grote sociale ongelijkheid: 

• Diagnose: – = definiëring van het probleem – Niet alle actoren zien het probleem in dezelfde 
termen (‘multiple realities’) – Gewenste situatie omschrijven. inburgering: ze spreken de taal 
niet → 1 mogelijke visie. Nadruk op taalbeheersing, waarden & normen - Verhaal van rechten 
en plichten - Grote rol lokale overheden. Andere mogelijke diagnoses? → discriminatie en 
structurele factoren 

• Plan: Nadenken over welke interventie zou kunnen werken → obv theorie en empirisch 
onderzoek een interventieplan bouwen. inburgeringscursussen opzetten waar de Ned taal 
aangeleerd wordt, maatschappelijke oriëntatie, loopbaanoriëntatie  

• Interventie: de uitvoering van het plan. De cursussen die gegeven wordt, schrijven mensen 
zich daarvoor in? Monitoring of “begeleidings -onderzoek” tijdens interventie, zijn er 
neveneffecten, bijsturing, …  

• Product evaluatie: wat is het resultaat? Lost het probleem op of niet? Is het probleem 
verbeterd? Is het een causaal effect? Melden de meer gemotiveerden zich aan dan de 
anderen? – Zijn de effecten opgetreden? Socio-economische positie: - 1 jaar na traject hebben 
attestbehalers vaker werk dan nietstarters en afhakers - Mogen we hieruit causaliteit 
besluiten? 

Actieonderzoek is een tweede voorbeeld van praktijkgericht onderzoek. Dit type onderzoek vertrekt 
van het uitgangspunt dat kennis een vorm van macht is. actieonderzoek wil niet enkel kennis 
genereren, maar beoogt deze kennis ook te verspreiden onder de deelnemers aan het onderzoek. 
 
 

2.4.2 onderzoeksmethodologie: kwantitatief versus kwalitatief onderzoek  
 
Kwantitatief onderzoek 

• numerieke gegevens → theoretische concepten krijgen een getalscore 

• surveys/experimenten zijn methoden van dataverzameling.  

• Kwantitatief onderzoek: maakt gebruikt van numerieke gegevens of getallen. Theoretische 
concepten worden geoperationaliseerd door ze een getal score toe te kennen. Kwantitatieve 
onderzoeker verzamelen doorgaans gegevens voor een relatief groot aantal 
onderzoekseenheden. Methodes van dataverzameling zijn survey en experimenten. 

 
Kwalitatief onderzoek 

• niet-numerieke gegevens → foto’s, filmfragmenten…  

• participerende observatie, diepte-interviews…  

• nadeel: moeilijke verwerking van data.  
Kwalitatief onderzoek: maakt gebruik van niet-numerieke gegevens. Kwalitatieve data kunnen heel 
wat verschillende vormen aannemen, zoals opnames van interviews, nota’s van velobservaties, maar 
ook foto’s, filmfragmenten en archiefdocumenten. Belangrijke methodes van dataverzameling zijn 
participerende observatie, diepte-interviews, en historisch vergelijkend onderzoek. Kwalitatieve 
gegevens zijn doorgaans een stuk rijker aan informatie dan cijfergegevens en verschaffen daarom 
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een meer gedetailleerd en diepgaand inzicht 
Verschillen:  

• kwantitatief onderzoek: veronderstelling → objectieve realiteit (oorzaak-gevolg processen)  

• kwalitatief onderzoek: veronderstelt dat er geen objectieve realiteit bestaat.  
Er bestaat echter wel een fundamenteel onderscheid tussen deze twee types onderzoek, met name, 
kwantitatief onderzoek gaat uit van de veronderstelling dat er en objectieve realiteit bestaat die 
opgebouwd is uit relatief eenvoudige oorzaak-gevolg processen en die je als onderzoeker op een 
objectieve wijze kan ontdekken. Kwalitatief onderzoek daarentegen veronderstelt dat er niet zoiets 
bestaat als een objectieve realiteit, maar dat individuen door hun handelen voortdurende 
meervoudige realiteiten construeren. Wat nu de te prefereren onderzoeksstrategie is hangt 
voornamelijk af van de onderzoeksvragen. Beide strategieën hebben immers hun sterktes en 
zwaktes. Door grote aantallen onderzoekseenheden te benaderen met behulp van 
gestandaardiseerde procedures slaat kwantitatief onderzoek er doorgaans relatief goed in 
betrouwbare en veralgemeende conclusies te genereren. Kwalitatief onderzoek schetst daarentegen 
vaak een rijker en meer genuanceerd beeld van menselijk handelen in een natuurlijke omgeving. 
Kwantitatief onderzoek leent zich goed om hypotheses deductief te toetsen, terwijl kwalitatief 
onderzoek vooral geschikt is om nieuwe vraagstukken te exploreren en op inductieve wijze aan 
theorievorming te doen. Het kan ook zinvol zijn om in één onderzoeksvraag zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve technieken te benaderen – dit heet Triangulatie. 
 
Triangulatie: een manier om eenzelfde onderzoeksvraag zowel met kwalitatieve als kwantitatieve 
gegevens van antwoord te voorzien teneinde de geldigheid ervan te maximaliseren. dezelfde 
onderzoeksvraag met kwantitatieve als kwalitatieve technieken benaderen.  
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Hoofdstuk 3: filosofische achtergrond: epistemologische beginselen 
 

3.1 Inleiding  
 

• Vragen 
o Wat is wetenschap? 
o Zijn sociale wetenschappen wel echt wetenschappen?  
o Waar komen de verschillende aanpakken in sociale wetenschappen vandaan?  

 

• Actualiteit: fakenews 
o Al de studies zijn gebaseerd op 1 studie: de genderstudies.  
o Dit is geen serieus onderzoeksveld. Er kwam een reactie van Vlaamse onderzoekers: 

de mensen zijn erin geslaagd om een fakestudie te publiceren. We zien een discussie 
met tegenstanders en voorstanders van een bepaalt onderzoek.  

o De discussie draait erom: is het nu wetenschap? Wanneer kunnen we zeggen dat iets 
wetenschappelijk is of ideologie is?  

 

3.2 De ontwikkeling van de epistemologie van de wetenschappen  
 

• Evolutie van wetenschapsfilosofie. We beginnen bij natuurwetenschappen en monden uit in 
de sociale wetenschappen.  

• Naturalisme: Ook wel positivisme genoemd; een stroming binnen de sociale wetenschappen 
die de epistemologie en werkwijze van de natuurwetenschappen als model hanteert en regel-
of wetmatigheden in de sociale werkelijkheid wilt ontdekken en blootleggen. een stroming die 
de werkwijze van de natuurwetenschappen als model hanteert en de sociale werkelijkheid wil 
ontdekken of erklären. (Emile Durkheim).  

• Constructivisme: Ook ‘interpretatieve sociale wetenschap’ genoemd beschouwt de 
werkelijkheid als sociaal geconstrueerd en wil begrijpen waarom mensen handelen, denken of 
voelen vanuit hun specifieke handelingscontext→ verstehen (Max Weber)  

Het naturalisme wordt vooral geassocieerd met kwantitatieve instrumenten terwijl het 
constructivisme vooral gebaat is met kwalitatieve methodes. 

3.2.1 Empirische natuurwetenschap: naturalisme en empirisme  
Empirisme: het idee dat zintuigelijke ervaring en waarneming tot kennis leiden. 
 
Filosofische beginselen of epistemologische methoden van de wetenschappen.  

• Oorsprong moderne wetenschap: Galileo Galilei (1564-1642)  

• Zijn sterrenbode aangeduid met het empirisme: zintuigen vormen de bron en toetssteen van 
kennis over natuur en sociale werkelijkheid. In het empirisme vormen de zintuigen de bron en 
toetssteen van kennis over de natuur en de sociale werkelijkheid. De menselijke geeft wordt 
als een soort tabula rasa beschouwd – dit is latijn voor schone lei. Door onze omgang met de 
werkelijkheid, door zintuigelijke waarneming wordt die lei beschreven. Karl Popper, voorbeeld 
met zijn emmer. Het gevolg hiervan is dat iedereen na verloop van tijd min of meer over 
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dezelfde kennis beschikt, want we hebben allemaal ongeveer dezelfde zintuigelijke 
waarnemingen. In het empirisme is de ware kennis met andere woorden objectief of niet-
persoonsgebonden.   

• Bacon: Novum Organum: nieuwe methode voor onderzoek: aanval inhield op bestaande 
wetenschapsvisie. → had kritiek op het verstand als rede te gebruiken.  

o Logisch redeneren vanuit algemene principes leidt tot wetenschappelijk inzicht.  
o hij bekritiseerde het heersende idee om het menselijke verstand of de rede als het 

fundament van kennis te beschouwen. Dit zogenaamde rationalisme wordt vaak 
geassocieerd met René Descartes en vertrekt van algemeen geldende verstandelijke 
principes of axioma’s om tot kennis over specifieke verschijnselen te komen. Dit is de 
eerste weg waarover Bacon spreekt. Niet zozeer zintuigelijke waarnemingen zoals in 
het empirisme, maar logisch redeneren vanuit algemene principes leidt tot 
wetenschappelijk inzicht over specifieke verschijnselen. Voor rationalisten bevat de 
menselijke geest reeds de kiemen van kennis, en als die eerste principes zeker zijn, 
dan is al hetgeen wat uit die principes via logisch redeneren voortkomt ook zeker 

• Descartes: Organon van Aristoteles.  
 

3.2.1.1 Rationalisme (Plato) (427-347 BC) 
= het idee dat het menselijk verstand of de rede als het fundament van kennis beschouwd moet 
worden. 

• Tot voor de renaissance:  
o Er was kennis: het basisidee was dat kennis een bepaalde oorsprong had. Kennis kwam 

van overleven. Heersende opvatting over wetenschap: kennis komt voort uit… 
▪ Bijbelse teksten 
▪ Antieke bronnen: Goede kennis waren antieke bronnen 

• Voorbeeld: Plato en Aristoteles 
▪ Goddelijke openbaringen: Of wat we weten via Goddelijke openbaringen. 

 
Dit is een hele lange tijd zo geweest. Vanaf de renaissance komt er een nieuwe manier aan bod:  

• Rationalisme: het idee is dat alle kennis voorkomt uit denken.  
▪ Denken als bron van alle ware kennis  
▪ Deductieve aanpak: we gaan zaken afleiden uit bepaalde bronnen.  
▪ Leggen nadruk op theorie → ervaring is niet oké.  

• Rationalisme maakt gebruik van logische deductie om vanuit axioma’s (een stelling die niet 
bewezen is, maar wel als grondslag aanvaard wordt) tot theorieën over specifieke 
natuurverschijnselen kan komen.  

• Intellectuele intuïtie verleent toegang tot kennis.  
 
 
Plato’s allegorie van de grot  
 
Hij beschrijft hoe de wereld in elkaar zit. Hij vergelijkt de mensen van de wereld met gevangen die 
vastzitten op een stoel zodat ze maar 1 richting kunnen uitkijken. Zij zien de wand van de grot voor 
zich. Zij zien allerlei vormen en figuren die zij observeren. Wat de gevangenen zien op die wand is niet 
wat er echt aan de hand is. Het vuur van het licht worden de figuren geprojecteerd op de wand. 
 
CONCLUSIE: wat ze zien, is niet echt/is niet de werkelijkheid. Als we de werkelijkheid willen zien dan 
moeten ze zich losbreken uit de keten en zich achterom draaien en zien wat er zich echt afspeelt. We 
moeten ons richten naar bepaalde bronteksten = een manier van denken die in het rationalisme 
verscholen zit.  
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5 axioma’s van de Euclidische meetkunde:  
 
Axioma= een stelling die niet bewezen is maar wel als grondslag aanvaard wordt. 
Axioma’s zijn stellingen die niet bewezen zijn maar die wel als grondslag aanvaard worden. hamvraag 
blijft natuurlijk: hoe weet je dat deze initiële axioma’s geldig zijn? De rationalisten antwoorden hierop 
dat e mens beschikt over een eigenschap die hem of haar in staat stelt inzicht te verwerven in de 
wetmatigheden achter de realiteit. Het is met name de intellectuele intuïtie die toegang verleent tot 
kennis, die voor de zintuigen verstoken blijft. 
Een goed voorbeeld van rationalisme: de wiskunde. De Euclidische meetkunde = een stelsel ontwikkeld 
door Euclides. Hij begint met 5 axioma’s die we aannemen → door te redeneren kan je een heel stelsel 
opbouwen.  

 
 
Kenmerken axiomatiek:  
 

• Je ziet een deductieve aanpak: op die manier construeer je een heel kennis systeem.  

• Je begint met axioma’s die onbewijsbaar zijn  
▪ Voorbeeld: stelling van Pythagoras: A2 + B2 = C2 

 

• Paul de Beer:  
o Uitgangspunten (axioma’s): we nemen dit gewoon aan de stellingen. Op basis hiervan 

leidt hij alles af.  
o Hij biedt een verklaring voor de daling en vervolgens een stijging van de ongelijkheid 

die zich in de Westerse samenlevingen voordoet.  
 
Uitgangspunten (aximoma’s): 

• Inkomen wordt volledig bepaald door opleidingsniveau. 

• In een traditionele samenleving wordt opleidingsniveau bepaald door afkomst (sociale klasse) 

• In een meritocratische samenleving wordt opleidingsniveau volledig bepaald door inteligentie 

• Sociale klasse en inteligentie zijn onafhankelijk van elkaar 
 

 
• We zijn geëvolueerd van een traditionele naar een meritocratische samenleving (mu is 

geëvolueerd van 0 naar 1) 
 
CONCLUSIE: ongelijkheid (= variatie in inkomen) daalt eerst, en stijgt vervolgens tijdens dit proces.  
 
Descartes (1596-1650): “je pense, donc je suis.”  
 

• Kritiek:  
o Bacon (1620): “the reasoners are like spiders, who make cobwebs out of their own 

substance” 
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o Zij redeneren wel, maar ze bouwen een net rond hun dat uit hun eigen substantie 
bestaat wat niks met hun substantie te maken heeft. 

o Cartoon: de materiële wereld bestaat niet, we moeten nadenken → de reflectie is een 
verbeelding van onze eigen wereld.  

o Zijn stelling: Er zijn maar 2 manieren om de waarheid te ontdekken. 
▪ De eerste methode loopt weg van ervaring → ze nemen een aantal algemene 

axioma’s en proberen andere waarheden af te leiden.  
▪ 2e methode: we moeten gaan observeren en op basis daarvan algemene 

wetten formuleren. 
→ Hij legt Deductie uit, maar hij zegt ook dat er inductie moet zijn. Op basis 
van observaties algemene wetten formuleren.  

 
Francis Bacon introduceert in Novum Organum (1620) een nieuwe visie op wetenschap en kennis: 
Empirisme. The reasoners are like spiders, who make cobwebs out of their own substance 
There are and can exist but two ways of investigating and discovering truth. The one hurries on rapidly 
from the senses and particulars to the most general axioms, and from them, as principles and their 
supposed indisputable truth, derives and discovers the intermediate axioms. This is the way now in 
use. The other constructs its axioms from the senses and particulars, by ascending continually and 
gradually, till it finally arrives at the most general axioms, which is the true but unattempted way.” 
 

3.2.1.2 Empirisme 
 

Galileo Galilei 
 

• Hij observeerde de hemellichamen. Hij ging ervan uit dat de bijbel de beschrijving geeft van 
de hemellichamen. Dit is volgens hem de waarheid.  
 

• Het Ptolemeïsch beeld van het heelal was het wereldbeeld waar iedereen vanuit gingen: er 
was een centrum en de planeten errond draaien in een soort glazen schijven (en de planeten 
en de zon zitten daar ingebouwd).  
 

• Tegenspraak: hij keek naar de zon en zag dat er vlekken op zagen. Hij keek naar de maan en 
zag verschillende kraters en hij keek naar Jupiter en zag dat hij manen heeft. Hoe kan dit 
allemaal?! Op basis van observatie zegt hij dat de ptolemeïsch visie niet oké is. We hebben 
een andere manier nodig in de wetenschap: we gaan naar de andere dingen kijken & een 
nieuwe wet formuleren.  

 

• Zijn observaties kwamen overeen met Copernicus’ heliocentrische theorie → dat de zon het 
middelpunt van het zonnestelstel is.  

 

• Nieuw wereldbeeld schreef hij in zijn boek ‘Sidereus Nuncius (1610)’ waarin hij al zijn 
observaties neerschreef.   

 

• Op dat moment heb je een botsing van de opvattingen van kennis. Hij kreeg een groot 
probleem met de kerk en de inquisitie: 

 
o Zij sanctioneren hem met levenslange huisarrest op zijn 69ste. Hij bleef wel achter zijn 

opvattingen staan. 
o Ontkent zijn bevindingen 
o Schrijft zijn nieuwe boeken heel voorzichtig 
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Empirisme 
 

• Ervaringen/observaties zijn een belangrijke bron van kennis. 

• Er wordt vanuit gegaan dat de geest tabula rasa is (een lege emmer) en hoe meer we 
observeren de emmer gevuld geraakt.  

• Correspondentietheorie: kennis is aar als ze overeenkomt met wat je kan waarnemen in de 
werkelijkheid. een beweren is waar, indien ze met de werkelijkheid correspondeert.  

• Impliceert niet dat de wetenschap lauter te observeren valt. 
 
Empiristen: neen we hebben enkel observatie nodig.  
Maar bacon zegt: we hebben ook de theorie nodig, want enkel observeren gaat niet. → Hij bekritiseert 
de mensen die enkel observatie doen. Mensen die enkel observeren zijn de mieren. Die verzamelen 
feiten, maar dat is geen echte kennis. Want voor echte kennis moeten we veralgemenen.  
Tweede weg van Francis Bacon. Bacon stapt af van de methode om vanuit algemene principes 
singuliere uitspraken te doen. Zijn manier van wetenschapsbeoefening vertrekt van het specifieke om 
via inductie tot algemene waarheden te komen. Axioma’s worden opgebouwd via nauwgezette 
zintuigelijke waarneming en staan zo garant voor de opbouw van meer algemene inzichten over de 
realiteit. Bacon verzet zich dus tegen het zomaar klakkeloos overnemen van bestaande inzichten en 
nagaan of wat geschreven staat ook in de werkelijkheid waargenomen kan worden – dit is de 
deductieve weg zoals de rationalisten voorstaan. Hij vindt dat het louter observeren en beschrijven 
niet als de methode voor wetenschapsbeoefening gepropageerd kan worden – zoals pure empiristen 
beweren. Bacon staat voor een mengeling van beide wegen, zowel het gebruiken van theoretische 
inzichten als een zintuigelijke waarneming 
 
Waarom in de 16e-17e eeuw?  
 

• Afbrokkeling van de mechanistisch wereldbeeld dat achter rationalisme schuilgaat. 
▪ Voorbeeld: een horlogemaker: dit zijn complexe mechanismen (binnenkant) 

maar buitenkant ziet het er niet zo complex uit.  
▪ Onveranderlijke wereld van God 
▪ Onveranderlijke wereld wordt geregeerd door wetten  
▪ Wetten kunnen niet waargenomen worden 

In het rationalisme is het dus een zaak om door middel van verstandelijk redeneren tot kennis te 
komen via het vastleggen van welke principes onbetwijfelbaar zijn en hoe je uit die principes meer 
specifieke theorieën en uitspraken kan afleiden. het belang van die eerste weg heeft te maken met 
het toen heersende mechanistische wereldbeeld, met het beeld van God als horlogemaker. Om de 
werkelijkheid te begrijpen in termen van oorzaak en gevolg moetje inzicht hebben in het raderwerk of 
de achterliggende mechaniek, en dat kan niet door middel van zintuigelijke waarneming alleen. 
Vandaar dat rationalisme gebruikt maakt van logische deductie om van uit axioma’s tot theorieën over 
specifieke natuurverschijnselen te komen. 

3.2.2 David Hume’s scepticisme (1711-1776) 
 

• Het werkt in de empirische traditie 
o Hume gaat ervanuit dat we geen a priori ideeën hebben.  
o We komen op de wereld en we doen zintuigelijke kennis op.  
o Er bestaan geen a priori ideeën/aangeboren ideeën. Alles is afkomstig van zintuiglijke 

waarneming.  
o Correspondentietheorie: als iets niet overeenstemt met wat we zien, dan is het niet 

waar.  
o Mensen zijn tabula rasa 
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David Hume: hij was van mening dat alle kennis afkomstig is uit zintuigelijke waarneming. Er bestaat 
niet zoiets als aangeboren of a priori ideeën, of soort natuurlijke rede waarmee de schepper ons heeft 
uitgerust. Hume is net als Bacon en andere empiristen van mening dat de waarheid van en uitspraak 
geverifieerd moet worden door na te gaan of ze overeenstemt met wat in de werkelijkheid gevonden 
kan worden. Het idee dat het waarheidsgehalte van uitspraken afgemeten moet worden aan de mate 
waarin deze overeenkomen met zaken uit de werkelijkheid, staat bekend als de zogenaamde 
correspondentietheorie van de waarheid. Hume stelt een aantal verworvenheden van het empirisme 
op de helling. Maar bepaald zet hij de geldigheid van de inductie op de helling – de mogelijkheid om 
vanuit empirische waarnemingen algemene inzichten af te leiden. Ook trekt hij de mogelijkheid in 
twijfel om de werkelijkheid te analyseren in termen van oorzaak-gevolg ketens. Hume betoogt dat het 
zintuigelijk vaststellen van causaliteit onmogelijk is. het enige wat we kunnen waarnemen is dat 
gebeurtenis A voorafgaat aan gebeurtenis B, of dat ze samen voorkomen. Het is namelijk niet zo dat 
we slechts één keer hebben gezien dat gebeurtenis A aan gebeurtenis B voorafgaat maar meerder 
keren. Hume gebruikt hiervoor de uitdrukken experienced union en constant conjunction. Het is 
precies onze verbeelding die beide gebeurtenissen in een causale relatie plaatst, omdat onze hersenen 
gewoon zijn gebeurtenissen die altijd samen plaatsvinden causaal aan elkaar te verbinden. Dit is de 
regelmatigheidsvisie op causaliteit. Dus causaliteit is een uitvinding van onze verbeelding op basis van 
slechts enkel waargenomen associaties. Volgens Hume moet de focus van Wetenschap liggen op het 
identificeren en vaststellen van samenhang, van feitelijke correlaties, te weten samenhang tussen 
feiten die zintuigelijk waarneembaar zijn. We kunnen niet veralgemenen naar wat buiten ons eigen 
waarnemingsveld ligt – we zijn immers beperkt in tijd en ruimte. 

• Maar ook kritische kanttekeningen voegt hij toe:  
o Observatie is nuttig, maar niet zo eenvoudig. Zijn de observaties wel correct? Zien we 

de dingen zoals ze zijn, of veeleer zoals we denken dat ze zijn?  
o Het zintuiglijk vaststellen van causaliteit is onmogelijk  (oorzaak-gevolg) 

▪ Voorbeeld: biljart spelen: je stuurt een bal af op een andere bal om deze af te 
ketsen → constant zijn die met elkaar verbonden.  

o Experienced union en constant conjunction: het is onze verbeelding die beide 
gebeurtenissen (A en B) in een causale relatie plaatst, omdat onze hersenen gewoon 
zijn gebeurtenissen die altijd samen plaatsvinden aan elkaar te verbinden.  

• Scepticisme 
o Afzien van ambitieuze verklaringen in termen van causaliteit 
o Niet veralgemenen buiten het waarnemingsveld  

 
Is het een bewijs van causaliteit dat de bal gaat rollen? Neen, want de causaliteit die we herkennen te 
zien is een product van de verbeelding. We zien bepaalde fenomenen optreden maar als je aan 
wetenschap wilt doen moet je niet in de val trappen dat er causaliteit is. We mogen niet te veel gaan 
veralgemenen in ons waarnemingsveld. = het scepticisme van Hume. De observatie is niet fijn loos.  
 

3.2.3 Wiener Kreis: logisch-positivisme en verificationisme 
 

Ideeën van Hume en Bacon werden verfijnd: De Ideeën van Bacon en Huma werden verfijnd en 
toegepast door de Wiener Kreis. Dit was een groep intellectuelen onder leding van Mortiz Schlick die 
de wetenschap tijdens de naweeën van de eerste wereldoorlog wilden éénmaken en van een nieuw 
kennistheoretisch fundament voorzien. Met de eenmaking van wetenschap wordt bedoeld: een 
opdeling maken over wat als wetenschap geldt tegenover wat als metafysica of pseudowetenschap 
wordt beschouwd. Ze bouwden voort op het onderscheid dat Hume had gemaakt tussen empirische 
en normatieve kennis.  
 

• Eenmaking van wetenschap: een opdeling maken van wat als echte wetenschap geldt 
tegenover pseudowetenschap: 
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o Empirische wetenschap: feiten en vormt de basis voor wetenschap. Werkelijkheid is 
voor iedereen waarneembaar, en het zijn die geobserveerde feiten en patronen die 
input moeten vormen voor veralgemening 

o Normatieve kennis: gebaseerd op waarden en normen en die zijn subjectief.  
 

• De logisch-positivisme van Wiener Kreis (een principe van demarcatie): is een discipline dat 
alleen maar aanvaard wat zintuiglijk waargenomen kan worden. Een groep wetenschappers 
die elkaar vaak ontmoeten in Wenen. Dit zijn mensen uit verschillende disciplines. → 
wetenschappelijke uitspraken van niet-wetenschappelijke uitspraken onderscheiden  
 

• Demarcatieprobleem (discussie): een criterium op basis waarvan je wetenschappelijke van 
niet-wetenschappelijke uitspraken kan onderscheiden. wat is wetenschap en wat niet? Is een 
demarcatieprobleem, hoe kunnen we wetenschap demarqueren van niet wetenschap? Wat is 
wel wetenschap en wat niet? → We gaan proberen één criterium naar voor te schuiven. MAAR 
empirische observatie volstaat niet om wetenschap af te bakenen. → verwijst naar principe 
van verifieerbaarheid. Centraal bij de logisch-positivisten is de zoektocht naar criteria die 
uitspraken tot wetenschap verheffen 

 

• Verificationisme- verificatie: een test of de inhoud van een uitspraak overeenkomt met de 
realiteit. wat zou je moeten observeren om te kijken of dat klopt? = iets moet verifieerbaar 
zijn. De leden van de Wiener Kreis introduceren een scherper principe van demarcatie. Dit 
centrale criterium van de logisch-positivisten werd bondig verwoord door Alfred Ayer. Zijn 
uitspraak verwijst naar het principe van verifieerbaarheid of het verificationisme. Dus 
wetenschappelijke uitspraken zijn die uitspraken die betekenisvol zijn en bovendien waar – 
want overeenkomen met feiten uit de werkelijkheid 

▪ Voorbeeld: 0 tolerantie lijdt tot minder criminaliteit → dit moet 
wetenschappelijk onderbouwd zijn. Hoe moeten we dit observeren dat dit 
klopt? Elke uitspraak die we poneren waarbij we geen empirische uitspraak 
aan kunnen koppelen is niet wetenschappelijk relevant.  

o Inductieprobleem: hoe kan je op basis van enkele waarnemingen tot algemene 
uitsprakenkomen? 

Waarin de Wiener Kreis zich nu onderscheid van de empiristen is het antwoord op de vraag wat we 
moeten doen om vast te stellen of een uitspraak overeenkomt met de werkelijkheid. Welnu, het 
principe van verificatie schrijft voor dat we alle betekenisvolle uitspraken moeten kunnen 
onderwerpen aan een test of de van de uitspraak overeenkomt met de realiteit. Hier treedt echter een 
inductieprobleem op, of hoe je op basis van enkele waarnemingen tot algemene, universele uitspraken 
kan komen. De kritiek van Karl Popper, dat de wereld te groot en te gevarieerd is om een universele 
uitspraak te verifiëren, is dan ook terecht 
 

3.2.4 Karl Popper: principe van falsificatie (1902-1994) 
=  het principe dat theorieën slechts wetenschappelijk zijn voor zover ze door empirische observaties 
verworpen kunnen worden. 
 

• Hij heeft kritiek op de logisch-positivisten 
o Hij zegt dat de theorie van de lege emmer niet klopt. Hij zegt dat we nooit observeren 

vanuit niks. Observatie gebeurt niet vanuit het cognitief vacuum. . Zelf aan de meest 
eenvoudige percepties van onze omgeving gaan voorkennis en verwachtingen vooraf. 
Hiermee gaan hij in tegen één van de centrale ideeën van de empiristen, namelijk de 
overtuiging dat elk individu via zintuigelijke waarneming zijn geest vult met kennis, dat 
de werkelijkheid met andere woorden via zintuigen het menselijke brein met kennis 
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beschrijft. Popper doet het idee van Tabula Rasa spottend af als de ‘emmertheorie van 
de geest.  

▪ Voorbeeld: je kan verschillende zaken zien. Je gaat in eerste instantie een 
voetbalhooligan zien, wat we zien is niet zomaar objectief maar wat we erbij 
interpreteren gebeurd vanuit een voorveronderstelling. Kennis komt niet 
vanzelf op. We moeten op een bepaalde manier observeren. Wetenschappers 
moeten observeren, communiceren en kritiek op elkaar geven. Je bent dus 
geen leeg blad, maar hebt linken met eigen achtergronden, louter inductie is 
dus niet voldoende. 

o Hij maakt een onderscheid tussen het gebruik van rationaliteit of deductie en het 
verzamelen van gegevens of inductie.  

o Popper ontkent uiteraard niet het belang van empirisch materiaal om theorieën te 
testen, maar hij verzet zich tegen het idee dat wetenschappelijke kennis voortkomt uit 
het uitzuiveren van de ruwe data die we verkrijgen via onze zintuigelijke 
waarnemingen – via louter inductie dus. Mensen worden geboren met kennis en 
predisposities, met verwachtingen. Wetenschapsbeoefening moet dus rekening 
houden met die a priori verwachtingen en voorkennis waarvan de geldigheid niet 
bewezen kan worden, maar die in elk geval het zintuigelijke voorafgaan. Popper maakt 
dus een onderscheid tussen het gebruik van rationaliteit of deductie en het 
verzamelen van gegeven of inductie. 

• Principe van verificationisme van logisch-positivisten   
o Om als wetenschapper vooruit te komen hebben we falsificatie nodig of 

weerlegbaarheid. Wanneer gaat wetenschap vooruit? Wanneer kunnen we zeker zijn? 
Als we iets kunnen weerleggen.  

o Hij steunt voornamelijk Marx en Freud: de waarheid kan volgens Popper nooit 
bewezen worden.  

▪ Voorbeeld: alle zwanen zijn wit. Universele uitspraken kunnen onmogelijk 
geverifieerd worden 

▪ Voorbeeld 2: beeldhouwer gaat uit marmer iets kappen. Je hebt een hele boel 
stellingen → zoveel mogelijk weerleggen → dat zal wel de waarheid zijn.  

o Demarcatiecriterium/kennistheoretische ideeën: Weerlegbaarheid: falsificatie 
o Inductief en deductief werken 
o Wetenschappelijke kennis is nooit definitief bewezen 
o Enkel ontkrachting van theorie geeft zekerheid: als we erbij kunnen 

denken wat voor observatie dit zou kunnen weerleggen. Enkel 
ontkrachting van een theorie biedt zekerheid. Je moet niet proberen de 
theorie te bewijzen want dat lukt toch niet, je moet proberen je eigen 
theorie kapot te maken, als hij niet omver valt is het een goede theorie.  

Als theorieën, hypothesen of uitspraken hun waarheidsgehalte moeten halen uit het bewijs dat ze 
overeenstemmen et de werkelijkheid, dan gelden veel pseudowetenschappelijk theorieën als waar. 
Popper viseert in zijn kritiek vooral inzichten van Freud en Marx die hij als pseudowetenschappelijk 
beschouwt – waardoor hij ze op hetzelfde niveau plaatst als kaartleggen of astrologie. De waarheid 
van een theorie kan volgens Popper nooit bewezen worden, hoe vaak ze ook bevestigt of geverifieerd 
wordt door zintuigelijke waarneming. Mensen zien wat ze willen zien, wat onmiddellijk samenhangt 
met Poppers idee dat observatie vooringenomen is, geenszins theorievrij en al zeker niet plaatsvindt 
in een cognitief vacuüm. Voor Popper kan het verificationisme dus geenszins als arbiter dienen om 
wetenschap en niet-wetenschap van elkaar te onderscheiden. Voor hem is falsificatie het principe van 
demarcatie: Theorieën zijn dus wetenschappelijk in de mate dat ze zich lenen tot falsificatie, tot 
mogelijkheid dat ze door empirische observaties verworpen kunnen worden. In de Popperiaanse visie 
van wetenschapsbeoefening beginnen wetenschappers met en theoretisch inzicht of probleem dat 
aan de feiten wordt getoetst - een inductieve insteek. Blijken die ideeën de empirische toets te 
doorstaan, en worden ze dus niet gefalsifieerd, dan mogen we ze voorlopig aannemen. Is dat niet het 
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geval en wordt de theorie door de feiten weerlegd dan moeten we opzoek gaan naar een betere 
theorie. 

3.2.5 Thomas Kuhns paradigma’s (1922-1996) 
= het geheel van oriënterende ideeën, modellen en raamtheorieën die op een bepaald moment 
worden gedeeld dor wetenschappers. 

• Thomas Kuhn: verlaat correspondentietheorie:  
o Wat als waar beschouwd wordt is niet enkel kwestie van correspondentie met 

realiteit. Het is niet zomaar een vrije discussie.  
o Wetenschap evolueert in sprongen: grote kwalitatieve sprongen. 
o Wetenschap is het product van allerhande sociale en psychologische processen 
o Wetenschappers zijn niet de kritische, vrije geesten die Popper schetst 

• Paradigma gebruikt hij om naar modellen en raamtheorieën te verwijzen. Het zorgt voor een 
soort conceptuele bril voor een bepaalde blik op de werkelijkheid die niet snel verandert.  

 

• Hoe evolueert wetenschap volgens Kuhn?  
o Ontwikkeling van de wetenschappen geen continu, gradueel proces op zoek naar 

steeds meer en betere kennis  
o Niet door wetenschappers die hun theorieën na falsificatie overboord gooien 
o Wel via ‘wetenschappelijke revoluties’ 
o Normale wetenschap: ze volgen bepaalde procedures om onderzoeksvragen te 

beantwoorden waarover iedereen het eens is dat ze een antwoord verdienen.  
o Indien observaties niet meer via bestaande theoretische kaders begrepen kunnen 

worden → paradigmawissel/paradigm shifts  
▪ Een nieuwe perceptie/denkpatroon.  
▪ Voorbeeld: Een figuurtje: een vogel – een konijn. Je hebt 

verschillende perspectieven. We gaan dingen bekijken vanuit 
een theoretisch kader, maar soms ook van een andere kant. 

Thomas Kuhn stelt dat de waarheid van wetenschappelijke theorieën en inzichten niet alleen te maken 
heeft met hun overeenkomst of correspondentie met de empirische werkelijkheid, maar dat 
wetenschap het product is van sociale en psychologische processen die in de bestaande 
epistemologische literatuur grotendeels onderbelicht zijn gebleven. Wetenschappers zijn volgens hem 
niet de vrij denkende creatieve en onbevooroordeelde geesten die, in weerwil van kerkelijke en andere 
autoriteiten, de empirische waarheid naar boven brengen. Kuhn gebruikt het concept paradigma om 
naar dat geheel van oriënterende ideeën, modellen en raamtheorieën te verwijzen, die op een 
bepaalde moment gedeeld worden door wetenschappers. Een paradigma zorgt op die manier voor 
een soort conceptuele bril of lens, voor een bepaald blik op de werkelijkheid die niet snel verandert. 
Kun beschouwt de ontwikkeling van de wetenschappen niet als een continu, gradueel, cumulatief 
proces op zoek naar steeds meer en betere kennis. Volgens hem wordt wetenschapsbeoefening 
veeleer gekenmerkt door discontinue, kwalitatieve sprongen of ontwikkelingen – zogenaamde 
wetenschappelijke evaluaties. Binnen een paradigma bedrijven wetenschappers ‘normale 
wetenschap’ d.w.z. ze volgen de bestaande procedures om onderzoeksvragen te beantwoorden 
waarover iedereen binnen de wetenschappelijk gemeenschap het eens is dat ze antwoord verdienen. 
Er wordt echter aan ‘revolutionaire wetenschap’ gedaan wanneer wetenschappers hun bevindingen 
niet meer binnen de bestaande theoretische, conceptuele kaders kunnen verklaren, wanneer 
anomalieën niet meer binnen het vigerende paradigma geduid kunnen worden. die periode van 
onzekerheid binnen de wetenschappelijk gemeenschap, de anarchie die gepaarde gaat met het 
afbrokkelen van een paradigma, is kenmerkend voor wetenschappelijke revoluties of 
paradigmaveranderingen – Paradigm Shifts. Die paradigma veranderingen zijn te vergelijken met 
Gestalt Switches uit de cognitieve psychologie, want ze hebben te maken met een nieuwe manier van 
kijken naar de werkelijkheid, met niet perceptie – en denkpatronen.  
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3.2.6 Imre Lakatos:: theorie met meerinhoud (1922-1974) 
zijn stelling luidde dat, niet zoals je een theorie nooit kan bewijzen doordat je bewijsmateriaal ter 
bevestiging vindt, je een theorie net zo min zomaar kan falsifiëren als je tegensprekelijke, empirische 
waarneming doet. Hiermee neemt hij dus afstand van de naïeve versie van Popperiaanse falsificatie, 
die stelt dat een theorie reeds verworpen wordt door bij het doen van één tegensprekelijke 
waarneming. Onderzoekers hebben namelijk de neiging om hun theorie te redden en verklaringen te 
zoeken voor het voorkomen van empirische anomalieën. Zo gaan ze op zoek naar alternatieve 
verklaringen, naar hulphypothesen waarmee ze de op het eerste gezicht vreemde empirische 
bevindingen kunnen duiden. In de ogen van Lakatos bevat een theorie steeds een harde kern, en 
wetenschappers die geconfronteerd worden met tegensprekelijk bewijsmateriaal zullen die kern zo 
goed mogelijk verdedigen door het opbouwen van een verdedigende gordel, gewapend met 
hulphypothesen en allerlei alternatieve verklaringen – zover hun fantasie strekt. Op die manier willen 
ze hun geliefkoosde theorie redden van falsificatie. Het is dus pas naarmate tegensprekelijk bewijs zich 
opstapelt tegen een degenererend stelsel van theorieën, dat revaliserende theorieën met bijhorende 
alternatieve paradigma’s sterker 

• Lakatos: probeert een synthese te maken van Propper’s en Kuhn’s kritieken. 
o Stelling: Theorieën kan je niet bewijzen door empirische waarneming.  
o Maar je kan ze ook niet zo makkelijk falsifiëren als er een tegensprekelijke waarneming 

wordt gedaan 
o Wetenschappers hebben de neiging om theorieën te redden voor kleine anomalieën 

door wijzigingen te doen 
▪ Een voorbeeld: stel je voor je hebt een theorie (zie h1-h2-h3): in de praktijk 

gaan wetenschappers een stukje van hun theorie bijschaven zodat hun theorie 
toch klopt.  

o Volgens hem bevat een theorie nog steeds een harde kern en wetenschappers die 
geconfronteerd worden met tegensprekelijk bewijsmateriaal zullen die kern zo goed 
mogelijk verdedigen.  

o De rivaliserende theorie T’ heeft meer empirische inhoud dan de oorspronkelijke 
theorie T. Het nieuwe stelsel van theorieën kan empirisch materiaal verklaren dat door 
theorie T’ niet te duiden is – Theorie T’ beschikt met andere woorden over een zekere 
meerinhoud ten opzichte van T. 

o Theorie T’ omvat het succes van theorie T, omdat alle niet weerlegde inhoud van T 
vervat zit en opgenomen is in T’. 

o Een deel van de meerinhoud die theorie T’ heeft ten opzichte van T, wordt bevestigd 
in empirisch onderzoek. 

o Falsificatie kan aanleiding geven tot bescherming van het bestaande paradigma, 
totdat er zoveel anomalieën zijn dat vanuit een combinatie van theorie en inductie 
nieuwe stelsels van theoretische inzichten, nieuwe paradigma’s zich inductief 
ontwikkelen. 

 
Stelling van Duhem & Quine (niet belangrijk)  
 
Theorie is een conjunctie van uitspraken (h1, h2…)  

• H1: draad die breekt als hij belast wordt met een gewicht groter dan de reksterkte 

• H2: reksterkte: 500 gr 

• H3: draad belast met een gewicht van 1kg  
Stel: een waarneming O is onverenigbaar met de conjunctie:  

• O: de draad breekt niet  
 

→ Een zekere terughoudendheid & gevoeligheid is nodig  
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Voorbeeld:  

1) De theorie van zwaartekracht van Newton (17e eeuw) 
2) Begin 20e eeuw: Eistein ontwikkelt zijn algemene relativiteitstheorie: als we kijken naar het 

heelal = een flexibele ruimtetijd. Het heelal vergelijken met een trampoline. Als je in het 
midden een zwaargewicht legt gaat dit meebuigen. Als er iets beweegt gaat dit voorwerp 
meebewegen. = is zwaartekracht volgens Einstein.  

 
Welke theorie is correct?  

• De meerinhoud moeten we empirisch gaan testen. Het is een heel lang proces. We moeten 
iets observeren dat Einstein kan verklaren en Newton niet.  

• Einstein leidt een hypothese af: het licht van een ster wordt afgebogen.  

• Observatie: eclips op Principé (1919): het gaat lijken alsof de zon rond de ster zit. De theorie 
van Einstein verklaart alles wat die van Newton inhoudt.  

• Wanneer de nieuwe zaken verklaard worden gaan ze switchen naar Einstein. In school wordt 
er verwezen naar Newton, maar eigenlijk is Einstein beter = algemenere theorie.  

 
 
 

3.3 Wat met de sociale wetenschappen?  
 

3.3.1 Onderzoeksobject: naturalisme versus constructivisme 
 

• Niet monoparadigmatisch!  
o Naturalisme: sociale wetenschappen volgt het model van de natuurwetenschappen. 

Deze ontwikkelingen hebben zich vooral bij de natuurwetenschappen voorgedaan.  
▪ Er bestaat een objectieve realiteit 
▪ De wereld begrijpen in termen van oorzaak-gevolg (erklären) 
▪ Objectieve waarneming is mogelijk en wenselijk 
▪ Correspondentietheorie  

• Binnen de sociale wetenschappen kan je 2 richtingen onderscheiden als het gaat om het 
wetenschappelijk duiden van pogingen: 

o Spiegelen aan de principes en methodes uit de natuurwetenschappen = 
naturalistische stroming.  

o Andere kant: menselijk gedrag en attitudes worden beschouwd van binnenuit. Het 
begrijpen van de motivaties staan centraal.  

Binnen de sociale wetenschappen kan je grosse modo twee richtingen onderscheiden als het gaat om 
het wetenschappelijk duiden van en poging om inzicht te verwerven in menselijk gedrag. De ene 
richting wil zich spiegelen aan de principes en methodes uit de natuurwetenschappen en stelt zich tot 
doel om wetmatigheden van menselijk gedrag bloot te leggen en te verklaren. Dit is de naturalistische 
stroming binnen de sociale wetenschappen waarvan het behaviorisme van Burhus F. Skinner in de 
psychologie, het structuralisme van Emuile Durkheim in de sociologie en de inzichten uit de Wealth of 
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Nations van Adam Smith in de economie duidelijk exponenten zijn. Aan de andere kan heb je de 
benadering waarbij menselijk gedrag en attitudes worden beschouwd van binnenuit, waarbij het 
begrijpen van motivaties en percepties van het handelende individu centraal staat. De manier waarop 
handelend individuen vorm en betekenis aan hun omgeving toekennen, vormt het centrale 
onderzoeksobject binnen dit zogenaamde constructivisme. Max Webers wijze van 
wetenschapsbeoefening, alsook de humanistische traditie binnen de historiografie en de 
literatuurstudie beroepen zich op dit concept, waarin het begrijpen van menselijk handelen vanuit een 
specifiek actor en binnen een welbepaalde sociale situatie centraal staat. 
 

3.3.2 Naturalisme binnen de sociale wetenschappen  
 

Het naturalisme binnen de sociale wetenschappen wordt ook het positivisme genoemd.  
 

• Adolphe Quetelet (1796-1874) 
o Sociale fysica 
o De gemiddelde mens 
o Wetmatigheden zijn een complex samenspel van oorzaken, gevolgen, wederkerigheid 

en andere soorten feedbackmechanismen.  
 

• Emile Durkheim 
o Sociale feiten analyseren 

▪ Sociale feiten zijn de bouwstenen voor SW op basis waarvan zij 
wetmatigheden moeten kunnen blootleggen via statistische analyse.  

 
Objectieve meting van de sociale fenomenen:  

• Objectief:  
o Verschillende wetenschappers observeren op een soortgelijke manier & nemen 

hetzelfde waar 
o Niet-waar-dengeladenheid van wetenschappelijke kennis  

 
Het naturalisme (3 kenmerken):  

• De ontologie is realistisch. Er bestaat een werkelijkheid los van onze waarneming. = 
empiristisch realisme of objectivisme.  

• Als je een realistisch ontologie huldigt – werkelijkheid leren kennen via nauwkeurige 
observatie. en het ontdekken van patronen die hieraan ten grondslag liggen. Empirisme is dus 
een epistemologische basis van het naturalisme. Het realisme erkent dat we de werkelijkheid 
kunnen waarnemen zoals ze is – objectief, zonder vertekening, dus los van de waarnemer of 
waarneming. 

• De geprefereerde methodes van het naturalisme zijn afkomstig van natuurwetenschappen. te 
weten experimentele ontwerpen en surveyonderzoek. Die methodes steller de onderzoekers 
immers in staat om via het nauwkeurige waarnemen en meten van sociale feiten achter de s 

Het naturalisme in de sociale wetenschappen wordt ook wel het positivisme genoemd, kan je goed 
illustreren aan de hand van een werk van Emile Durkheim. Zijn onderzoek logica bestond erin om 
sociale fenomenen als sociale feiten te beschouwen en als dusdanig te analyseren. Sociale feiten zijn 
volgens Durkheim de bouwstenen voor sociale wetenschappers op basis waarvan zij wetmatigheden 
moeten kunnen blootleggen via statistische analyse. Sociale feiten zijn extern aan het individu, en 
hoewel ze op het eerste gezicht arbitrair of lukraak lijken, kunnen hun onderlinge samenhang en 
patronen door nauwgezette observatie ontdekt worden. Het naturalisme of positivisme in de sociale 
wetenschappen gaat dus op zoek naar sociale wetmatigheden en gebruikt hiervoor voornamelijk grote 
kwantitatieve datasets, surveyonderzoek, experimentele ontwerpen en statistische procedures. In 
navolging van de natuurwetenschappen wordt een exacte en ‘objectieve’ meting van sociale 
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fenomenen nagestreefd, alsook een causale verklaring van de gevonden verbanden hiertussen. Met 
‘objectief’ worden eigenlijk twee dingen bedoeld. Ten eerste verwijst dit predicaat naar het feit dat 
verschillende wetenschappers op soortgelijke manier observeren en dus allemaal hetzelfde 
waarnemen. Ten tweede duidt ‘objectief’ op de niet-waardengeladenheid van wetenschappelijk 
kennis. Naturalisten beschouwen wetenschap als een domein van de samenleving waarin persoonlijke, 
religieuze of politieke opinies geen kans maken en dus ook geen rol spelen. Het naturalisme laat zich 
kennen door een eigen invulling van drie belangrijke wetenschapsfilosofische kwesties, namelijk 
ontologie of veronderstellingen over de aard van de werkelijkheid, epistemologie of aannames met 
betrekking tot de oorsprong van kennis over realiteit, en methodologie of voorschriften over de te 
volgen procedures om kennis te genereren 
 
 

3.3.3 Constructivisme binnen de sociale wetenschappen  
= het constructivisme – ook wel interpretatieve sociale wetenschap genoemd kent zijn 
oorsprong in het Duitse idealisme.  
 

• Immanuel Kant = startpunt:  
o Bouwt verder op scepticisme van Hume: we zijn geen onbeschreven blad. Kant is 

bereid te aanvaarden dat zintuigelijke waarnemingen inzicht kunnen verschaffen in de 
werkelijkheid. Wat voor hem echter even belangrijk is, is de actieve werking van onze 
hersenen. Onze hersenen zijn geen tabula rasa of lege emmer die zich passief vult met 
waarneming en zin tuigelijke ervaringen. Integendeel onze hersenen zijn zeer actief in 
het construeren, organiseren en opslaan van die waarnemingen.   

o Onze geest gaat categoriseren en interpreteren. We leiden causaliteit af. Onze geest 
werkt rond een aantal categorieën. We denken in thermen van causaliteit. We gaan 
alles in bepaalde categorieën plaatsen. Onze geest gaat alles categoriseren en 
construeren. Er zijn meerdere realiteiten. De correspondentietheorie is niet meer 
bruikbaar.  

o A Priori verstandsbegrippen en categorieën. Ons verstand gaat dus vooraf aan de 
waarneming en heeft a priori een reeks zuivere verstandsbegrippen of concepten 
meegekregen, waarmee we de wereld te lijf gaan en ordenen. 

o Constructivisme: sociale wetenschappen hebben eigen model nodig 
▪ De realiteit bestaat niet, maar wordt geconstrueerd 
▪ Begrijpen welke betekenis geven aan sociaal handelen 
▪ Objectieve observatie van de realiteit is onmogelijk en onwenselijk 
▪ Correspondentietheorie is niet meer bruikbaar 

Ons verstand gaat dus vooraf aan de waarneming en heeft a priori een reeks zuivere 
verstandsbegrippen of concepten meegekregen, waarmee we de wereld te lijf gaan en ordenen. Kant 
maakt een onderscheid tussen de werkelijkheid out there en de wijze waarop wij de werkelijkheid zien 
of aanschouwen. Hiermee geeft hij eigenlijk aan dat wetenschappelijke wetmatigheden niet zozeer 
toebehoren aan de werkelijkheid, maar dat ze mede gegrondvest zijn in het menselijke verstand. De 
mens projecteert met andere woorden zijn eigen a priori categorieën op de wereld. Die wereld an sich, 
die blijft onkenbaar. Alleen wat mensen ervan maken, hoe wij de werkelijkheid ervaren en zintuiglijk 
waarnemen, dat is kenbaar. In ontologische termen heet die visie nominalisme. In het nominalisme 
wordt de werkelijkheid geconstrueerd door wie hem waarneemt. Kant introduceert dus een 
fundamentele twijfel over het kunnen kennen van de Dinge an sich, de werkelijkheid zoals ze is. Het 
enige wat we kunnen kennen is de werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet, zoals wij ze 
percipiëren. Wetenschap is dan ook meer dan nauwgezet waarnemen of het verzamelen van 
gegevens. Wetenschap houdt evengoed het creatief organiseren, ordenen, interpreteren en 
beoordelen van die gegevens in. Deze denkrichting gaf aanleiding tot de zogenaamde Hermeneutische 
traditie binnen de sociale wetenschappen. In die traditie heerst fundamentele twijfel over de vraag of 
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de sociale werkelijkheid wel bestudeerd kan orden zoals natuurverschijnselen. Bestaat er wel zoiets 
als ‘natuurwetten’ in de sociale wetenschappen die het menselijk handelen bepalen. 
 
 
 

• Wilhelm Dilthey (1833-1911):  
o Hermeunitiek: hoe begrijpen mensen hun eigen sociaal handelen? Dit is de stroming 

die je terugvindt bij Max Weber. In de hermeneutiek daarentegen, proberen 
wetenschappers de geleefde realiteit voor elk specifiek geval te reconstrueren en te 
interpreteren in al haar complexiteit. Het is niet de bedoeling kleine, partiële schijfjes 
werkelijkheid te isoleren en in abstracte termen duiden, terwijl de rest genegeerd 
wordt. Integendeel, wetenschap moet precies streven naar het verstehen, het 
begrijpen van sociale feiten als onderdeel van een groter en complex geheel. Dilthey 
staat bekend als de man die een opdeling voorstaat tussen natuurwetenschappen 
(naturwissenschaften) en geesteswetenschappen (Geisteswissenschaften). De 
natuurwetenschappen isoleren fenomenen en verklaren die in termen van oorzaak en 
gevolg (Erklären), terwijl de geesteswetenschappen proberen fenomenen in al hun 
complexiteit te begrijpen en te interpreteren (Verstehen). Het constructivisme binnen 
de sociale wetenschappen bouwt voort op die inzichten van de hermeneutiek. 
Verschijnselen uit de werkelijkheid worden mede door de waarnemer geconstrueerd 
en zijn dus niet zomaar gegeven – Dinge An Sich volgens Kant. Kennis van fenomenen 
uit de werkelijkheid is steeds sociaal geconstrueerd. Mensen geven betekenis aan hun 
omgeving. Constructivisme wordt dan ook gekenmerkt door een totaal andere 
ontologische, epistemologische en methodologische basis dan het naturalisme 
 

Constructivisme bouwt verder op de inzichten van de hermeneutiek.  
Constructivisme wordt gekenmerkt door 3 kenmerken:  

• Ontologie: veronderstellingen over de aard van de werkelijkheid is nominalistisch: de 
werkelijkheid is onkenbaar, we kennen ze alleen via talige concepten die we erover 
construeren. De werkelijkheid bestaat dus niet, maar is afhankelijk van de waarnemer. 

• Epistemologie: aannames met betrekking tot de oorsprong van kennis over de realiteit. is ook 
empiristisch: waarheid is niet in de realiteit te vinden want die bestaat niet, maar omvat in die 
lijn va de hierboven geschetste ontologische opvatting een verscheidenheid aan benaderingen 
om inzicht te krijgen in de wijze waarop mensen betekenis geven aan de werkelijkheid. In die 
zin is het constructivisme vanuit epistemologisch standpunt pluralistisch en huldigt het een 
veelheid aan inzichten over wat je kan kennen. 

• Het constructivisme wendt een uitgebreid instrumentarium aan met een voorkeur voor die 
methodes die het opbouwen van contextuele betekenis toelaten en maximaliseren. zoals 
participerende observatie, documentenanalyse, diepte-interviews met betrokkenen.  

Voorbeelden, stemgedrag van meneer Rouget, Ras, enz 
Methodisch pluralisme: bepaalde benaderingen zijn beter geschikt dan andere afhankelijk van het 
onderzoeksprobleem. 
  
Race as floating signifier:  
 

• Er werd gesproken over menselijke rassen: bestaat dit? Proberen objectief te gaan 
bestuderen. Het is interessant om te gaan bekijken hoe mensen het menselijk ras interpreten? 

• Een ras is een drijvende betekenaar.  

• Ras wordt betekenis gegeven door mensen. De betekenis die mensen geven is heel reëel. Ras 
benaderen vanuit constructische visie – wat zijn uitwerkingen hiervan?  
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In de natuurwetenschappen: paringsgedrag van vissen.  
 

• Ras: 2 dieren behoren tot hetzelfde ras als ze vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen. Ze 
verschillen in de pigmenten van hun huid. Als je hun samen in een aquarium zet gaan ze niet 
met elkaar paren.  

• Speciaal licht op zetten: dan gaan ze wel met elkaar paren. Dan verandert de definitie van ras 
opeens. Welke rassen cichliden ontstaan hangt niet af van het ras maar van het licht.  

 
Stemgedrag bestuderen 
 

• Onderzoeksvraag: waarom stemmen mensen op de partijen waarop ze stemmen?  

• Dit kan op een naturalistische als constructivistische manier. Je moet allerlei patronen 
ontdekken van het stemgedrag. Naturalisten gaan proberen te verklaren. 

• Naturalistische insteek: we kijken naar patronen → algemene patronen ontdekken 
o Przeworski & Teune (1970): op welke partij stemt Mr Rouget?  

▪ 24 jaar 
▪ Arbeider 
▪ Werkt in een grote fabriek 
▪ Lid van vakbond 

 
o ISPO verkiezingsonderzoek: Abts, Swyngedouw & Billiet (2011) Structurele en 

culturele determinanten van stemgedrag 
 

• Constuctivistisch: welke betekenis geven mensen zelf aan hun stemgedrag? 
o Rekening houden met de betekenis die Mr. Rouget zelf geeft aan zijn omgeving: 

▪ Hij voelt zichzelf niet als een arbeider maar sluit zich aan bij de middenklasse.  
▪ Hij heeft een smaak voor een hogere economische klasse, heeft bepaalde 

politieke opvattingen, hij is bij de vakbond omdat een bepaalde betekenis 
heeft: meespelen in voetbalteam. Het gaat betekenis geven.  

▪ Is conservatiever geworden sinds de dood van zijn vader 
 
→ Stemt rechts 
 
Realisme: ook wel objectivisme of empirisch realisme genoemd; een ontologisch principe dat ervan 
uitgaat dat de werkelijkheid bestaat los van je waarneming. 
 
Nominalisme: een ontologisch principe dat stelt dat de werkelijkheid enkel kenbaar is via de talige 
concepten die we erover construeren. 
 

Hoofdstuk 4: ethiek in sociaalwetenschappelijk onderzoek 
 

4.1 Inleiding 
Ethiek: de centrale overtuigingen en idealen die kenmerkend zijn voor een gemeenschap. 
 
Morele integriteit en deontologie staan hoog in het vaandel bij sociale wetenschappers. En terecht 
want sociaal wetenschappelijk onderzoek is heuse wetenschap, waarbij transparantie van methode, 
reproduceerbaarheid van de bevindingen en openheid voor kritische reflectie centraal staan. 
Bevindingen binnen de sociale wetenschappen zijn doorgaans gebaseerd op het observeren en 
verzamelen van informatie van of over mensen, daarom is het ook vanzelfsprekend dat er een aantal 
principes moeten nageleefd worden. Ethiek, komt van het Griekse woord ethos en betekent 
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‘gewoonte’ of ‘gebruik’ verwijzend naar de centrale overtuigingen en idealen kenmerken voor een 
gemeenschap. In het Latijn spreek je van Mores. 

• Ethiek < ethos: gewoonten, gebruiken 
o Ethiek: gewoonten en gebruiken die in de wetenschap in zwang zijn. De zoektocht 

naar de waarheid.  
o Centrale waarden en overtuigingen van het wetenschapsbedrijf en de daaruit 

voortvloeiende handelingsrichtlijnen 
o Sommige ethische regels eigen aan alle wetenschapstakken, sommige specifiek voor 

bepaalde velden of methoden 
 

• Ethische regels m.b.t. 
o Omgaan met deelnemers aan onderzoek 
o Professionele standaarden en deontologie 
o Onderzoek & samenleving: op welke manier komt de samenleving met ons in 

contact?  
 

• Voorbeeld: Er bestaat wantrouwen over het publiek/wetenschapsbedrijf. Bron van het 
wantrouwen = vertrouwenscrisis.  

o Wetenschappers worden gezien als ideologen maar dan onder het mom van de 
wetenschap.  

o Mensen die minder kennis hebben over de wetenschappelijke kennis gaan minder 
wantrouwen hebben.  

o Autoriteitsargumenten worden minder en minder aanvaardt. Mensen gaan zelf hun 
vragen daarover stellen.  

4.2 Hoe omgaan met deelnemers aan onderzoek?  
4.2.1 Vermijden schade als basisprincipe 
het basisprincipe voor deelname aan sociaalwetenschappelijk onderzoek is dat er geen schade mag 
toegebracht worden aan de betrokkenen, nog van fysieke, nog van psychische aard. Mogelijke 
schade ten gevolge van deelname aan een sociaalwetenschappelijk onderzoek kan verschillende 
vormen aannemen – van fysieke tot psychische aard, van het ondermijn van iemands lichamelijke 
gezondheid tot het aantasten van iemands zelfwaardering. Het afwegen van de mogelijke schade 
tegenover het voordeel van de toename in wetenschappelijke kennis moet worden geëxpliciteerd. 

• We doen onderzoek in de samenleving, we proberen dat we geen schade proberen aan te 
brengen aan de samenleving en deelnemers (niet psychisch of fysiek)  

▪ Voorbeeld 1: Milgram (experiment uit de sociale psychologie)  

• Vraag: na WOII: hoe kan het dat een brede bevolking toch is kunnen 
meegaan in zo een misdaden?  

• Onderzoek: het was een experiment waarbij deceptie (misleiding) 
aan te pas kwam. Mensen nemen deel aan onderzoek, maar ze 
weten niet waarom ze deelnemen.  

o Deelnemers uitgenodigd voor een 
experiment over leren.  

o Ze werden met 2 uitgenodigd aan het 
experiment. Een leraar en leerling. E: 
leidt het experiment (onderzoeker), L: 
leerling, T: leraar.  

o Als de leerling fouten maakte, moest de 
leraar electroshocks toedienen.  

o De leraar was echt een respondent, maar 
de leerling was een acteur.  
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CONCLUSIE: Het toont aan dat gewone huisvaders in staat zijn om shocken toe te dienen die dodelijk 
zijn. Geen fysieke schade, maar psychische schade bij de leraar. Nadien zit hij met de vaststelling ‘wat 
heb ik gedaan, ben ik in staat om iemand zijn leven te verwoesten?’  
 

▪ Voorbeeld 2: Berkun e.a. (1962)  

• Experiment bij legerrekruten. Hoe reageren mensen bij extreme 
stress? Ze werden op een vliegtuig gezet → technisch probleem, we 
gaan neerstorten.  

• Maar alsjeblieft voor we gaan neerstorten moet je een aantal 
vragenlijsten invullen over de erfenis.  

• 2 minuten voor ze gingen neerstorten hebben ze verteld dat het 
maar een onderzoek is. ➔ psychische schade  

• Soms kan schade niet vermeden worden 
o Sommigen: onderzoek stoppen 
o Anderen: afwegen schade tegen het belang van wetenschappelijke vooruitgang die 

geboekt kan worden 
 
Voorbeeld: medisch onderzoek, sommige handelingen zijn schadelijk voor de patient.  

4.2.2 Vrijwillige toestemming of ‘informed consent’  
Informed consent: de procedure waarbij deelnemers of respondenten geïnformeerd worden over de 
aard en de doelstelling van de wetenschappelijke studie. 

• Consent: de deelnemers die meedoen aan onderzoek moeten hun toestemming geven aan het 
onderzoek → je maakt de respondenten bewust en je kan de eventuele gevaren doorpraten.  

• Informed: deelnemers moeten geïnformeerd zijn over wat de deelname inhoudt. Informatie over 
het doel van het onderzoek & vermelden wat de rol van de proefpersoon inhoudt.  

 
Vrijwillige toestemming of zogenaamde ‘informed consent’ verwijst naar de procedure waarbij 
deelnemers of respondenten geïnformeerd worden over de aard en de doelstelling van de 
wetenschappelijke studie. Zo maak je deze bewust wat er van hen verwacht wordt en de eventuele 
gevaren die kunnen optreden. Ook moet je expliciet toestemming vragen of ze bereid zijn deel te 
nemen. Alle informatie die deze beslissing kan beïnvloeden, moet aan de deelnemers te beschikking 
worden gesteld. De vrijwilligheid van deelname wordt gegarandeerd tijdens het onderzoek: 
deelnemers kunnen er ten allen tijde uitstappen als ze dat zouden willen. De noodzaak van vrijwillige 
toestemming is vanzelfsprekend als de gezondheid van de deelnemers op het spel staat. Bij 
onderzoek dat minder gevaar inhoudt is de noodzaak tot vrijwillige toestemming minder van 
zelfsprekend. Er zijn wetenschappers die vinden dat vrijwillige toestemming in ieder onderzoek 
noodzakelijk is: anderen zijn van oordeel dat die strenge eis niet steeds verplicht moet worden. Als 
mensen zich in een publieke ruimte begeven en je wilt hun gedrag observeren, dan zullen daar 
weinigen problemen met hebben. Het vragen om schriftelijke toestemming wordt dan irrelevant. 
Ook als je gebruik wilt maken van publieke documenten, is het irrelevant. Anders is het als je wilt 
observeren in de private levenssfeer – dan is toestemming uiteraard wel vereist. Over welke en 
hoeveel informatie gaat het bij informed consent? Meestal gaat het allereerst over het doel van de 
studie en een toelichting waartoe de resultaten zullen dienen vervolgens dien je ook te vermelden 
wat de precieze rol van de proefpersoon is in de studie en wat hij of zij zal moeten ondergaan of 
doorstaan 

• 2 soorten: 
o Actief: heel uitdrukkelijk zeggen ja ik wil meewerken. Papier ondertekenen 
o Passief: als ze niet weigeren gaan we ervan uit dat ze meedoen.  

▪ Voorbeeld: vragenlijst, enquête: aan deur gaan en vragen of ze willen 
deelnemen → ze hebben niks ondertekend ofzo, gewoon mondeling 
gebeurd.  
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• Afhankelijk van onderzoeksontwerp niet altijd mogelijk 
o Veldonderzoek: onderzoeker meedraaien in een boksclub → als je dan aan iedereen 

moet vragen of ze mogen meedoen wordt dit moeilijk.  
o Verborgen onderzoek: De onderzoeker wilt liever verborgen blijven.  
o Deceptie: onderzoek doen zonder dat de mensen zoveel weten, in welke mate is de 

consent dan informed?  
 

4.2.3 Privacy, vertrouwelijkheid, anonimiteit 
Bescherming van de privacy staat hoog op de maatschappelijk agenda. De date die informatie over 
individuen verzamelen, kunnen gevoelige gegevens bevatten. Vandaar dat gegevens die in het kader 
van wetenschappelijk onderzoek verzameld worden, enkel en alleen voor wetenschappelijk 
doeleinde gebruikt mogen worden. zulke persoonsgebonden data mag je geenszins doorgeven aan 
andere partijen. bovendien worden persoonsgegevens best geanonimiseerd: in kwalitatief 
onderzoek op basis van diepte-interviews worden best fictieve namen gebruikt. In kwantitatief 
onderzoek worden de namen losgekoppeld van de gecodeerde bestanden, zodat individuele 
antwoordpatronen niet meer teruggekoppeld kunnen worden naar individuele personen. In het 
beste geval moet de verwerking van persoonsgegevens anoniem gebeuren – de gegevens mogen dus 
in geen enkel geval in verband kunnen worden gebracht met een identificeerbaar persoon. Als een 
anonieme verwerking niet mogelijk is, dan kan je met zogenaamde gecodeerde persoonsgegevens 
werken. 

•  Sociaalwetenschappelijk onderzoek bevat vaak persoonlijke en gevoelige data 
o Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Er wordt vaak persoonlijke data verzameld. 

(vb: inkomen, seksuele geaardheid…) → garanderen dat het niet te achterhalen valt. 

• Dergelijke data mag niet verspreid worden:  
o Anonimiseren 

o In kwalitatief onderzoek op basis van diepte-interviews  
o In kwantitatief onderzoek worden namen losgekoppeld van de gecodeerde 

databestanden  
o Embargo op onderzoek: we doen een onderzoek, maar we gaan het niet direct publiceren  

▪ Voorbeeld: een masterproef in een bepaalde gemeente → embargo van 5 jaar 
en daarna wordt hij pas gepubliceerd  

o Overheid ziet hierop toe:  
o Privacycommisie, de GDPR, iedereen die gegevens verzamelt moet de regels 

volgen.  
▪ Voorbeeld: AIDe’emeh doet onderzoek naar vluchtelingen. Bepaalde zaken 

die hij als onderzoeker heeft geanalyseerd. Hij schendt het principe van de 
anonimeit (hij vermeldt de naam)  

o Overheid ziet hierop toe: – Koninklijk Besluit ter uitvoering van de wet van 8 
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levens- sfeer ten opzichte van 
de verwerking van persoonsgegevens – Privacycommissie 

4.3 Professionele standaarden en deontologie 
Aan wetenschapsbeoefening liggen een aantal ethische principes ten grondslag, die zelden 
geëxpliciteerd worden, maar die door de professionele beoefenaars doorgaans stilzwijgend worden 
nageleefd. 

• Eerlijkheid 
o Dat wetenschapper geen bevindingen vervalst 
o Vb: manipulatie van data in functie van hypothesen 
o Selectieve rapportering: enkel resultaten weergeven die jouw theorie bevestigen terwijl 

je tegensprekelijke bevindingen niet rapporteert.  
o Plagiaat:  Plagiaat is fraude waarbij verwijzingen naar bronnenmateriaal niet of slecht 

gebeuren en het de bedoeling is om andermans ideeën, analyses, ontwerpen, tekst, enz. 
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Als de jouwe te laten doorgaan. verwijzingen naar bronnenmateriaal gebeurt niet 
waardoor het de bedoeling is dat je andermans ideeën als de jouwe laat doorgaan.  

▪ Reden voor fraude: het uitgesproken en opzettelijk met de voeten treden van 
deontologische principes.structurele factoren, het moeten publiceren in een 
tijdschrift. = rat race of publish or perish.  

Bij plagiaat zijn de grenzen niet altijd even duidelijk. Wetenschappers bouwen namelijk voort op ideeën van 
collega’s – kennis is cumulatief, en op ideeën staat er geen auteursrecht. Eén van de meest spraakmakende 
gevallen van wetenschappelijk fraude vinden we terug in de zaak rond de ‘Piltdown-man’. Hoewel eerlijkheid 
centraal staat in het beoefenen van wetenschap, tonen de illustraties hierboven dat sommige wetenschappers 
niettemin de drang voelen om deze principe met de voeten te treden. Het is echter waarschijnlijker dat er 
structurele factoren aan de basis liggen van de druk om te frauderen, Wetenschappers worden immers 
gemotiveerd om belangwekkende bevindingen te genereren die ze dan in toonaangevende tijdschriften willen 
publiceren. Zonder publicaties in hoog aangeschreven vakbladen kunnen onderzoekers ook nauwelijks 
financiering voor hun onderzoek aanvragen. Die ‘Rat-race’ naar steeds meer publicaties wordt ook wel eens 
aangeduid met de uitdrukking ‘publish or perish’, die vrij vertaald ‘publiceer of ga ten onder’ betekent. Dus 
ondanks het zoeken naar de ‘waarheid’ ervaren wetenschappers de druk om te publiceren hetzij erkenning te 
oogsten van hun naasten. 
 

• Belang van openheid en transparantie 
o Duidelijk communiceren aan de buitenwereld wat de besluiten zijn & welke 

methodologie we daarvoor hebben gebruikt. We moeten de fouten niet onder de mat 
gooien, maar we moeten hier kritisch over zijn & deze veranderen.  
 

• Zo goed mogelijk als we kunnen wetenschap bedrijven 
o Als er bepaalde technieken zijn die beter zijn dan anderen (kosten mss meer), dat we 

toch voor de beste methode gaan. We moeten zo goed mogelijk aan wetenschap doen. 
we willen geen flut onderzoek doen.  
 

• Geen fraude plegen 
o Heel veel voorbeelden van fraude.  

▪ Voorbeeld 1: Piltdown-man 

• Speelde zich af begin 20e eeuw: bestaat evolutie? Zo ja, op welke manier 
en welke volgorde?  

• Discussie: de missing link tussen aap en mens. De mens heeft een 
grotere schedel. Hoe is dat precies gekomen?  

• In 1912 werd er een schedel gevonden die het antwoord gaf op deze 
vraag. Een schedel met een grote herseninhoud en een brede kaak. Eerst 
hersenen gegroeid en daarna kaak.  

• Wat bleek? Het was een fake schedel. Iemand had een compilatie 
gemaakt van een schedel en een kaak van een chimpansee = fraude. 
 

▪ Voorbeeld 2: geval van Diederik Stapel 

• Grote naam binnen sociale psychologie. Hij genoot heel veel aanzien. 
Was een schrijver van onderzoekers 

• Uitgekomen: de onderzoeken waren frauduleus. Hij gebruikte zijn ‘eigen 
gemaakte data’.  

 
o Institutionele context 

▪ Voorbeeld: publictiedruk: wie niet als onderzoeker publiceert, daarvoor 
is de carrière afgelopen 

 

• Correct refereren en citeren: geen plagiaat 



 58 

o We moeten correct aangeven waarvan die ideeën vandaan komen.   
o Plagiaat wordt gezien als een vorm van examenfraude. Elke overname van de ideeën 

zonder exacte vermelding. 
o Vormen 

▪ Citeren 
▪ Vertalen 
▪ Parafraseren 
▪ Gebruik van ideeën of structuur 
▪ Hergebruik van eerder eigen werk 
▪ Hergebruik van werk van medestudenten 

 
Voorbeelden: 
 

• Kerncentrales: veiligheid of onveiligheid. Vorig jaar hadden de wetenschappers een redelijk 
standpunt ingenomen. Discussie onder wetenschappers: is het een goed idee om je op de 
voorgrond te plaatsen? Niet best op de achtergrond?  

• Tine Baelmans & Luc Sels: “Het buikgevoel en de wetenschap”. Het is jammer dat 
wetenschappers zo ongenuanceerd een wetenschap onderbouwd hebben. De nuances en de 
feiten moeten spreken.  

 
In overeenstemming met de inzichten van Thomas Kuhn, zitten sommige onderzoekers bovendien 
‘gevangen’ in een paradigma, een eenmaal ze ‘geloven’ in een bepaalde theorie, proberen ze 
empirisch materiaal te vinden die deze theorie bevestigt – eerder dan tegensprekelijk 
bewijsmateriaal te verzamelen. Als die empirische waarneming, waaraan ze veel tijd en geld moeten 
spenderen om ze te verzamelen, hun theoretische inzichten tegenspreken, is da ontgoocheling vaak 
gaat en kan de neiging ontstaan om de tegenvallende resultaten wat bij te kleuren. Kuhn betoogt dat 
wetenschappers niet geneigd zijn om hun algemeen aanvaarde assumpties te laten varen. Als 
bepaalde bevindingen in tegenspraak zijn met theoretische inzichten worden vaak ad hoc theorieën 
aangehaald om theoretische anomalieën te duiden.  
 
Een tweede code is zorgvuldigheid: hier wordt verwezen naar het idee dat een onderzoeksleider 
voldoende toezicht houdt op het onderzoek van zijn of haar medewerkers zodat er geen fouten 
gebeuren. Verder kan die zorgvuldigheid ook betrekking hebben op de communicatie over de impact 
van wetenschappelijke resultaten op de buitenwereld. Het schapen van buitensporige verwachtingen 
en ongegronde onrust wordt best vermeden.  
 
Ten derde vinden we onafhankelijkheid en onpartijdigheid: deze worden doorgaans aangestipt als 
belangrijkste waarden in wetenschapsbeoefening. 

4.4 Samenleving en wetenschap?  
• Sociale wetenschap voer je niet uit in een maatschappelijk vacuüm 

• Wat is de wisselwerking tussen het beleid en het onderzoek?  
o Beleid stuurt onderzoek door financieringskanalen 
o We moeten onderzoeksvoorstellen schrijven & die beslissen wat is relevant en wat 

niet? Zij kiezen het beleid. 

• Is waardenvrije wetenschap mogelijk?  
o Volgens Max Weber wel: Wissenschaft als Beruf → taak is om unbequeme 

Tatscachen naar boven te brengen: wetenschappers moeten waardevrijheid 
nastreven. Als wetenschappers moeten we niet onze eigen waarde laten meespelen. 
Waardenvrije wetenschap. Max weber schreef: wetenschap is een roeping die we 
hebben. Onze eigen waarden aan de kant te zetten.  

o Nuancering:  
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▪ Erkennen dat waardenoordelen van wetenschappers een effect hebben op 
keuze van onderwerpen, frames en zelfs interpretatie 

▪ Belangrijk: bewustzijn van vooringenomenheid.  
▪ We moeten transparant zijn over onze waarden. In interpretaties proberen 

we ons aan de feiten te houden. Bewust zijn van vooringenomenheid: dat je 
kritiek kan geven op elkaar.  
 

• Onderzoek Marion Van San naar etniciteit en criminaliteit:  
o Voorbeeld: onderzoek in de jaren 90. 
o Een aantal cijfers die verzameld zijn: landelijke politiecijfers die aangeven hoeveel 

criminaliteit er gebeurd is en door welke nationaliteit.  
o Het gaat enkel tot 14-24 jarigen. De Belgische nationaliteit vallen 202138 mensen 

onder. De verhouding: er zijn veel meer verdachten binnen de nationaliteitsgroep. 
Andere landen in de EU vind je het minste criminaliteit. Dit zijn objectieve 
verdachten.  

 
Maar hoe interpreteer je die cijfers? Wat kan je besluiten?  
 

•      Keuze van frame:  
o Geen aandacht voor socio-economische status  

 
 

 
 

o Etnische afkomst: daardoor is er meer criminaliteit. Op dat moment zitten we bij 
interpretatie. Het onderzoek heeft een blinde vlek. Er wordt geen rekening 
gehouden met socio-economische status.  

o Een ander model: mediatiemodel. Dan kan je ervanuit gaan de etnische afkomt 
gaat gepaard met de socio-economische status die de daden van criminaliteit 
bepalen = een andere verklaring voor dezelfde cijfers.  

o Discriminatie door de politie: omdat cijfers gebaseerd zijn op de verdachten. Er 
zijn heel veel verschillende verklaringen mogelijk.  

De ideologische vooringenomenheid: kan zich uiten in de vraagstelling, de aard van de interpretatie 
van de resultaten etc.  
 
De bell curve controverse 

- Verschil in mentale vaardigheden tussen rassen (mensen) 
- Zwarte Amerikanen scoorde beduidend lager dan hun blanke landgenoten 
- Valt te verklaren door genetische en omgevingsfactoren 
- Opleiding, socio-economische achtergrondouders 
- Deze curve diende dus om racisme goed te praten en sociale maatregelen of migratie tegen 

te houden. 
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DEEL 2: DE PLANNING & VOORBEREIDING VAN ONDERZOEK 

HOOFDSTUK 5: ONDERZOEK ONTWERPEN: STRATEGIE & 
DOELSTELLINGEN  
 

5.1 Inleiding  
Analytisch vermogen is de kunst om complexe situaties in deelproblemen uiteen op te splitsen, die 
overzichtelijk te ordenen en van een oplossing of antwoord te voorzien. 
Een helder overzicht bieden van hoe je een onderzoek plant of ontwerpt.  
 
Islam-enquête: wat denken onze moslims over IS, België & zichzelf? → 1/5 steunt IS → voorbeeld 
volledig foute enquête, cijfers halen gemakkelijk de media, maar de kwaliteit van een onderzoek 
valt/staat met zijn werkwijze, fouten:  

• Naam-analyse: veel moslim-klinkende namen in onderzoek, maar Belgen kunnen zich ook 

bekeren → je mist een grote groep moslims 

• Straatinterview: je kan moeilijk controleren wie je interviewt 

• Sneeuwbalmethode (via een netwerk van moslims een extra reeks van respondenten wordt 

geïnterviewd/te participeren via een online panel): je klein sneeuwballetje kan evengoed 

iemand zijn van Sharia4Belgium + de groep die het online invult zijn ook weer een bepaalde 

soort van mensen 

• Vraagstelling: “Ik heb geen begrip voor IS en hun manier van actievoeren” → Helemaal eens 

– Eens – Noch eens, noch oneens – Oneens – Helemaal oneens: 2 verschillende vragen 

(double-barreled questions) + dubbele negatie (géén begrip, Oneens) zorgt voor verwarring, 

zeker als taalkennis niet op punt 

5.2 Onderzoeksplan 
Onderzoeksplan= de omschrijving van wat je gaat onderzoeken en welke middelen of methodes en 
technieken je daarvoor zal inzetten. 
Het onderzoeksplan bestaat uit een nauwkeurige en heldere omschrijving van (1) wat je gaat 
onderzoeken en waarom dat relevant is, en  welke middelen, methodes en/of technieken je zal 
inzetten. Men spreekt respectievelijk van de probleemformulering en de onderzoeksopzet 

• Bestaat uit:  

o Een heldere omschrijving van wat je gaat onderzoeken = probleemformulering 

o Welke middelen, methodes je zal inzetten = onderzoeksopzet  

▪ Wat, waartoe? Wat wil je te weten komen etc.  

• Opzetten van een concreet onderzoeksproject start bij opstellen onderzoeksplan (OP) → 

start van elk onderzoek 

• Soort blauwdruk van het te voeren onderzoek 

• Doel = onderzoek afbakenen, activiteiten vooraf vastleggen, onderzoek sturen 

• Voordelen: 

o Reflectie over de aard, inhoud en haalbaarheid van het onderzoek  

o Het verzekert transparantie in de inzet → je werkt meestal in team: zorgt ervoor dat de 

uitwerking niet staat of valt bij 1 persoon.  

• Kern van het onderzoeksplan: 

o Theoretische component: Theoretische uitwerking en bepaling van centrale begrippen 

(Probleemformulering) → nog deelaspecten (zie afb.) 
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o Praktische component: Praktische uitwerking van methodologie (Onderzoeksopzet) → 

nog deelaspecten (zie afb.) 

 

 
 
Het onderzoeksplan heeft verschillende functies: 

• Verkrijgen van financiering: 

o Projectvoorstel = embryonale versie van onderzoeksplan (nog niet uitgewerkt), 

beknopte weergave van:  

• Probleem 

o Doel van het onderzoek 

o Toepasbare theorie(ën) 

o Methodologie 

o Mogelijke financieringsbronnen: 

o Onderzoeksinstellingen (bvb. Bijzonder Onderzoeksfonds, FWO Vlaanderen, IWT) 

o Overheid (bvb. Federaal Wetenschapsbeleid) 

o Bedrijven 

 
o Niet vergeten uit te werken tot volwaardig onderzoeksplan 

• Gids voor empirisch onderzoek: 

o Bepalen van de vragen die het onderzoek moet beantwoorden en manier waarop dit 

gedaan zal worden 

o Afstemmen met opdrachtgevers 

o Makkelijk om nieuwe onderzoekers snel te integreren (“lees het OP, dan weet je wat je 

moet doen”) 

 

• Tool voor evaluatie: 

o Terugkoppeling resultaten naar conceptueel model 

o Onderzoek evalueren 
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Het inhoudelijk, theoretische deel – de probleemformulering of probleemstelling - van het 

onderzoeksplan is opgebouwd rond het ‘wat’ en ‘waartoe’ van het onderzoek: wat wil je precies te 

weten komen en waarom is het relevant? Dit deel omvat een omschrijving van de vragen waarop het 

onderzoek een antwoord wil formuleren en welk doel die antwoorden dienen. 

het praktische, onderzoekstechnische deel – de onderzoeksopzet – concentreert zich op de vragen 

‘waar’, wanneer, wie en hoe’? het moge duidelijk zijn dat het opstellen van een onderzoeksplan geen 

ijdele bezigheid is. integendeel, aan het uitwerken van een onderzoeksplan zijn een aantal voordelen 

gekoppeld. Allereerst zorgt het ervoor, dat er reflectie is over de aard, de inhoud en de haalbaarheid 

van het onderzoek. Ten tweede verzekert een onderzoeksplan transparantie in de inzet, het belang 

en de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Die heeft als voordeel dat wanneer het onderzoek 

in team gebeurt de uitwerking niet staat of valt bij de persoon die het onderzoek heeft uitgedacht. 

Nieuwe teamleden kunnen via de informatie uit het onderzoeksplan snel en efficiënt geïnformeerd 

en ingewerkt worden. Bovendien zorgt het voor duidelijkheid tegenover de opdrachtgever van het 

onderzoek die doorgaans ook de geldschieter is van het onderzoek. 

 

5.3 Probleemformulering of probleemstelling  
 
Een bondige omschrijving van wat het onderzoeksprobleem inhoudt & waarom het interessant is om 
er onderzoek naar te verrichten.  
 
Het omvat een drietal aspecten:  
 

5.3.1 Algemene vraagstelling en onderzoeksdoelstelling: fundamenteel versus praktijkgericht 
 

• Basis van elk empirisch onderzoek = Probleemomschrijving: 

- Probleem waar onderzoekers mee geconfronteerd worden? 

- Wat beoogt het onderzoek? 

- Kennisprobleem: Het gebrek aan theoretische of praktische kennis waaraan onderzoek 

probeert te verhelpen. Omtrent een bepaald probleem te weinig kennis. Een 

kennisprobleem verwijst naar het feit dat er omtrent een bepaald fenomeen onvoldoende 

kennis bestaat dat onderzoek die leemte in kennis moet opvullen. Dit is de inzet van de 

algemene vraagstelling: hierin wordt de aard van het kennisprobleem kort en nog vrij 

algemeen omschreven en duid je aan op welke manier bijkomend onderzoek het gebrek aan 

kennis zal invullen. De algemene vraagstelling geeft dus al een duidelijke richting waar het 

onderzoek heen wel en waarop het gebrek aan kennis betrekking heeft. Dit gebrek aan 

kennis kan in de eerste plaats verwijzen naar een tekort aan theoretische kennis omtrent een 

bepaald fenomeen – theorieopbouw en empirische toetsing via de empirische cyclus of 

kringloop staan in dat geval centraal. Het genereren van nieuwe inzichten en kennis omwille 

van kennis zijn doelstellingen van theoriegericht onderzoek. 

o Te kort aan theoretische kennis: theorieopbouw en empirische toetsing staan 

centraal. Nieuwe inzichten creëren.  

o Praktijkgericht/toegepast onderzoek: praktische kennis overbrengen om een 

probleem in de samenleving op te lossen.  

→ in de praktijk zowel theoriegericht als een praktijkgerichte component.  
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Schaal: 

 
 

• Met formuleren van doelstellingen van onderzoek: relevantie.  

o Theoriegericht onderzoek:  

▪ Bestaande theorie niet aanpassen, maar een theoriefragment aanpassen aan 

de orde.  

▪ Verklaringen vinden voor fenomenen in de werkelijkheid die zich niet 

gedragen volgens wat een theorie voorspelt = anomalieën.  

o Praktijkgericht onderzoek:  

▪ Relevantie ligt bij het gebruik van resultaten van groepen of organisaties in de 

samenleving.  

Bij toegepast of praktijkgericht onderzoek is het doel praktische kennis aan te leveren om 
een probleem binnen de samenleving op te lossen. Analytisch zijn theoriegericht en 
praktijkgericht onderzoek gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. In praktijk echter zijn 
zowel een theoriegericht als praktijkgerichte component eigen aan elk 
sociaalwetenschappelijk onderzoek. Aan nieuw verworven inzichten kunnen immer 
praktische toepassingen gekoppeld worden. en vice versa, want ook aan praktijkgericht 
onderzoek kan je theoretische consequenties vasthangen. Ieder geval van praktijk onderzoek 
kan namelijk als empirisch materiaal dienen voor theorieopbouw. Met het formuleren van de 
doelstelling van het onderzoek hangt ook het nadenken over relevantie ervan samen. Als het 
over theoriegericht onderzoek gaat, dan betreft het belang doorgaans vooral de ontwikkeling 
van de wetenschap als dusdaning. Doorgaans ga je geen geheel nieuwe theorie ontwikkelen 
of veranderen, maar is het ontwikkelen of aanpassen van een theoriefragment aan de orde. 
De relevantie van theoriegericht onderzoek kan er ook in bestaan om verklaringen te vinden 
voor fenomenen in de werkelijkheid die zich niet gedragen volgens wat een theorie voorspelt 
– zogenaamde anomalieën. Ten slotte kan theoriegericht onderzoek ook relevantie putten 
uit het empirische beschrijven van maatschappelijke fenomenen met het oog op 
theoretische toetsing. Bij praktijkgericht onderzoek ligt de relevantie veelal bij het gebruik 
van de resultaten of bevindingen door groepen of organisaties in de samenleving. Met 
andere woorden, praktijkgericht onderzoek informeert en verhoogt de kennis bij 
opdrachtgevers over het bestudeerde fenomeen teneinde beleidsbeslissingen te nemen die 
op betrouwbare en geldige kennis zijn gebaseerd 

 

5.3.2 Literatuurstudie: status quaestionis 
= De stand van zaken met betrekking tot de huidige wetenschappelijke kennis in een welbepaald 
domein; is de uitkomst van een literatuurstudie 
Eenmaal je een duidelijk beeld hebt van het onderwerp en de doelstelling en/of relevantie van he 
onderzoek, is het belangrijk een zicht te krijgen op wat andere wetenschappers over jouw thema 
hebben geschreven. Wetenschap is immers een collectieve aangelegenheid die zoveel mogelijk 
kennis en inzichten over sociale fenomenen probeert te cumuleren. Een literatuurstudie levert dus 
inzicht in de huidige stand van het onderzoek – de zogenaamde status quaestionis. Zo een 
literatuurstudie heeft een drietal voordelen:  

o Een verkenning van bestaande wetenschappelijke literatuur maakt duidelijk wat 
reeds bekend is over een bepaald thema binnen een vakgebied. Dit voorkomt dat je 
niet telkens opnieuw het spreekwoordelijke warm water moet uitvinden en dat je in 
kaart kan brengen wat wel en wat niet gekend is, waarover onderzoekers het eens 
en /of oneens zijn, en waar zich de hiaten of onontgonnen domeinen bevinden.  
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o Bij een literatuurstudie ‘ver-netwerk’ je je eigen onderzoekbijdrage. Je kadert jouw 
onderzoek binnen een traditie of school om op die manier het belang en relevantie 
van je eigen bijdrage in de verft te zetten.  

o Een literatuurstudie zet je aan om het thema van je onderzoek nauwkeurig te 
omschrijven, goed af te bakenen en de focus te verfijnen. Literatuurstudies kunnen 
variëren in diepgang en scope of reikwijdte. Het zoeken naar relevantie documenten 
gebeurt best via een doordachte goed georganiseerd systematische zoekstrategie. 
Het web levert een reeks handzaam zoekinstrumenten waarmee je relatief snel te 
weten kan komen wat er aan wetenschappelijke output omtrent een bepaalde 
thema verschenen is. Een grondige en doelgericht literatuurstudie zet aan om na te 
denken over hoe je centrale concepten of begrippen in je onderzoek zal definiëren 

• Kritische evaluatie: wat is er al geweten uit vorig onderzoek? 
o Zijn er vragen/problemen waaraan je nog niet (voldoende) aandacht hebt 

geschonken? 
o Wat zijn mogelijke theorieën en hoe kunnen kernbegrippen (concepten) ingevuld 

worden? 

• Voordelen literatuurstudie: 
o Verkenning van de bestaande wetenschappelijke literatuur  
o Bij een literatuurstudie ‘ver-netwerk’ je je eigen onderzoeksbijdrage → je kadert je 

onderzoek binnen een traditie 
o Het zet je aan om het thema van je onderzoek zo goed mogelijk te beschrijven.  

 

• Verschillende soorten literatuur: variëren in diepgang en scope/reikwijdte. Bronnen:  
o Wetenschappelijke artikels 
o Wetenschappelijke tijdschriften gepeer reviewed  
o Proefschriften  

 

• Databases voor wetenschappelijke bronnen:  
o SSCI (social science citation index) 
o Scopus 
o Google Scholar  

 

• Micro-niveau (individu): 

o Socio-economische status ouders → lagere schoolprestaties 

o Culturele factoren: taalachterstand 

 

• Meso-niveau (klas): 

o Inter-etnisch contact in de klas 

o Relaties met leerkrachten 

 

• Macro-niveau (schoolsysteem): 

o Tracking: lln. In afzonderlijke richtingen (hogere & lagere) verdelen, in Vlaanderen 

worden dat heel vroeg gedaan → meer ongelijkheid 

o Segregatie - etnische compositie op school 

Illustratief voor deze literatuurstudie is het begrip ‘cultuur’ pagina 117-118.  

→ Via literatuurstudie leer je de centrale concepten van je onderzoek beter kennen en leer je ze 

ontrafelen in sub dimensies die telkens een duidelijke omschrijving of definitie moeten krijgen. Het 

nauwkeurig vastleggen en omschrijven van centrale begrippen is immers een belangrijk ingrediënt 
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van succesvol wetenschappelijk onderzoek. Sommige concepten genereren weinig problemen of 

onduidelijkheid qua definitie, maar zoals hierboven met een begrip cultuur is aangetoond, is het 

definiëren en afbakenen van abstracte kenmerken essentieel voor gerichte empirische toetsing. 

5.3.3 Vraagstelling en onderzoeksvragen  
 
Pas na literatuurstudie! De vraagstelling hangt samen met de algemene omschrijving van het 
onderzoeksprobleem.  
 
Onderzoeksvragen: 

• Precieze en eenduidige vragen  
o Uit de algemene vraag – een reeks deelvragen destilleren 

• Wat is nog niet geweten? 

• Wat wil jij te weten komen met dit onderzoek? 

Starten van algemene onderzoeksvraag, die verder verfijnd wordt: 
 

 
 
 

• Waarnemingsvragen: ze behoren niet tot de eigenlijke probleemformulering. Een 
operationele vertaling van de onderzoeksvragen = de observatie-instrumenten om de 
onderzoeksvragen van antwoord te voorzien.  

• Onderzoeksvragen (= operationele vragen, we maken gebruik van concepten) zijn afhankelijk 
van het soort kennis dat vergaard wordt:  

o Beschrijvende kennis 
▪ Een gebeurtenis/fenomeen dat zo accuraat mogelijk beschreven wordt.  

o Verklarende kennis 
▪ Doel om het tot stand komen van een gebeurtenis te verklaren. Je probeert 

te achterhalen waarom er een verschil optreedt.  
o Voorspellende kennis 

▪ Inzicht leveren in gebeurtenissen in de toekomst. Op basis van 
voorspellingen. Voorbeeld: geboortecijfers.  

o Evaluatieve kennis 
▪ Nagaan of fenomenen vooraf bepaalde standaarden op een reeks van 

criteria halen.  
De vraagstelling van een onderzoek betreft uitspraken over wat het onderzoek precies gaat doen: op 
welke vragen zal het onderzoek een antwoord bieden? De vraagstelling hangt samen met de 
algemene omschrijving van het het onderzoeksprobleem en omvat een gedetailleerde uitwerking 
van het algemene naar het specifieke. De bedoeling is om van het algemene, brede en vage karakter 
van de probleemomschrijving naar een reeks heel concrete, precieze en eenduidige vragen te komen 
– dit zijn de onderzoeksvragen. Voldoende aandacht voor het verfijnen van de algemene 
vraagstelling naar precieze en eenduidige onderzoeksvragen is cruciaal voor geslaagd onderzoek. 
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Strategie bestaat erin om uit de algemene vraagstelling een reeks deelvragen te distilleren die de 
gebruikte concepten verfijnen en de relaties ertussen expliciteren. Inhoudelijk, theoretische sturing 
over wat je precies moet waarnemen is noodzakelijk als je aan de stadaarden van dergelijk 

wetenschappelijk onderzoek wil voldoen.  het mag duidelijk zin dat en grondige literatuurstudie de 
nodige kennis zal opleveren om alle relevantie kenmerken te identificeren en diverse niveau waarop 
die kenmerken geobserveerd kunnen worden in het onderzoek te incorporeren. 
Waarnemingsvragen, behoren niet tot de eigenlijk probleemformulering, maar zijn de ‘technische’ 
vertaling, de observatie-instrumenten om de onderzoeksvragen van een antwoord te voorzien. In elk 
geval kunnen er verschillende soorten kennis gegenereerd worden afhankelijk van het soort 
vraagstelling en het soort kennisprobleem: 

5.4 Onderzoeksopzet of (onderzoeks-)technisch ontwerp  
 

• Onderzoekstechnisch ontwerp: de omschrijving van hoe je een onderzoek praktisch zal 
uitvoeren.  

o Centraal: het zoeken naar concrete indicatoren voor concrete concepten.  
Bij de praktische uitwerking ga je reflecteren over je precies zal waarnemen in de werkelijkheid, 
welke waarnemings- of meetinstrumenten je zal gebruiken, welke populatie je bij het onderzoek zal 
betrekken, enz. Dit onderdeel wordt ook wel een aangeduid met de termen (onderzoeks) technisch 
ontwerp of onderzoeksopzet. Centraal in het onderzoekstechnische ontwerp is het zoeken naar 
concrete indicatoren voor centrale concepten die je hebt opgenomen in de uitwerking van de 
probleemstelling. Veelal zorgt de literatuurstudie al voor een schat aan ideeën en zelf voor heuse 
operationele vertalingen van die abstracte en/of complexe kenmerken. Het werken met 
meetinstrumenten die hun verdienste al bewezen hebben, verzekert de vergelijkbaarheid van de 
bevindingen en stimuleert de cumulatie van wetenschappelijke kennis. Als dergelijke indicatoren niet 
voorhanden zijn, dan moet de onderzoeker zelf voor de operationalisering van gebruikte concepten 
zorgen.. 
Operationalisering: het vertalen van abstracte, theoretische concepten in concrete, meetbare 
termen: het onderzoeksvatbaar maken. 

5.4.1 Plaats en situatie van de waarneming: waar?  
 
Onderzoekslocaties verschillen volgens 3 dimensies: 
 

1) Kunstmatigheid: Wordt de locatie als ‘alledaags’ gepercipieerd door de deelnemers aan het 

onderzoek?  

a. In een laboratorium: hoogste kunstmatigheid = door een onderzoeker gecreëerde 

omgeving. → naturalistische geldigheid kan in het gedrang komen: mate waarin je 

de resultaten kan veralgemenen naar situaties in de alledaagse werkelijkheid.  

2) Toegankelijkheid: Hoe moeilijk is het om als onderzoeker toegang te krijgen tot de locatie? 

3) Complexiteit of omvang:  het deel van de werkelijkheid waarin je geïnteresseerd bent is 

voldoende overzichtelijk om een uitspraak over te doen. Aanwezigheid van mogelijke 

‘storende factoren’? 

Onderzoek locaties kunnen verschillen volgens een drietal cruciale dimensies, namelijk de mate van 

kunstmatigheid, toegankelijkheid en complexiteit of omvang.:  

• Kunstmatigheid: verwijst naar de mate waarin de locatie als ‘natuurlijk’ of alledaags wordt 

gepercipieerd door de onderzoeksobjecten. In een laboratoriumsituatie hebben we te maken 

met een hoge kunstmatige door de onderzoek gecreëerde setting waardoor de 

naturalistische geldigheid in het gedrang kan komen. Naturalistische geldigheid, verwijst 
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naar de mate waarin je resultaten uit een hoogst artificiële setting kan veralgemenen naar 

situaties in de alledaagse werkelijkheid. Ook het afnemen van een gestandaardiseerde 

vragenlijst bij personen thuis is zo een artificiële onderzoekssituatie.  

• De mate van toegankelijkheid: dit is een tweede kenmerk van de onderzoekssituatie. Dit 

hangt veelal samen met het soort populatie dat je wenst te onderzoeken, sommige 

populaties zijn gemakkelijk toegankelijk anderen zijn dan weer moeilijk bereikbaar of zelf 

helemaal verborgen. Als groepen moeilijk toegankelijk of bereikbaar zijn, vergt het heel wat 

methodologische expertise om die populaties toegankelijk te maken voor 

sociaalwetenschappelijk onderzoek. Toegankelijkheid kan ook samenhangen met de 

omgeving en de buurt die je wenst te analyseren.  

• Complexiteit of omvang: hier wordt verwezen naar de mate waarin het deel van de 

werkelijkheid waarin je geïnteresseerd bent, voldoende overzichtelijk is om er empirische 

gegronde uitspraken uit te distilleren. Een situatie kan zo complex zijn dat vereenvoudiging 

zich opdringt. Een complexe situatie leent zich immer moeilijk tot wetenschappelijke analyse, 

omdat er zoveel storende factoren zijn die een accurate interpretatie bemoeilijken. Het feit 

dat je als onderzoeker de onderzoekssituatie perfect kan manipuleren, leidt tot een 

vereenvoudiging van de werkelijkheid waardoor die beheersbaar en dus onderzoekbaar 

wordt. De prijs die je hiervoor betaalt, is dat je moet inleveren op naturalistische geldigheid 

5.4.2 Tijdstip en periode van waarneming: wanneer en hoelang?  
Tijd is een dimensie die in elk sociaalwetenschappelijk onderzoek vervat zit. Je kan tijd op drie 
manieren waarnemen in het onderzoeksopzet: 

1) Tijdstip van de waarneming: 

o Het tijdstip of het moment waarop je waarneemt: hier kan je een onderscheid maken 

tussen cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek. Bij cross-sectioneel onderzoek 

verzamel je data van één enkel tijdstip. Het spreekt voort zich dat dit soort onderzoek 

niet geschikt is voor ontwikkelingen of evoluties in de tijd te achterhalen, het levert een 

momentopname op.  Om trends te meten is het zogenaamd longitudinaal onderzoek 

noodzakelijk: op minimaal twee meetmomenten wordt informatie verzameld over het 

studieobject. Longitudinaal onderzoek: Onderzoek dat onderzoekseenheden volgt 

doorheen de tijd, en meerdere metingen verricht, onderzoekt evoluties  

▪ Panelonderzoek of vervolgonderzoek: verschillende momenten 

informatie verzamelen bij dezelfde eenheden  

▪ Tijdsreeksonderzoek: op elk tijdstip neem je andere 

onderzoekseenheden waar 

2) Periode van waarneming: 

o Vragen over het nu?  

o Of ook vragen over verleden (retrospectieve vragen) → geldigheidsprobleem 

o of zelfs toekomst? 

3) Duur van de waarneming: Korte vragenlijst vs. maanden participerende observatie → 

invloed op onderzoek, resultaten 

5.4.3 Onderzoekseenheden en kenmerken: wie?  
 

• Wie?  
o Nauwkeurige omschrijving van doelpopulatie:  
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▪ Personen of groepen personen  
▪ Objecten, bvb. woning in studie “Woonbeleid” met als doel staat van 

woningen in kaart brengen 
▪ Gebeurtenissen, bvb. diefstallen, interacties, bvb. interacties call center 

“Hoeveel problemen lost een helpdesk op en op welke manier?” 

• Vragen: 
o Hoeveel? 
o Op welke wijze selecteren? 

Een nauwkeurig omschrijving van de doelpopulatie is essentieel: dit is het ‘wie’ van het onderzoek. In 
de sociale wetenschappen gaat de interesse het meest uit naar personen, groepen van personen 
en/of organisaties. Dit zijn de onderzoekseenheden. Je bent als sociaal wetenschapper niet 
geïnteresseerd in deze personen als dusdanig wel in hun eigenschappen en kenmerken. 

5.4.4 Methode van waarneming: hoe?  
 

• Wat en hoe waarnemen bij de eenheden?  

• Hoe de theoretische concepten uit de waarnemingsmethode empirisch vaststellen?  
Onderzoeksstrategieën zijn op te delen in:  

• Kwalitatief  
o Diepte-interview 
o Historisch-vergelijkend onderzoek  

• Kwantitatief  
o Experimenteel ontwerp 
o Surveyonderzoek 
o Analyse bestaande databestanden 
o Participerende observatie  

Nu komt het erop aan welke methode van dataverzameling je wilt gebruiken. Die methode is grosso 
modo op te delen in een kwalitatieve en kwantitatieve variant en is nauw verbonden met de 
onderzoeksstrategie. De strategie heeft betrekking op de wijze waarop je de onderzoeksvragen van 
antwoord zal voorzien. Staat Causaliteit in de probleemstelling, dan opteer je voor 
onderzoeksstrategieën die oorzakelijkheid blootleggen. Al snel kom je dan bij experimentele 
ontwerpen op bij panelstudies terecht. Ben je op zoek naar nieuwe kennis bij een populatie 
waarover nog niet veel bekend is dan opteer je best voor participerende observatie of diepte-
interviews 

5.4.5 Tijdsplanning en financieel overzicht  
 

• Tijdsplanning van onderzoek & kostenraming  

• Veel gebruikte grafiek voor het maken van analyses: Gantt-grafiek. tot slot vereist een goed 
uitgewerkt onderzoeksplan een overzicht van wat je op welk tijdstip zal doen en wat de 
geraamde kosten zijn voor het onderzoek. Een veelgebruikte grafiek voor het plannen van 
projecten is de zogenaamde ‘Gantt-grafiek’. Als hulpmiddel om de voortgang van een project 
te monitoren, visualiseert deze grafiek de verschillende taken en de tijd die elke taak in 
beslag neemt. 

• Gantt-grafiek: een planningstool die een schematische voorstelling geeft van de diverse 
taken in een onderzoeksproject en het tijdstip waarop je deze taken zal uitvoeren. 

 

HOOFDSTUK 6: KWANTITATIEVE & KWALITATIEVE METING (belangrijk 
voor examen) 
 
Meten: 
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• Het empirisch vaststellen van verschijnselen die een theoretisch concept zo goed 

mogelijk weerspiegelen; metingen kunnen zowel kwantitatief en kwalitatief. 

Sinds Francis Bacon staat een wetenschappelijk aanpak gelijk met empirische toetsing: door middel 

van observatie gaan onderzoekers na of theoretische ideeën in overeenstemming zijn met de sociale 

realiteit. De term meten verwijst naar stap waarbij de overgang wordt gemaakt van een theoretisch 

concept naar een waargenomen variabele. Een meting kan kwantitatief zijn of kwalitatief. Meten 

moet dan ook ruim opgevat worden als het empirisch vaststellen van verschijnselen die een 

theoretisch concept zo goed mogelijk weerspiegelen. 

 

Operationele definitie  

– Kiezen van waarneembare indicatoren die de verschillende aspecten van het theoretische 

concept representeren  

• Vragen in IQ-test representeren “intelligentie” (maar …)  

• In survey onderzoek zijn indicatoren vaak “vragen” in de vragenlijst 

Waargenomen concept  

▪ Uiteindelijke waarneming  

▪ Variabele: varieert over onderzoekseenheden 

Empirisch vaststellen van theoretische concepten 

• Theoretische concepten meten = vertaling van theoretisch concept naar waargenomen 

variabele 

• = bouwstenen van theorie  

▪ Relatie tussen games spelen en schoolresultaten  

▪ Relatie tussen jobkenmerken en stress  

▪ Relatie tussen SES en schoolprestaties 

o Variabele: een karakteristiek die verschillende waarden kan aannemen. Vb: kleur 
ogen, lengte (dat varieert van over de personen), iemands waarden, iemands 
geluksgevoel.  

o Meten: het empirisch vaststellen/observeren:  
▪ Kwalitatief (in woorden uitgelegd hoe het waardenpatroon in elkaar zit)  
▪ Kwantitatief (cijfer)  

• Kan zowel kwantitatief als kwalitatief zijn 

Voorbeeld: QS ranking: “KUL bij 12 beste universiteiten van Europa” <-> “UGent beste Belgische 
universiteit” → andere manier van kijken naar universiteiten; dit verwijst naar verschillende 
onderzoeken waarbij verschillende variabelen zijn gebruikt.  

• Ranking 1: reputatie, personeel of studenten 

• Ranking 2: kijken naar wetenschappelijke morities. Kijken naar het aantal nobelprijzen. → 
andere soorten indicatoren.  
 

→ Wat is de beste ranking van de 2?  
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• Het is moeilijk om te zeggen, het hangt er vanaf wat je belangrijk vindt en hoe je kwaliteit 
van de universiteit definieert.  

• Willen we vooral wetenschappelijke kwaliteit meten?  
 

Valkuilen: 

– betekenisvernauwing  

– Betekenisverschuiving 

– Vb. academische rankings; examen 

6.2 Meten: enkele basisbegrippen 
6.2.1 Het meetproces 
– Empirisch vaststellen van theoretische concepten  
– Vertaling van theoretisch concept naar waargenomen variabele  
– Kan zowel kwantitatief als kwalitatief zijn! 
Het vertrekpunt is een zogenaamde conceptuele definitie, die op een ondubbelzinnig wijze aangeeft 
wat er met een concept bedoeld wordt. De conceptuele definitie legt een theoretisch concept uit in 
zijn belangrijkste deelaspecten en dimensies en omschrijft duidelijk wat die inhouden. Op basis van 
deze conceptuele definitie moeten er een aantal indicatoren gekozen worden die het theoretisch 
concept zo goed mogelijk vatten. Deze vertaling van een theoretische definitie naar één of meerdere 
waarneembare verschijnselen wordt operationalisering genoemd. Operationaliseren houdt met 
nadere worden het onderzoek vatbaar maken van een theoretisch concept in. Het resultaat hiervan is 
de operationele definitie, een omschrijving van de indicatoren en waarnemingsmethode die nodig is 
om een bepaald theoretisch concept te meten. De uitkomst van dit meetproces is een effectief 
waargenomen kenmerk.  
Het waargenomen kenmerk wordt ook wel eens variabele genoemd, omdat een gemeten eigenschat 
betreft die varieert over onderzoekseenheden. Twee fenomenen vormen een bijzondere bedreiging 
voor de meetgeldigheid, namelijk betekenisvereniging en betekenisverschuiving. 
Conceptuele definitie: 

• Een concept is abstract begrip dat een plaats inneemt in een theoretisch model 

• Theorieën leggen relaties tussen concepten = een nauwkeurige definitie van wat een 

concept precies inhoudt.  

• = bouwstenen van theorie, bv.: 

o Relatie tussen games spelen en schoolresultaten 

o Relatie tussen jobkenmerken en stress 

o Relatie tussen SES en schoolprestaties 

• Theoretisch concept uiteenleggen in zijn verschillende aspecten 

 
Operationele definitie: 

• Dit is een werkbare definitie waarmee we aan de slag kunnen gaan.  

• Operationalisering: het vertalen van een theoretische definitie naar één of meerdere 

waarneembare verschijnselen. Je moet de gekozen indicatoren ook kunnen waarnemen.  

• Kiezen van waarneembare indicatoren die de verschillende aspecten van het 

theoretische concept representeren, bv.: 

o Vragen in IQ-test representeren ‘intelligentie’, dus IQ-test is reeks indicatoren 

(vragen) van theoretisch aspect ‘intelligentie’ (maar…) 

o In survey onderzoek zijn indicatoren vaak ‘vragen’ in de vragenlijst 
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Waargenomen concept: 

• Uiteindelijke waarneming 

• Variabele: varieert over onderzoekseenheden 

 
Meetproces: conceptuele definitie → operationele definitie → waargenomen concept => ideaal 
gezien verloopt het zo, maar er zijn valkuilen. In de praktijk is dit ideale model bijna onmogelijk 
omdat een theoretisch concept erg moeilijk te meten is 
 
Valkuilen  

• Betekenisvernauwing/vereniging: we beginnen met brede waaier aan betekenissen, 

maar verliezen een stuk van de inhoud (de inhoud van de operationele definitie)  

• Betekenisverschuiving: we meten dingen die we eigenlijk niet wilden meten → 

onbedoelde zaken erbij 

→ leiden tot een slechte conceptdekking: de uiteindelijke waarneming overlapt niet met het 

theoretische concept dat je oorspronkelijk wou.  

 

 
 
Voorbeeld 1: prof maakt zijn vragen ahv een lijst met aspecten zodat hij kan zien dat de studenten de 
kennis hebben begrepen; punten zijn de variabelen 

• Vernauwing: als vragen alleen over 1 bepaald aspect zouden gegaan, bv. enkel rekenen 

• Verschuiving: door stress student meet de prof ook het stressniveau 

 
Voorbeeld 2: examen 

• Examen is een meetproces.  

• Conceptuele definitie: op basis van de materie een examen opstellen 

• Operationele definitie: een examen opstellen 

• Betekenisverschuiving: multiple choice: hoe goed ligt deze examenmanier jou  

• Betekenisvernauwing: niks vragen over HFST 4 

Betekenisvereniging: een fout in het meetproces waarbij je een deelaspect van een theoretisch 
concept niet waarneemt. Dit doet zich voor wanneer belangrijke aspecten uit de conceptuele definitie 
niet geoperationaliseerd zijn en waargenomen worden. een stuk van theoretische rijkdom van het 
concept gaat verloren in het meetproces. Betekenisverschuiving: een fout in het meetproces waarbij 
je verschijnselen waarneemt die niet tot de conceptuele definitie behoren. Het refereert aan het 
fenomeen dat waargenomen concepten vaak ook aspecten bevatten die niet tot de oorspronkelijk 
conceptuele definitie behoren. Wanneer meting dergelijke onbedoelde elementen capteren, schuift 
het waargenomen concept als het ware een stukje weg van het theoretische concept. Zowel 
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betekenisverschuiving als betekenisverenging leiden tot een slechte concept dekking: de uiteindelijke 
waarneming overlapt niet helemaal met het theoretische concept dat je oorspronkelijk wou meten. 
 

6.2.2 Soorten concepten  
 
Moeilijkheid van operationalisering hangt af van twee kenmerken van een concept: 
hoe moeilijk het is om een begrip te meten, is afhankelijk van twee elementen, met name de 
complexiteit en de abstractiegraad van het concept in kwestie. Complexiteit verwijst naar het aantal 
verschillende aspecten of dimensies dat de operationele definitie van een concept omvat. Een 
concept wordt eenvoudig genoemd wanneer het uit één enkele dimensies bestaat. Wanneer een 
concept meerdere dimensies omvat, het je met een complex concept te maken. Het onderscheid 
complex-eenvoudig hangt af van de precieze conceptuele definitie die gehanteerd wordt.  
 
Abstractiegraad refereert aan de vraag of het desbetreffende concept zintuigelijke waarneembaar is. 
bij concrete kenmerken is dat het geval, bv, gezinstype of geslacht. Sociale wetenschapper zijn echter 
vaak geïnteresseerd in abstracte kenmerken die niet onmiddellijk zintuiglijk waarneembaar zijn, bv, 
waarden en normen, enz. 

1) Complexiteit: uit hoeveel verschillende aspecten bestaat een concept/conceptuele definitie? 

• Eenvoudig: bestaat uit 1 enkele dimensie.  

• Complex: bestaat uit meerdere dimensies  

 

2) Abstractiegraad: is een kenmerk empirisch waarneembaar (concreet) of eerder abstract? → 

kan je het zintuiglijk waarnemen of niet? Vb: iemand zijn lengte kan je waarnemen, iemand 

zijn geluksgevoel niet.  

o 4 types concepten:  

 
 

o Sekse: empirisch waarneembaar (identiteitskaart) 
o Inkomen: je kan het natrekken (concreet) + niet zomaar 1 aspect,  verschillende 

vormen van inkomen (complex)  
o Waarden: niet zintuiglijk waarneembaar + complex 

 
Besproken in de laatste les en nadruk gelegd op figuur. 
Hieronder lees je twee uit uitspraken over het kenmerk ‘seksuele geaardheid’. Welke uitspraak is 
correct? 

- Uitspraak 1 seksuele geaardheid is een concreet kenmerk 
- Uitspraak 2 seksuele geaardheid is een complex kenmerk 
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a) Alletwee juist 
b) Alletwee fout 
c) 1 juist en 2 fout 
d) 1 fout en 2 juist 

Seksueel gedrag en uiting is niet seksuele geaardheid dus niet concreet. 
 
Kwadrant met 4 elementen: 

• Eenvoudig concrete definitie: iemands gender.  

• Concrete, complexe kenmerken: variabele kan je waarnemen → iemand’s inkomen. 
Meerdere dimensies: inkomen uit arbeid, kapitaal, investeringen. Het zijn meerdere 
dimensies. Het zijn zaken die heel concreet zijn. Een concreet maar complex kenmerk 

• Abstracte, complexe kenmerken: de waarden van een samenleving/persoon: waarden 
die niet passen in onze samenleving. Iemand’s waarden kan je niet zintuiglijk waarnemen 
en die kan je niet op 1 dimensie waarnemen.  

• Eenvoudig, abstract komt niet veel voor in de praktijk (= niet kennen) 
 
 
Eenvoudige, niet-abstracte kenmerken: 

• Makkelijkst te meten 

• Maar concreet gedrag kan verborgen zijn + mensen geven vaak een sociaal wenselijk 

antwoord  

• Totaal aantal seksuele partners, Ziekte en gezondheid, zeker wat betreft SOA’s, 

Druggebruik) 

• Concreet: zintuiglijk waarneembaar: sekse 

• Eenvoudig: het is 1 kenmerk → makkelijk te operationaliseren 

 
Complexe kenmerken:  

• Overzicht opstellen van mogelijke deelaspecten → Selecteer de deelaspecten die 

gemeten moeten worden (theoretisch gefundeerd) → Voor de deelaspecten die we 

willen meten: Indicatoren zoeken + Observatie-instructies opstellen 

o Voorbeeld: inkomen → selectie maken van meest eenvoudige bronnen en voor 

elk deelaspect zoek je 1 of meerdere indicatoren.  

▪ Inkomen uit loonarbeid (bruto/netto)  

▪ Vervangingsinkomens  

▪ Inkomens uit (on)roerende goederen   

▪ Inkomen uit onderneming 

Abstracte kenmerken 

• Zijn meestal, maar niet altijd complex 

• Meerdere indicatoren, die het abstracte kenmerken onrechtstreeks vatten: Meerdere 

vragen, Meerdere “items” (“item batterijen”) 

• Op basis van de antwoorden op de meerdere vragen komen we tot een ‘globale meting’: 

meerdere vragen om concept zo goed mogelijk te meten → zo komt het gemeten 

concept het best overeen met het theoretisch concept 

o Voorbeeld: iemand zijn waarden → je gaat indicatoren meten & onrechtstreeks af te 
leiden. Die onrechtstreekse indicatoren zijn besmet met vernauwing en ver… ➔ 
meerdere metingen doen om die fouten er meer uit te halen.  
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Illustratie: Waardentheorie - Schwartz’ (1992) 
Waarden:  

• Algemene principes die bepaalde situaties overstijgen 

• Overtuigingen dat bepaalde doelen te prefereren zijn over andere 

• Een rangschikking van prioriteiten 

• Principes die menselijk handelen sturen 

10 waarden die voortkomen uit de noden van menselijk bestaan: 

• Noden van individuen als biologische organismen → noden om te overleven 

• Noden voor gecoördineerde sociale interactie 

• Noden i.v.m. het overleven en welzijn van de groep 

→ op basis hiervan definieert hij 10 waarden.  

 
10 stukjes = 10 waarden, elke beslissing die we nemen is een afweging van waarden 
 
1ste stap: Hoe het concept waarden meten? 

• Abstract/concreet? 

• Complex/eenvoudig? 

2de stap: Conceptuele definitie: 

• Uiteenleggen in verschillende dimensies 

• Elk van de definities eenduidig omschrijven & definiëren: 

o Achievement: zaken bereiken in het leven, succes kennen 

o Universalism: bezorgd zijn & tolerant staan tegenvover alle wensen 

3de stap: Operationele definitie: 

• Meerdere indicatoren per dimensie zoeken: antwoordien op de vragen zijn goede 

indicatoren 

• Portret: is de mens succesvol of niet? Dat mensen zijn prestaties erkennen. Is een 

waarde van achievement. We gebruiken niet 1 portret, maar meerdere portretten. Zo 

kunnen we een goed beeld krijgen van iemand zijn achievement → zo kan je kijken of de 

persoon op mij lijkt of helemaal niet.  

Universalisme: het belangrijk vinden dat er 
welzijn is voor de anderen ookal ken je die 
personen of dieren helemaal niet.  
Achievement: belangrijk vinden om persoonlijk 
goed te presteren 

 Deze staan tegenover elkaar. Sommige 

hechten meer belang aan 

universalisme anderen aan 

achievement.  
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4de stap: Waargenomen concept: 

 
 
5de stap: Beïnvloedt sociaalstructurele positie waardenprioriteiten? Gender, Leeftijd, Opleiding 

 
 
Universalisme (portretten):  
De gemiddelde score op de waarde prestatie: Welke sociale groepen vinden welke waarden 
belangrijk?  

• 1 vraag die je kan stellen: de positie die mensen aannemen in de samenleving hangt dat 

samen met de waarden die ze aannemen? UN, BE, CO → zijn verschillende waarden. Je 

kan zien dat de mannen minder universalistisch zijn dan de vrouwen.  

• Leeftijd: ouderen meer universalistisch dan jongeren. Hangt af van land tot land.  

• Theorie van Swartsch: 1 theorie maar. Andere theorie van Ingelhart. Men gebruikt iets 

andere termen. Dan zie je dat landen van elkaar verschillen. Traditonele waarden  vs 

seculaire waarden.  

 
Oefening religiositeit:  

 

Genderverschillen bij 
traditionalistisch zijn: naarmate 
vrouwen meer actief op 
arbeidsmarkt in een land 



 76 

• Welk soort concept? Abstract-concreet? Eenvoudig-complex?  

o Abstract (sommige dingen niet empirisch waarneembaar) & complex (bevat veel 

aspecten) → religieuziteit bestaat uit verschillende kenmerken 

• Betekenisvernauwing & -verschuiving?  

o Vernauwing: er wordt enkel gemeten of een persoon naar de eredienst gaat, dit is 

niet de enige indicator die kan wijzen op religiositeit → kijken naar conceptuele 

definitie ‘wat is religiositeit?’ 

o Verschuiving: we meten dingen die we niet willen meten → inbedding  

Betere indicatoren? Bidden bv. 
 
Mogelijke fouten  
Het hoeft geen betoog dat het vooral het meten van complexe en abstracte begrippen grote 
uitdagingen met zich meebrengt en bijzonder aandacht vereist. In het geval van complexe begrippen 
is het aangewezen om voor elke cruciale dimensie afzonderlijke indicatoren te zoeken. Abstracte 
concepten worden meestal aan de hand van meerdere indicatoren gemeten, die elk op indirecte wijze 
het niet zintuigelijke waarneembare concept reflecteren. Wie bij het operationaliseren het karakter 
van het concept niet respecteert, loopt het risico ongeldige besluiten te trekken. Wanneer je 
bijvoorbeeld belangrijke dimensie van een complex concept over het hoofd ziet, verhoogt de kans op 
een zogenaamde veralgemeningsfout, deze fout houdt in op basis van een te partiële meting foutieve 
conclusies getrokken worden over een complex concept.  
Een abstractiefout doet zich voor wanneer we op basis van een beperkte indicator foutieve besluiten 
trekken over een kenmerk met een hoge abstractiegraad. Voorbeeld abstractiefout, politiek 
aliënatie, vervreemding van het huidige politieke systeem. 
 
Complexiteit van een concept: de mate waarin een concept uit verschillende dimensies of 
deelaspecten bestaat. 
 
Abstractiegraad van een concept: de mate waarin het mogelijk is 
om een theoretisch concept direct zintuigelijk vast te stellen. 
 
Gebrekkige operationalisering kan leiden tot foutieve conclusies 
 

• Veralgemeningsfout: dimensie eenvoudig vs. complex: 

o Te partiële meting van complexe concepten 

o Verkeerd inschatten van de mate van complexiteit 

o Er wordt slechts één of enkele dimensies gemeten, 

maar men geeft de indruk het totale concept te 

meten 

▪ Voorbeeld: secularisatiedebat, het einde van religie? → 

probleemstelling: er zijn nog steeds landen (Italië, Ierland bv.) waar 

religie nog steeds erg belangrijk is 

o Religiositeit is geoperationaliseerd als deelname aan religieuze erediensten, maar 

complex kenmerk! → Geloof in leerstellingen, Private praktijk, Kennis, Religieuze 

ervaringen 

o Veralgemeningsfout: evoluties m.b.t. één enkele dimensie veralgemenen naar het 

ganse concept 

o Als je betekenisvernauwing verkeer inschat kan je veralgemeningsfout bekomen.  
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• Abstractiefout: dimensie abstract vs. concreet: 

o Abtract concept meten d.m.v. één erg concrete indicator 

o De afstand tussen het abstract theoretisch concept en het gemeten construct is te 

groot 

▪ Vb. politieke aliënatie (afstand) meten door middel van stemgedrag: 

niet komen opdagen op de stemmingsdag kan ook een zeer bewuste 

politieke keuze zijn 

Examenvraag: het gaat slecht met algemene kennis van leerkrachten in spe. De algemene kennis van 

veel studenten in de lerarenopleiding in Vlaanderen laat te wensen over. Dat blijkt uit onderzoek waar 

slechts 15% weet dat Herman Van rompuy voorzitter van Europes staat is en helft weet niet of wouter 

beke bij cd&v of nva hoort.   

a. Abstractiefout 

b. Veralgemeningsfout 

c. Dekkingsfout 

d. Individualiseringsfout. 

In artikel wordt voornamelijk gesproken over politieke kennis, terwijl andere kennis niet besproken 

wordt. 

6.2.3 Meten: kwantitatieve versus kwalitatieve benaderingen  

• Kwalitatief: niet numerieke gegevens: bepaalde videobeelden, geluiden bekijken 

o Gedaante uit stukken tekst: citaten, diepte-interviews, nota’s  

o Objectieve waarneming van de sociale realiteit is noch zinvol  

o Niet-numerieke gegevens: tekst, geluid, beeld  

o In-depth interpretatie  

o Constructivistische opvatting over onderzoek  

o Stappen in meetproces kunnen door elkaar lopen 

• Kwantatief: bij hoeveel eenheden komt een bepaald kenmerk voor?  

o Erop gericht om theoretische concepten te vatten doormiddel van een numerieke 

score  

o Objectieve waarneming is mogelijk wenselijk met behulp van statistische 

analysetechnieken  

o Score wordt verwerkt met behulp van statistische analyse  

o Naturalistische opvatting over onderzoek  

o Stappen in het meetproces worden strikt gevolgd 

• Meer in de diepte interpreteren om recht te doen aan de betekenissen die de mensen 

hebben = constructivistische opvatting 

De enorme variëteit aan meettechnieken kan ruwweg opgedeeld worden in twee grote 

benaderingswijzen, namelijk kwantitatieve versus kwalitatieve meting. Letterlijk verwijst het 

begrippenpaar kwantiteit-kwaliteit naar het onderscheid tussen de soort of aard van een fenomeen 

versus de mate (hoeveelheid) waarin het voorkomt. Kwalitatieve meting gaat op zoek naar 

betekenisvolle categorieën, en stipuleert de voorwaarden waaraan voldoen moet zijn om tot een 

bepaalde categorie gerekend te worden. kwantitatieve meetprocessen gaat daarentegen na in welke 

mate iets het geval is of bij hoeveel eenheden een bepaald kenmerk voorkomt.  
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Beide aanpakken verschillen erg van mekaar wat het karakter van waargenomen kenmerken betreft. 

Zo is een kwantitatieve meting erop gericht om theoretische concepten te vatten door middel van een 

numerieke score. Het waargenomen concept neemt hier de vorm aan van een getal. Kwalitatieve 

metingen daarentegen leveren niet-numerieke gegevens op. Het waargenomen concept neemt vaak 

de gedaante aan van stukken tekst, maar kunnen eveneens geluidsfragmenten of beeldmateriaal zijn.  

Een kwantitatieve meting veranderstelt dat een objectieve waarneming mogelijk en wenselijk is. met 

behulp van statistische analysetechnieken distilleren kwantitatieve onderzoekers algemene 

tendensen uit numerieke gegevensbanken. De doorsnee kwalitatieve aanpak stekt voorop dat een 

objectieve waarneming van de sociale realiteit noch mogelijk, noch zinvol is. 

Ook in de praktische uitwerking verschillen kwantitatieve en kwalitatieve metingen sterk. In 

kwantitatief onderzoek zijn de stappen van het meetproces duidelijk afgebakend en worden ze in een 

strikte volgorde uitgevoerd. Eerst wordt de conceptuele definitie opgesteld en in een operationeel 

meetinstrument vertaald. Pas nadat deze voorbereidende fase is voltooid, gaat de eigenlijke 

waarneming van start. In kwalitatief onderzoek vloeien deze stappen vaak in elkaar over en worden 

concepten verder verfijnd tijdens het proces van dataverzameling. 

6.3 Kwantitatief meten (belangrijk voor examen) 
6.3.1 Uitgangspunt: klassieke testtheorie 
= een denkkader dat beschrijft hoe observaties onderhevig zijn aan toevallige en systematische 
meetfouten. 

• Vertrekt vanuit de klassieke testtheorie (Lord & Novick)  

o Er bestaat een objectieve realiteit, maar is moeilijk om ze foutloos waar te nemen.  

o Symbolen: een waarneming X bij onderzoekseenheid i wordt niet enkel beïnvloedt 

door true score Ti maar ook door foutenbronnen.  

▪ Systematische fouten (ongeldigheid of invalidity): i  

▪ Toevalsfouten (onbetrouwbaarheid or error): e 

o Formule: Xi = Ti + Ii+ ei 

o X= geobserveerde waarde      T= werkelijke waarde of true score   I= ongeldigheid 

of invalidity        e= onbetrouwbaarheid of error 

• Metingen zijn steeds besmet door fouten  

o Proberen voorkomen  

o aanwezigheid van fouten evalueren  

o Rekening mee houden bij interpretatie 

• Conclusie: observaties vormen geen perfect beeld van de realiteit.  

• Twee strategieën om met de meetfouten om te springen:  

o Meetinstrumenten ontwerpen dat de 2 fouten geminimaliseerd worden 

o Na de meting de aanwezigheid van de fouten opsporen.  

Kwantitatieve meting is gebaseerd op een duidelijk vertrekpunt, namelijk de klassieke testtheorie. 

Volgens dit paradigma bestaat er een objectieve realiteit, maar is het bijzonder moeilijk om die 

foutloos waar te nemen. De belangrijkste boodschap van de klassieke testtheorie is dat observaties 

geen perfect beeld geven van de realiteit. De kwantitatieve benadering van meten gebruikt twee 

strategieën om met deze meetfouten om te springen. In eerste instantie moete meetinstrument zo 

ontworpen worden dat systematische en toevalsfouten geminimaliseerd worden. Een tweede 
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strategie bestaat er daarom in om na de meting de aanwezigheid van fouten op te sporen, zodat je er 

bij de conclusies rekening mee kan houden. 

6.3.2 Enkele kenmerken van kwantitatieve variabelen: 
1.  Continue vs. discrete variabelen:  

• Continue variabelen: Kan een oneindig aantal waarden aannemen 
▪ vb. huwelijksduur: 1,5 jaar, 2 jaar… = glijdende schaal 

• Discrete variabelen: Beperkter aantal waarden 

▪ vb. aantal kinderen: 1,2,3… (er valt niks tussen) = trapsgewijs 

2. Opdeling meetniveaus:  

• Drukt aard van de relatie tussen variabele en getalscore uit 

• Hiërarchisch georgend (laag → hoog) 

 

(1) Nominale variabelen 

• = een kwantitatieve variabele die uit een eindig aantal categorieën bestaat waartussen 

geen logische ordening mogelijk is. 

• Laagste meetniveau 

• Eindig aantal categorieën die niet logisch geordend kunnen worden 

• Toewijzing van score is arbitrair (maakt niet uit) 

• Vb. man = 0, vrouw = 1 

 

(2) Ordinale variabelen 

• = een kwantatieve variabele waarvan je de categorieën kan ordenen. De afstand tussen 

de categorieën is echter niet gedefineerd. 

• Eindig aantal cateogorieën, waartussen wel logische ordening zit 

• De afstand tussen categorieën is niet gedefinieerd 

• Toewijzing scores moet orde respecteren 

• Vb. helemaal eens = 1, eerder eens = 2, noch eens noch oneens = 3, eerder oneens = 4, 

helemaal oneens = 5 

• Verschillen zijn niet gedefinieerd, wel ordening erin. Nog een mate van arbiteraire 

informatie. 

 

(3) Metrische variabelen 

• Een kwantitatieve variabele waarbij de getalscores niet arbiterair zijn maar intrinsiek 

betekenis in zich dragen. 

• Hoogste meetniveau 

• Eenduidige relatie tussen score, relatie tussen waarde & kenmerk 

• Afstand tussen categorieën is gedefinieerd: 0/20: je kan er niks van, 20/20: je kent het 

perfect 

• Vb. leeftijd in jaren; score op het examen, Aantal minuten gestudeerd; aantal glazen 

alcohol 
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Voorbeeld: Wat is het meetniveau van verschillende indicatoren van religiositeit? 

• Religieuze denominatie: Ongelovig, Christen, Moslim, Joods, Ander → nominaal (geen 

relatie) 

• Publieke praktijk – deelname aan erediensten: Hoe vaak neem je per jaar deel aan 

religieuze erediensten? → metrisch 

• Subjectieve religiositeit: Hoe gelovig ben je? (erg gelovig – redelijk gelovig – niet gelovig) 

→ ordinaal 

Onderscheid continue en discrete variabelen: (aanvulling boek) 

• Continue: deze variabelen kunnen een bijzonder groot aantal verschillende waarden 

aannemen op een continuüm. De duur van een huwelijk bijvoorbeeld, gemeten in dagen, 

uren, minuten of zelf seconden.  

• Discrete: deze variabelen kunnen slechts een beperkt aantal waarden aannemen. 

Voorbeeld, het aantal kinderen dat een moeder op de wereld kan zetten tijdens haar 

leven. Een tweede onderscheid is de opdeling naargelang het meetniveau van numerieke 

variabelen. Je onderscheidt hier drie meetniveaus, die hiërarchisch geordend zijn. Dit wil 

zeggen dat hogere meetniveaus meer precisie garanderen, maar tegelijk ook sterke eisen 

stellen aan de relatie tussen concepten en getalscore.  

• Nominale variabelen: bestaan uit een eindig aantal categorieën waartussen geen logisch 

ordening op te maken valt. Bv, de variabele geslacht.  

• Ordinale variabelen: dit is een stapje hoger op de ladder. Bij dit type variabelen kunnen 

categorieën wel geordend worden, maar de afstand tussen twee opeenvolgende 

categorieën is niet gedefinieerd. (van laag naar hoof, van weinig naar veel).  

• Metrische variabelen: hier bestaat er een eenduidige relatie tussen de waarde van de 

variabelen en de toegekende score. De getalscore is niet langer arbitrair en draagt een 

betekenis met zich mee. Voorbeeld, leeftijd uitgedrukt in jaren, iemand die 20 jaar is, is 

exact 365 dagen ouder dan iemand die 19 jaar is. 

6.3.3 Schaaltechnieken 
 

Schaalconstructie combineert meerdere metingen tot één enkele getalscore. 
Hoe kan je meerdere scores tot 1 schaal berekenen. 
Rensis Likert (1903-1981) 

• Likert-schaal: 

o De Likertschaal is waarschijnlijk de meest gebruikte methode voor schaalconstructie 

in kwantitatieve metingen. Deze techniek bestaat erin dat personen met behulp van 

een vragenlijst bevraagd worden om meerdere items te beoordelen die naar één en 

hetzelfde onderwerp verwijzen. Hierbij gebruiken de respondenten een vast format 

om hun antwoord te formulieren, dat uit een beperkt aantal 

antwoordmogelijkheden bestaat – typisch zijn dat vijf of zeven categorieën. 

o Een meting waarbij respondenten meerdere items beoordelen met behulp van een 

vast format dat uit meerdere antwoord categorieën bestaat. 

o Voornamelijk bij kwantitatieve metingen  

o Meerdere items beoordelen die naar één enkel onderwerp verwijzen 
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o Meerkeuze antwoordschaal met beperkt aantal categorieën & VAST format (vb. 5 of 

7 punten = 5/7 mogelijk antwoorden = 5/7 puntenschaal) 

o Vaak in enquêtes: helemaal eens, eens, noch eens nog oneens, oneens, helemaal 

oneens  

 
• Guttmanschaal:  

• Louis Guttman (1916-1987) 

o De Guttmanschaal: een meting gebaseerd op de som van meerdere items met twee 

antwoordcategorieën, waarvan de items variëren in extremiteit of 

moeilijkheidsgraad. gebruikt een reeks items die slechts twee 

antwoordmogelijkheden hebben – bijvoorbeeld ja en nee. Deze techniek 

veronderstelt verder dat de items zo gerangschikt kunnen worden dat de 

antwoorden van de respondenten een eenvoudig patroon vertonen. Dit kan slechts 

wanneer de items verschillen in extremiteit of moeilijkheidsgraad: sommige items 

hebben een hogere drempel om ‘ja’ op te beantwoorden dan andere. Wie op een 

extreem of ‘moeilijk’ item ‘ja’ antwoord, wordt veronderstelt ook ‘gemakkelijkere’ 

item te beamen – er bestaat dus een soort van cumulativiteit tussen de items. Bij 

perfecte cumulativiteit gaat iedereen die het een is met de ‘moeilijkere’ items ook 

akkoord met de ‘gemakkelijkere’. Je mag verwachten dat iemand die instemt met 

een bepaald item ook instemt met voorgaande items – dit zijn consistente 

antwoordpatronen. Wanneer dit niet gebeurt spreken we van inconsistente 

antwoordpatronen. De Guttmanschaal is reproduceerbaar, dat wil zeggen dat als je 

iemands score kent op de school, je het scorepatroon van die persoon op de aparte 

items kan reconstrueren. De reproduceerbaarheid wordt samengevat in Guttmans 

reproduceerbaarheid coëfficiënt (p. 142). Een Guttmanschaal wordt 

reproduceerbaar genoemd als R minstens 0,90 bedraagt. 

o Meerdere binaire items (vb. ja / nee) = 2 antwoordmogelijkheden 

o Met stijgende moeilijkheidsgraad, zodat er een logische volgorde in zit, de latere 

veronderstellen de vorige, dus niet gelijk.  

o Schaalscore: tellen hoe vaak ‘ja’ geantwoord wordt: 
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o Hoe meer naar onder, hoe minder instemming 
o Probleem; 45% heeft een kater gehad en 43% heeft veel gedronken, klopt niet. Die 

items moeten eruit. 
o In de kolommen: items gerangschikt volgens moeilijkheidsgraadd  
o Steppingstonehypothese (gateway theory): de opeenvolgende patronen of zijn in 

ontwikkeling → enkel trekken op cross-sectionaal niveau.  
o De schaal is reproduceerbaar: als je iemand zijn score kent op de schaal, kan je het 

scorepatroon van die persoon op aparte items reconstrueren.  
▪ Samengevat in reproduceerbaarheidscoëfficiënt:  
▪ R=1-totaal aantal fouten/aantal respondenten x aantal items 

6.3.4 Operationaliseren van relaties tussen kenmerken (sowieso op examen) 
verklarend onderzoek is erop gericht om te testen of relaties tussen gemeten concepten 
overeenstemmen met wat de theorie voorspelt. Nu kunnen deze relaties op erg diverse wijzen 
worden opgevat of gedefinieerd. 

• Relaties tussen kenmerken/variabelen kunnen grafisch worden voorgesteld (conceptueel 

model): 

o Gemeten (manifeste) variabelen in een vierkant: onmiddellijk observeerbaar, 

rechtstreeks meetbaar, bv. leeftijd ahv ID 

o Niet rechtstreeks gemeten (latente) variabelen in een ovaal:  

o  
• Onderzoek is niet zozeer gericht op het meten van kenmerken, maar op relaties tussen 

kenmerken. Operationalisering; hoe kan je relaties opvatten? 

o Geen relatie mogelijk tussen twee kenmerken. 

▪ Vb.:  Aantal kinderen en attitudes t.a.v. immigratie of Lichaamsgrootte en 

religiositeit of  Afvalsorteergedrag en mediaconsumptie 

o Eerste mogelijke operationalisering: samenhang. Veronderstelt dat X en Y samen 

veranderen. Systematisch verband tussen de twee. Ze covariëren, meer van het ene 

gaat samen met meer/minder van het andere. Vb aantal uur studie en aantal uur 

cafebezoek per week.  Correlatie aantal glazen en aantal avonden uit. samenhang: dit 

is een eerste mogelijkheid van operationalisering. Samenhang veronderstelt dat twee 

kenmerken – pakweg X en Y – samen veranderen. Hogere score op X gaan 

systematisch gepaard met hogere scores op Y en vice versa. Samenhang is een 

symmetrische relatie en wordt daarom in grafische modellen voorgesteld met een 

dubbele pijl. Samenhang laat niet toe te stellen dat het ene kenmerk het andere 

veroorzaakt. 

▪ Aangeven met kromme, dubbelhoofdige pijl  

▪  Verbanden zijn symmetrisch  

▪ Je zegt alleen dat meer van het ene samen gaat met meer / minder van het 

andere  

▪ Je zegt niet dat het ene kenmerk het andere beïnvloedt.  

▪ Ze veranderen gewoon samen, ze “covariëren” 
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o Tweede mogelijke operationalisering: effect. Het ene kenmerk gaat het andere 

vooraf in tijd.  

➔ samenhang en effecten kan je onderscheiden naargelang hun teken en sterkte. Het 

teken geeft weer of de 2 kenmerken recht of omgekeerd evenredig veranderen. Er is 

een oorzaak en een gevolg. Éénhoofdige pijl van de onafh variabele naar de 

afhankelijke variabele. Vb leeftijd heeft een effect op onveiligheidsgevoel. Effect: we 

spreken van een effect wanneer twee kenmerken niet enkel samen veranderen, maar 

als je bovendien kan stellen dat het ene kenmerk het andere in de tijd voorafgaat. Een 

effectrelatie is asymmetrisch. Eén kenmerk – de onafhankelijke variabele – wordt als 

beïnvloedende factor gezien voor een tweede kenmerk – de afhankelijke variabele. 

o Derde mogelijke operationalisering: mediatie. Mediatie: De relatie tussen drie 

kenmerken waarbij het effect van één variabele op een andere via een derde 

variabele verloopt. hier kan de relatie tussen twee variabelen geheel of gedeeltelijk 

verklaard worden door een derde variabele. Het effect van X op Y verloopt dan voor 

een stuk onrechtstreeks via een intermediaire variabele Z. Het mediatiemodel laat 

toe om het totale effect van X op Y uiteen te leggen in verschillend componenten. Het 

deel van het effect dat via Z verloopt, wordt het onrechtstreekse of indirecte effect 

genoemd. Het rechtstreekse of directe effect verwijst naar het stuk van de relatie dat 

buiten Z om plaatsvindt. Opgeteld vormen direct en indirect effect het totale effect 

van X op Y. Wanneer een direct effect afwezig is en de relatie tussen X en Y dus 

volledig door Z verklaard wordt, spreken we van een volledige mediatie. Indien zowel 

indirecte als directe effecten aanwezig zijn spreken we van een partiële mediatie. 

Toevoegen van derde variabele Z. De relatie tussen 2 variabelen kunnen verklaard 

worden door de derde variabele.  X onafhankelijke variabele, Y afhankelijke 

variabelen, Z tussenliggende of intermediaire variabele. X beinvloed Y rechtsreeks 

maar ook door inspraak van Z. VB X= interesse op Y = examenresultaat en Z = uren 

studie. 

➔ het effect dat via Z verloopt = het onrechtstreekse of indirecte effect  

➔ Totaaleffect= direct (x op y) + indirect ( x op z op y) 

o Speciale vorm: schijnverbanden, wanneer 3de factor niet geobserveerd wordt 

Twee alternatieve voorstellingen: mediatie vs interactie 
1) Opleiding 

                                                                               etno 
               lidmaatschap 
hoger opgeleiden zijn minder etnocentrisch omdat ze vaak 
lid zijn. 
Model: mediatie 

1) Opleiding 

                                                                               etno 
               lidmaatschap 
Opleiding beïnvloed het effect op etnocentrisme. 
Misschien bij laagopgeleide meer effect of bij 
hoogopgeleide. Het effect op het verband op twee 
variabelen. 
Model: interactie 
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o Vierde mogelijke operationalisering: interactie-effect of moderatie.                     

o  Een relatie tussen 3 kenmerken waarbij de sterkte of het teken van het effect van 

één variabele op een andere beïnvloed wordt door de waarde op een derde variabele. 

Interactie betekent: relatie tussen X en Y worden beïnvloedt door een derde variabele 

Z. Het effect van X op Y is niet voor alles gelijk maar verschilt naargelang de waarde 

die ze hebben op Z.  Een variabele beinvloedt niet rechtstreeks een andere variabele, 

maar de relatie tussen twee andere variabelen. Interactie-effect of moderatie: dit is 

de tweede manier om de relatie tussen drie kenmerken voor te stellen. Interactie 

verschilt conceptueel sterk van mediatie: interactie betekent dat de relatie tussen X 

en Y beïnvloed wordt door een derde variabele. Het effect van X op Y is niet voor alle 

groepen onderzoekseenheden gelijk, maar verschilt naargelang de waarde die ze 

hebben op Z.  

Samenhang of effect? 

• Samenhang en effecten kan je onderscheiden naargelang hun teken en sterkte. Het teken 

geeft weer of twee kenmerken recht dan wel omgekeerd evenredig samen veranderen. 

het teken van de relatie is positief wanneer hoge scores op één kenmerk gepaard gaan 

met hoge scores op een andere. Een negatieve relatie combineert hoge scores of X met 

lage score op Y of omgekeerd. De sterkte verwijst naar de mate waarin twee kenmerken 

samen variëren. Bij sterke relaties gaan veranderingen in X gepaard met grote 

veranderingen in Y. Wanneer een wijziging van X slechts gepaard gaat met een minieme 

verandering in Y, dan wordt de relatie zwak genoemd. 

• Hangt af van onderzoeksontwerp en theoretische argumenten! 

• Besluiten tot een effect mag niet zomaar: effect impliceert causaliteit → Voorwaarden 

om van een causaal effect te spreken: 

o Covariatie = samenhang 

o Tijdsorde 

o Afwezigheid van schijnrelaties 

o Sterke theoretische gronden 

• Verbanden en effecten kun je onderscheiden naargelang: 

o Het teken van de relatie: 

▪ Positief (+): variabelen zijn recht evenredig gerelateerd: als kenmerk 

1 stijgt, stijgt kenmerk 2 ook, vice versa met daling 

▪ Negatief (-): variabelen zijn omgekeerd evenredig gerelateerd: hoe 

meer uur studeren, hoe minder uren je op café kan zitten (een dag 

heeft maar 24 uur) 

o De sterkte van de relatie: Sterkte = mate waarin variabelen samen veranderen → 

Zwakke en sterke effecten 
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• Z medieert de relatie tussen X & Y 

 

      
 

 
Ooievaars brengen de baby’s (schijnverband), industrialisering is het echt verband 
ander voorbeeld: “burn-out besmettelijk” (schijnverband), echt verband is dat als 1 persoon 
uitvalt de werkdruk verhoogt en dus ook andere mensen burn-out krijgen 
 

Direct effect = 0 → sowieso indirect 
= mediatie 
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Relatie X & Y is niet voor iedereen zo effectief, dus dan ligt het aan de studiemethode (Z), 
zoals Tobias: leert heel veel, maar slechte punten → door slechte studiemethode 

 
Kruistabellen (examenvraag; je krijgt een tabel, wat is er aan de hand?) 
Effecten/verbanden, interacties en mediaties aflezen uit kruistabellen → categorische variabelen  

• Afhankelijke variabele in rijen, Y 

• Onafhankelijke variabele(n) in kolommen 

• Kolompercentages berekenen 

• Verschil tussen kolompercentages over kolommen berekenen (Δ= delta) 

• Als Δ beduidend van 0 verschilt (groter dan 5 % is) → relatie/ verband 

 
o Interactie effect: Verschilt de effectsterkte (Δ) binnen categorieën van een derde variabele? 

Dus: delta van 1 variabele (mannen) </> dan van de 2de variabele (vrouwen) 

 
o Mediatie: Blijft de effectsterkte (Δ) gelijk wanneer we een derde variabele introduceren? Er 

is sprake van mediatie wanneer de effectsterkte een beduidende wijziging ondergaat als er 

een controlevariabele wordt geïntroduceerd.  

▪ Volledige mediatie: verdwijnt het effect volledig en komt Δ dicht bij nul te 

liggen  

Steun kinderopvang = voorstander 
Kolompercentages: 341 van het 
totaal aantal mannen = 69,9% 
Delta = verschil over de kolommen 
9,8= er is een verband 
 
0,6= we kunnen er geen besluit over 
maken 

Bij mannen geen relatie, bij vrouwen 
wel → gender beïnvloedt de relatie 
= interactie-effect 
                Gender 
Werk ------------------→ SO 
 
Δ 1.0 en Δ12,6 = Δ 11,6 = verband 

                        Inkomen 
 
Sociale klasse -----------→ SO                                           
                                       (opvang) 
2 kenmerken: bivariaat SK en So (X 
en Y) 
Δ -30,9  vergelijken met tabel met 
drie kenmerken. Δ -12,8 en Δ -13 = 
gemiddelde is -12,9  
-30,9-12,9 = Δ 18 
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o Introductie van intermediaire variabele ‘inkomen’ 

 
 
 
Partiële mediatie= daling van -30,9 naar -12,9 = hier kan je zeggen ongeveer de helft is gemedieerd. 
 
Om na te gaan of er een interactie-effect is, moet je het effect van één variabele binnen de categorie 
van de tweede variabele bekijken. Algemeen kan je interactie-effecten opsporen door na te gaan of 
de kloof in kolompercentages (delta dus) verschilt binnen de categorieën van een tweede 
onafhankelijke variabele.  
Om mediatie-effecten na te gaan kijk je op de sterkte van een effect (delta) wijzigt wanneer een 
bijkomende variabele in de tabel wordt opgenomen. Er is sprake van een mediatie wanneer de 
effectsterkte een beduidende wijziging ondergaat als er een controle variabele wordt geïntroduceerd 
 
Zeker en vast examenvraag hierover 

 Man  Vrouw  

 Niet roker Wel roker Niet roker Wel roker 

Wel longkanker 0.03 0.21 0.03 0.11 

Niet longkanker 0.97 0.79 0.97 0.89 

 

 man Vrouw 

Wel longkanker 0.09 0.04 

Geen longkanker 0.91 0.96 

 
Welke relatie kan je uit de tabel aflezen? 

a. Moderatie 
b. Partiele mediatie 
c. Volledige mediatie 
d. Noch moderatie noch mediate 

  
Bij moderatie kijk je naar het effect van drie varibalen. Wel roker – niet roker= delta man 0.18 en 
vrouw  - 0.8 dus de delta is niet gelijk aan nul. Dus bij mannen grotere kans op longkanker dan bij 
vrouwen. 
 
Mediatie vind je bij 2 variabelen te kijken naar delta en die te bekijken met het gemiddelde van delta. 
Man en vrouw niet roker 0.03-0.03 = delta 0 en bij wel rokers is dat dus delta 0.10 en besluiten we er 

Delta’s aan elkaar gelijk, dus geen 
interactie → de delta’s van de 3de 
variabele verschillen sterk van die 
van de 1st & 2de = Effectsterke is 
beduidend kleiner geworden → 
partiële mediatie 
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is een interactie want gender heeft een effect op longkanker en het al dan niet roken bepaald de 
kloof tussen man en vrouw .dan man vs vrouw longkanker algemeen is 0.05. dan zou je denken 
gender heeft effect op rookgedrag wat effect heeft op longkanker. 
 
Betrouwbaarheid nagaan: 
De aanwezigheid van onbetrouwbaarheid is nooit volledig uit te sluiten. Het is dan ook aangewezen 
om de betrouwbaarheid van metingen na te gaan alvorens allerhande conclusies te trekken. Sociale 
wetenschappers beschikken over verschillende technieken om de betrouwbaarheid na te gaan, maar 
ze zijn allen gebaseerd op hetzelfde principe: we meten hetzelfde concept verschillende malen en gaan 
na ik welke mate de metingen in overeenstemming zijn: 
Warren McCleksy: 
Wordt door jury ter dood veroordeeld wegens gewapende overval en moord op een politieman → 
Advocaat gaat in beroep, en roept raciale discriminatie in: 

• Warren McCleksy is zwart, vermoorde politie-agent is blank (terwijl criminelen meestal 

eigen huidskleur vermoorden, want daar komen ze het meest mee in contact) 

• Verwijst naar statistisch materiaal over toekennen van de doodstraf en ras beklaagde 

• Δ is te klein verschil = geen verband?  Maar dan bij mediatie: huidskleur slachttoffer.  Δ 

als slachtoffer blank is dan is de zwarte met Δ 5 verschil, dus wel een verband? Zwart 

slachtoffer en blanke beklaagde dan 0 doodstraf. 

 
 

• Simpson’s paradox: Een fenomeen in de statitstische analyse waarbij een relatie die in 
subgroepen van de data aanwezig is, kan verdwijnen of wijzigen van teken wanneer je de 
subgroepensamen neemt. Een relatie tussen twee kenmerken bestaat in subgroepen van de 
data, maar verdwijnt zodra je de data samenneemt = als bivariate relatie anders is wanneer 
opgesplitst in categoriën:  

• Voorbeeld: bivariate relatie tss gender & al dan niet toegelaten → vrouwen minder 
toegelaten dan mannen → dan opsplitsing in categoriën = departementen → vrouwen 
worden niet negatief gediscrimineerd → schijnbare tegenstelling → verkl.: sommige 
departementen zijn heel streng & vrouwen willen liever in zo’n departement worden 
binnengelaten 

• Speciale vorm van schijnverband: Wel direct effect aanwezig, maar wordt onzichtbaar 
gemaakt door tegengesteld indirect effect:  
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• direct & indirect effect met ander teken → heffen elkaar op 

• Hooggerechtshof oordeelt dat statistische studies niet bewijzen dat raciale motieven 
aanwezig waren in dit proces, beschrijft raciale ongelijkheiden in doodstraf als “an inevitable 
part of our criminal justice system” → Warren McClesly terechtgesteld 

 
Oefening: Etnocentrisme = opvatting dat je eigen groep beter is dan andere:  

 
Effect bij hoger opgeleiden (delta) is sterker (groter) dan bij lager opgeleiden = interactie-effect 
Vraag: Welk van volgende omschrijving stemt het beste overeen met de gegevens van de tabel? 
A. Het effect van opleiding op lidmaatschap wordt gemedieerd door etnocentrisme.  
B. Het effect van lidmaatschap op etnocentrisme wordt gemodereerd door opleidingsniveau  
C. Het effect van opleiding op etnocentrisme wordt gemedieerd door lidmaatschap.  
D. Het effect van opleidingsniveau op lidmaatschap wordt gemodereerd door etnocentrisme 
 
A en C mediatie 
B en D moderatie 
Dus je kan al sommige antwoorden elimineren. Antwoord op meerkeuzevragen: B = het effect van 
lidmaatschap op etnocentrisme wordt gemodereerd door opleidingsniveau.  Extra oefeningen zie 
toledo. 2 punten van de 40. 
 
Oefening: Etnocentrisme = opvatting dat je eigen groep beter is dan andere:  
Effect bij hoger opgeleiden (delta) is sterker (groter) dan bij lager opgeleiden = interactie-effect. De 
mensen die geen lid zijn van een vereniging. Dan berekenen we een delta. Er is dus een verband 
tussen lidmaatschap en etnocentrisme. 
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Delta hoger opgeleide: 38,8 – 16 = 22,8 
Delta lager opgeleide= 46,0-33,2= 12,8 
= we spreken dus van een moderatie want er is een verschil tussen de delta’s. Opleiding zorgt ervoor 
dat het effect van lidmaatschap gaat toenemen. 
 

6.5.3 Betrouwbaarheid nagaan 

• Betrouwbaarheid: afwezigheid van toevalsfouten: X = T + I + e → afwezigheid van “e”. 

Per definitie zijn ‘e’ toevalsfouten. Die heffen elkaar op.  

• Toevalsfouten heffen elkaar op 

• Meerdere metingen doen, en zien in hoeverre deze metingen overeenkomen → 

Verschillende methoden volgens die logica  

• Belangrijk dat er meerdere metingen gedaan worden en kijken hoe consistent deze zijn. 

Hoe meer metingen er gedaan worden, hoe consistenter deze zijn.  

Test-retest/ test-hertest betrouwbaarheid 
  

• De betrouwbaarheid die vastgesteld wordt door twee metingen te vergelijken die met 

een korte tussentijd zijn uitgevoerd bij exact dezelfde personen en met identiek hetzefde 

instrument. 

• De Test-hertest methode: gaat betrouwbaarheid na door met een korte tussentijd 

metingen uit te voeren bij exact dezelfde personen en met identiek hetzelfde 

meetinstrument. Concreet wordt de test-herstest betrouwbaarheid berekend door de 

correlatie – dit is de samenhang – tussen de twee metingen te berekenen. Wanneer de 

samenhang perfect is bedraagt de waarde van de correlatie 1. Vaak wordt en test-hertest 

correlatie van 0,8 naar voren geschoven als ondergrens om een instrument als voldoende 

betrouwbaar te beschouwen. De testhertest methode geeft enkel een correct beeld van 

betrouwbaarheid als aan twee cruciale voorwaarden is voldaan. Een eerste assumptie is 

dat er zich geen werkelijke verandering heeft voorgedaan in de situatie van de 

respondenten. De verschillen tussen de twee metingen moeten volledig op het conto van 

de factor onbetrouwbaarheid geschreven kunnen worden. er mag dus  niet te veel tijd 

tussen de opeenvolgende metingen zitten. Een tweede veronderstelling daarentegen luidt 

dat er wel voldoende tijd tussen de metingen moet zitten zodat er geen geheugeneffecten 

kunnen optreden. 

• Exact zelfde instrument 2x gebruiken bij zelfde mensen en kijken naar overeenstemming 

in resultaten 

• Overeenstemming/correlatie tussen de 2 metingen berekenen met correlatiecoëffient: 

moet zo dicht mogelijk bij +1 liggen 

o Minimaal 0,80 

o 0 betekent volledig onbetrouwbaar.  

o Als de uitkomst 1 is, hangen ze perfect samen.  

• Mogelijke problemen: 

o Bepaalde tijd nodig tussen die twee metingen.  

o Te korte tijd tussen twee metingen (we werken met mensen) → ze weten nog wat ze 

geantwoord hebben bij de vorige meting = Geheugeneffect 

o Te lange tijd tussen twee metingen → Reële wijziging in opinie 
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Voorbeeld: Voor of tegen splitsing België? 2x zelfde respondenten bevraagd met 2weken tussentijd: 

Voorbeel: voor of tegen sluitingsuur voor Leuvense cafés?  

→ 2x ongeveer zelfde resultaat → betrouwbaar  
 

• Blauwe cellen = discordante cellen (cellen van respondenten die niet consistent zijn): op 
tijdstip 1 (voor) ander antwoord dan op tijdstip 2 (tegen) → niet betrouwbaar 

o Eenvoudige vraag: ben je voor of tegen splitsing? Je kan 2 dingen antwoorden. Je kan 
deze vraag tweemaal aan dezelfde mensen stellen met 2 weken tussentijd.  

o Tijdstip: mensen kunnen voor of tegen zijn. De tabel leert ons dat de meting is niet 
betrouwbaar. Het is een kruistabel. De mensen die tegen gezegd hebben zijn dat er 
350 op tijdstip 1. De mensen die tegen gezegd hebben op tijdstip 2: 352. 327 zijn de 
mensen die 2 keer tegen gezegd hebben.  

 

• Focussen op interne consistentie  
o Consistentie binnen 1 meetinstrument. Iets proberen meten met meerdere 

indicatoren 
o Meerde indicatoren op 1 plaats gebruiken.  

▪ Voorbeeld: de weegschalen vertellen zij hetzelfde? Het ene is hetzelfde 
instrumenten doorheen de tijd gebruiken.  

 
Interne consistentie nagaan:  
– Meerdere indicatoren van hetzelfde concept bij dezelfde respondenten  
– Hoe consistent zijn de indicatoren onderling? 
 

(1) Split-half betrouwbaarheid  
 

• = de bertrouwbaarheid die vastegesteld wordt door de samenhang te berekenen tussen 
twee helften van een batterij items. 

• Hierbij deel je de item op toevallige wijze in twee groepen in en je berekent de gemiddelde 
score per helft. Die split-half betrouwbaarheid is gelijk aan de samenhang of correlatie 
tussen de gemiddelden op de twee helften van het meetinstrument. Een nadeel van deze 
maat is dat een verschillende opdeling in helften tot een andere waarde voor de Split-haf 
betrouwbaarheid kan leiden. 

• Items op toevallige wijze in 2 groepen delen  

• Gemiddelde score berekenen per helft  

• Batterij items op toevallige wijze in twee verdelen  

• Scores op de twee helften berekenen 

• Samenhang tussen deze twee scores berekenen 

• Sterke samenhang (minimaal 0.80) wijst op goede betrouwbaarheid 

• Nadeel 
o Een verschillende opdeling in helften kan tot een andere waarde voor de split-half 

betrouwbaarheid leiden.  
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Voorbeeld: we meten etnocentrisme uit ISPO verkiezingsonderzoek: 
- Hoe staan mensen tov nieuwkomers? 
- Positieve of negatieve houding uitlokken. 
- Voorbeeld lickert schaal met 8 items. 
- Is er ruis? Onbetrouwbaarheden? 
- Op die twee helften van 4 zien in hoeverre die scores overeenkomen. Zijn die (in)consistent? 

 
(2) Cronbach’s alpha  

• = de maak voor de interne consistentie van een schaal gebaseerd op de gemiddelde 

correlatie tussen de indicatoren. 

• Interne consistentie veronderstelt dat items onderling sterk samenhangen 

• Formule:  

o K: aantal items in de schaal 

o r : gemiddelde correlatie tussen de items 

o hoge alfa: sterke onderlinge samenhang tussen items → hoge consistentie  

▪ als alfa >0,70: betrouwbaar 

▪ waarden >0,80: uitstekende betrouwbaarheid  

▪ Naarmaate k groter wordt, heb je een betere betrouwbaarheid  

Voorbeeld: Schwartz’ menselijke basiswaarden 

• Achievement en universalism   

•  
• We leggen portretten voor aan mensen. Verschillende studies die de betrouwbaarheid 

van de schaal gaan evalueren.  

• Test-retest betrouwbaarheid: correlatie op 2 scores zijn redelijk goed, over de tijd zijn de 
metingen redelijk consistent.  Namelijk 0.83. Heel erg voorspellend met wat ze twee 
weken later zullen antwoorden. 

• Cronbach’s alpha berekenen 
o Per tijdstip apart, hoe sterk correleren ze onderling?  
o Universalisme: 0.57 en prestatie 0.52 (ruis, fouten, dus zwakke correlatie) 
o De verschillende items correleren niet sterk genoeg met elkaar 
o De interne consistentie is niet sterk genoeg.  

o Twee ideeën kunnen sterk verschillen. Kijk op consistentie afhankelijk van methode. 

o Aantal analyses om geldigheid van de metingen van universalisme en prestatie na te 

gaan 

o Leeftijd heeft -zoals verwacht - een positief effect op universalisme en een 

negatief effect op prestatie → begripsgeldigheid ‘zoals verwacht’ = theorie, klopt 

die hypothese?  

o Metingen voor universalisme en prestatie correleren relatief laag → 

discriminerende geldigheid, verschil in waarden, diametraal tov elkaar in cirkel 

o Een kortere schaal (21items) levert dezelfde resultaten op als de oorspronkelijke 

schaal (40 items) → gelijktijdige geldigheid, werkt die kortere schaal even goed 

als die langere schaal?  

Examenvraag: je krijgt een situatie en je moet de methode van geldigheid daarop toepassen. 
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6.3.5 Meetgeldigheid nagaan 

• Systematische fouten: metingen omvatten niet alle aspecten van een theoretisch 

concept of capteren ook onbedoelde elementen 

• Meerdere metingen doen & ze met elkaar vergelijken  

• Geldigheid is een stuk moeilijker.  

• Methoden: inhoudsgeldigheid, criteriumgeldigheid, begripsgeldigheid, discriminerende 

geldigheid. 

Vb. Opvatting over sluitingsuur voor Leuvense cafés – Studenten survey: “Wat vind jij van het 

voorstel om Leuvense cafés een sluitingsuur op te leggen?” – Is abstract concept en dus moeilijk te 

meten: vraag naar geldigheid  

• Hypothese: Studenten die meer alcohol drinken zullen vaker tegen een sluitingsuur zijn 

(= verwachting vanuit theorie) 

 

Methoden: 

• Inhoudsgeldigheid 

o Inhoudsgeldigheid (content validity) is de meest ruime benadering van 

meetgeldigheid. Inhoudsgeldigheid verwijst naar de mate waarin een meting 

relevante facetten van een theoretisch concept voldoende afdekt. Inhoudsgeldigheid 

stelt de vraag of een instrument wel degelijk een representatieve selectie omvat van 

de relevante facetten. Om inhoudsgeldigheid te beoordelen is het nodig om het ganse 

operationaliseringsproces – van theoretisch tot waargenomen concept – zorgvuldig 

onder de loep te nemen, om ze eventuele discrepanties tussen theoretische 

uitwerking en empirische vaststelling op te sporen. Inhoudsgeldigheid is dan ook 

eerder een kwalitatieve  meetgeldigheid die niet zomaar in cijfers gegoten kan 

worden. 

o inhoudsgeldigheid= een benadering van meetgeldigheid die via theoretische studie 

nagaat of een instrument de relevante facetten van een theoretisch concept 

voldoende afdekt. 
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o verwijst naar de mate waarin een een 

meting de relevante facetten van een theoretisch concept voldoende afdekt.  

o Om het te beoordelen: het ganse operationaliseringsproces: van theoretisch naar 

waargenomen concept onder de loep te nemen & evt aanpassingen doen.  

o Niet steunen op statistische’ resultaten maar op inhoudelijk-theoretische 

overwegingen 

o Proces van operationalisering systematisch evalueren = heel het meetproces terug 

overlopen: 

o Veralgemeningsfout 

o Abstractiefout 

o Sterk gelijkend op indruksgeldigheid (face validity): Meet het instrument ook op het 

eerste zicht wat het claimt te meten = waarvoor het ontworpen werd? 

o Indrukgeldigheid=een benadering van meetgeldigheid die verwijst naar de vraag of 

een instrument de indruk wekt datgenden te meten waarvoor het ontworpen is. 

(face validity): deze is hoog wanner je op het eerste gezicht de indruk hebt dat een 

instrument ook effectief meet wat het moet meten. Terwijl inhoudsgeldigheid een 

grondige theoretische studie vereist, beroept indruksgeldigheid zich veeleer op de 

intuïtie van onderzoekers. 

1. Criterium geldigheid 

o = meetgeldigheid vaststellen door de meting te vergelijken met een een criterium 

waarvan de geldigheid vaststaat. 

o Het criterium is een instrument of een gebeurtenis die als toetssteen gebruikt wordt 

en waarvan de geldigheid onomstotelijk vaststaat. Het algemene principe luidt dat 

metingen die beter met het criterium overeenstemmen een hogere 

criteriumgeldigheid bezitten. 

o De meting vergelijken met een criterium waarvan de geldigheid onomstotelijk vast 

staat 

o Concepten die theoretisch duidelijk van elkaar verschillen moet ook verschillende 

meetresultaten opleveren 

o De correlatie tussen deze twee concepten moeten relatief laag 

zijn 

o Eerste vorm: Gelijktijdige geldigheid  

▪ Vb. nieuw (maar korter, goedkoper,…) instrument om hetzelfde concept te 

meten  

▪ Beide meetinstrumenten bij een onderzoekseenheden gebruiken  

▪  Nagaan of het nieuwe instrument voldoende samenhangt bij oude 

instrument  

▪ Zo ja: het nieuwe instrument is even geldig als het oud 

o Stelt meetgeldigheid vast door een meting te vergelijken met een criterium. 2 

soorten:  

▪ Gelijktijdige geldigheid (concurrent validity): meetgeldigheid vastgesteld 

door de meting te vergelijken met een criterium dat beschikbaar is op het 

moment dat je de meting uitvoert 

▪ gebruik van een criterium dat beschikbaar is op het moment dat de meting 

wordt uitgevoerd.  
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▪ (concurrent validity), bij deze maakt men gebruik van een criterium dat op dat 

moment beschikbaar is wanneer de test uitgevoerd wordt. De achilleshiel van 

gelijktijdige geldigheid is uiteraard de geldigheid van het criterium. Wanneer 

het oorspronkelijke instrument niet geldig is, kan je geen eenduidige conclusie 

over de geldigheid van het nieuwe instrument trekken. 

• Voorbeeld: medische test: duur, maar zeer goed. Kan ook bepaalde 

ongemakken voor de patiënt meedragen. Medici gaat een nieuwe 

test zoeken die goedkoper is. Hoe kan je de geldigheid meten? 

Levert de nieuwe test hetzelfde resultaat op als de oude test? = 

criteriumgeldigheid.  

2. Predictieve geldigheid: het criterium speelt zich in de toekomst af. 

• hier speelt het criterium zich enkel in de toekomst af. 

Om de predictieve geldigheid van een meting te 

beoordelen gaan we na in hoeverre het instrument erin 

slaagt een latere gebeurtenis te voorspellen. De 

predicatieve geldigheid van een psychosociale test 

tijdens een sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld, kan 

nagegaan worden door te evalueren of de test erin 

slaagt te voorspellen of kersverse werknemers al dan 

niet goed functioneren in hun nieuwe job. 

• Speelt zich in de toekomst af. In welke mate kan het een 

toekomstige toekomst voorspellen?  

• Bvb. assessment center bij aanwerving van sollicitanten. 

Is bedoeld om bvb werkperformantie te voorspellen. 

o Assessment op t1, werkperformantie bekijken na 

1 jaar (t2).  

o Predictieve geldigheid als de assessment een 

goede voorspeller is van performantie 

▪ Geldigheid van een meting evalueren in het licht van een latere gebeurtenis 

die per definitie “geldig” is → Hoe groter a, hoe hoger de predictieve 

geldigheid 

o Vb: eikingsproeven en orienteringsproeven voor mensen die 
zich willen inschrijven. Predictieve geldigheid of je 

toegelaten wordt op deze opleiding. 
 

▪ Begripsgeldigheid: meetgeldigheid vastgesteld door na te gaan of het 

gemeten concept op de theoretische verwachte wijze samenhangt met 

andere concepten. deze onderzoekt of een waargenomen concept op 

theoretisch verwachte wijze samenhangt met andere concepten. Uit 

relevant theoretisch werk leid je eerst één of meerdere hypothesen af die 

betrekking hebben op de relatie tussen het te valideren concept en andere 

begrippen. Vervolgens ga je door statistische analyse na of de geobserveerde 

relaties wat betreft  teken (+ of -) en sterkte overeenkomen met de 

verwachtingen. Als dit effectief het geval is, verleent dit empirische steun 

aan de geldigheid van de meting. 
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• Op basis van theorie voorspelling maken van het validerend concept  

• Dmv statistische analyse of de geobserveerde relaties geldig zijn 

• Zo ja: argument voor geldigheid meting  

• Staat of valt met…  

o Correctheid van de hypothesen  

o Geldigheid van meting van andere concepten 

• Indien de hypothese niet ontkracht wordt 

o Wie meer drinkt is vaker tegen sluitingsuur 

o Indicatie dat opvatting over sluitingsuur geldig gemeten is 

o Je kan er op afdingen, wat als we alcoholmisbruik niet goed 

hebben gemeten 

o Wat als nu blijkt dat hypothese niet bekrachtigd wordt. 

o Het geeft indicatie maar is niet sluitend. 

▪ Discriminerende Geldigheid (Discriminant validity): meetgeldigheid 

vastgesteld door na te gaan of het gemeten concept niet te sterk 

samenhangt met metingen van concepten die theoretisch verschillend zijn. 

deze maakt gebruik van relaties tussen gemeten concepten, maar focust in 

tegenstelling tot begripsgeldigheid op concepten waartussen er geen of 

slechts een zwakker relatie bestaat. De redenering is de volgende: metingen 

van concepten waarvan verwacht wordt dat ze niet gerelateerd zijn, mogen 

niet samenhangen. Wanneer twee concepten die niet gerelateerd mogen 

zijn toch sterk met elkaar correleren, kan dit wijzen op een meetprobleem. 

Oefening meetgelegenheid nagaan: Schwartz 

• Aantal analyses om geldigheid van de metingen van universalisme en prestatie na te gaan 

o Leeftijd heeft -zoals verwacht - een positief effect op universalisme en een negatief 

effect op prestatie → begripsgeldigheid ‘zoals verwacht’ = theorie, klopt die 

hypothese?  

o Metingen voor universalisme en prestatie correleren relatief laag → discriminerende 

geldigheid, verschil in waarden, diametraal tov elkaar in cirkel 

o Een kortere schaal (21items) levert dezelfde resultaten op als de oorspronkelijke 

schaal (40 items) → gelijktijdige geldigheid, werkt die kortere schaal even goed als 

die langere schaal?  

= Examenvraag: je krijgt een situatie en je moet de methode van geldigheid daarop toepassen.  

6.4 Kwalitatief meten 
Waar kwantitatief meten zich richt op aantallen en gradaties, poogt kwalitatieve operationalisering de 
aard of het karakter van sociale fenomenen te vatten. Kwalitatieve onderzoekers gaan op zoek naar 
de categorieën die onderzochte personen zelf als relevant en betekenisvol beschouwen en bijgevolg 
hun sociaal handelen vorm geven. Een kwalitatieve meting verschilt overduidelijk van een 
kwantitatieve aanpak, maar het is niet eenvoudig samen te vatten waar het kwalitatief 
operationalisering precies voor staat. De reden hiervoor is dat de vlag van kwalitatieve meting een 
hele waaier aan verschillende ladingen dekt. Kwalitatief onderzoek kent grote rijkdom aan tradities, 
die er verschillend praktijken en richtlijnen op nahouden. Dit staat is schril contrast met de 
kwantitatieve meting, die enkel de klassieke testtheorie onderschrijven 

• Aandacht voor perspectief van de onderzochte 

• Constructivistische opvatting over onderzoek → Objectiverende meetprocedures van 

kwantitatieve meting zijn minder geschikt 
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Open vs gesloten meetprocessen:   

6.4.1 Het open karakter van kwalitatieve benaderingen 

• In een open meetproces beweeg je constant heen en weer tussen de verschillende stappen 

in het meten. Op basis van waarnemingen kan je beslissen om conceptuele definities aan te 

passen en op nieuwe indicatoren in te zoomen. Definities en indicatoren worden niet op 

voorhand gebetonneerd, maar gradueel in het onderzoeksproces verfijnd. De vorm van de 

waarneming is flexibel. 

• Andere soort gegevens: er moet geobserveerd worden. Niet-numerieke gegevens: tekst, 

geluid, beeld. Op basis van waarnemingen, bijspringen, meer injunctiever 

• Beetje observeren-conclusies trekken-terug meten 

• In-depth interpretatie (diepte interviews) 

• Constructivistische opvatting over onderzoek → Objectiverende meetprocedures van 

kwantitatieve meting zijn minder geschikt 

• Stappen in meetproces kunnen door elkaar lopen 

• Aandacht voor perspectief van de onderzochte 

• “Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be 

counted” (Einstein) 

• Kan heel wat vormen aannemen → open vs. gesloten meetprocessen: 

 
 
 
Kwalitatieve meting:  

• Een gesloten meetproces: gestructureerd en gestandaardiseerd. De verschillende stadia van 
het meten volgen elkaar strikt en chronologisch op.  

o Een conceptuele definitie vastleggen 
o Definitie in een aantal indicatoren gieten 
o Stel waarden op de indicatoren vast  

• Een open meetproces: een meetproces waarbij je de diverse stadia niet strikt chronologisch 
volgt, en waarbij de conceptuele definitie en vorm van de waarnemingen niet op voorhand 
vastliggen. 

o verloopt niet volgens een uitgestippeld stramien.  
o Definities en indicatoren worden niet op voorhand vastgelegd.  
o Spiraling reserach approach (Berg): onderzoekers maken voortdurend 

cirkelbewegingen tussen verschillende onderzoeksfasen.  
Een gesloten meetproces is sterk gestructureerd en gestandaardiseerd. De verschillende stadia van 
meten volgen mekaar strikt chronologisch op. In de eerste instantie leg je als onderzoeker de 
conceptuele definitie vast, die nadien niet meer wijzigt. Vervolgens giet je die definitie in een aantal 
indicatoren en ten slotte stel je de waarden op die indicatoren vast. Ook het karakter van de date is 
vooral bepaald. Een gesloten meetproces verloopt duidelijk afgebakend van andere 
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onderzoeksfasen, zoals de selectie van eenheden en de data-analyse. Pas nadat de metingen van alle 
onderzoekseenheden binnen zijn, kan de verwerking van de gegevens van start gaan 
 
→ kwalitatieve meting: hanteert veeleer inductief en open meetproces.  
 

6.4.2 Enkele illustraties van kwalitatieve benaderingen 

6.4.2.1 De gefundeerde theoriebenadering (Glaser en Strauss)  
= een inductieve onderzoeksstrategie die ontwikkeld werd door Glaser en Strausss, en die vanuit 
empirische observatie en gebruikmakend van ‘sensitizing concepts’ tot meer veralgemeenbare 
theoretische inzichten probeert te komen. 

• Grounded theory: een specifieke omgang met het operationaliseren van concepten.  
Illustratie heel open meetproces: Gefundeerde theorie-benadering (Glaser & Strauss) 
Heel andere opvatting: Onderzoeker start niet met een theorie/conceptuele definitie, maar met een 
studiegebied en laat de theorie ‘oprijzen’ uit de data (onwetend “het veld” intrekken & waarnemen) 
→ Dit moet theorie opleveren die beter gegrond is in de realiteit dan “speculatieve” grand theories: 

▪ Vertrekt van zgn. ‘Sensitizing concepts’ (gevoelig voor interpretaties door 

betrokken subjecten, kan constant veranderen doorheen het onderzoek) in 

plaats van definitive concepts 

▪ Aanvankelijk zou het om waarnemingen gaan rond vage concepten, maar 

geleidelijk worden die concepten scherper 

▪ Drie opeenvolgende analyse-niveaus: 

 

1) Zo open mogelijk beschrijven (open coderen): dit is het eerste analyseniveau, waarbij je data 

openbreekt of uiteenlegt. Via woorden een mentaal beeld scheppen van een gebeurtenis, 

een situatie, een ondervinding, een emotie… 

2) Relaties tussen open codes opsporen (axiaal coderen): hier worden de puzzelstukken terug 

samengebracht an gaat de onderzoeker op zoek naar verbanden tussen de ontwikkelde 

categorieën uit het open coderen. Een set van goed uitgewerkte concepten waartussen 

relaties worden gespecificeerd → beter afgebakende concepten 

3) Kern-categorie selecteren en verder uitwerken (selectief coderen): men gaat op zoek naar 

een categorie die de kern van het onderzochte fenomeen vormt.Dit vormt een geïntegreerd 

kader om fenomenen te verklaren of zelfs te voorspellen 

Voorbeeld: Glaser & Strauss (1965), Awareness of dying → gefundeerde theorie-benadering of 
grounded theory 

▪ Hoe beïnvloedt bewustzijn van naderende dood de interacties tussen 

mensen? 

▪ Hoe gaat de omgeving om met mensen die binnenkort gaan sterven? Ze 

hebben onderzoek gedaan naar de participerende observatie en ze deden 

onderzoek.  

▪ Participerende observatie en interviews in 6 hospitaals in San Francisco 

▪ Conclusie: verschillende besefcontexten geven interacties vorm: 

• ‘Closed awareness’: Personeel is op de hoogte dat patiënt terminaal, patiënt niet → 

Personeel houdt conversaties minimaal, vermijdt gesprekken over de toekomst 

• ‘Suspicion awareness’: Patiënt heeft vermoeden → Patient zoekt naar informatie: 

Onstabiel, heel erg belastend 

• ‘Mutual pretence’: beide partijen weten het, maar doen alsof → Subtiel toneelspel 



 99 

• ‘Open awareness’: beide partijen zijn op openlijk de hoogte → Uiteenlopende 

verwachtingen over ‘appropriate dying’ 

Illustratie heel gesloten meetproces: Kwalitatieve comparatieve analyse (QCA, Ragin, 1987) 
=een onderzoeksstrategie waarbij je kwalitatieve gegevens in numerieke scores vertaalt met als doel 
te achterhalen welke factoren bepaalde fenomen kunnen verklaren.  

• QCA: Qualitative Comparative Analysis  
▪ Deze poogt na te gaan wat de noodzakelijke en voldoende voorwaarden zijn 

voor het optreden van een bepaald sociaal fenomeen. Concreet is het de 

bedoeling een afhankelijke variabele te verklaren op basis van een combinatie 

van onafhankelijke variabelen. 

▪ Werkt met kwalitatieve data (interviews bvb.) → vertrekt van beelden maar 

ze willen dit kwantificeren. Het wordt gedigigotomiseerd.  

▪ Zoeken naar oorzaak-gevolg relatie en kwalitatieve meting 

• Bedoeling: opzoek gaan naar de oorzaak. Wat is de oorzaak van een bepaald fenomeen? 

▪ Op zoek naar noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor het optreden 

van een fenomeen 

▪ Kwalitatieve data kwantificeren: 0/1 scores toekennen (o = het doet zich niet 

voor, 1 = het doet zich wel voor) 

▪ Zoeken naar causaliteit 

▪ Booleaanse algebra:  

 
^ = “en”, omgekeerd hoedje = “of”, winkelhaakje = ‘niet’ bv. x = 0, y = 0 → x en y = 0, x of y = 
0 

A, B & C kunnen zich voordoen. Wat ze willen verklaren doet zich niet voor. → tabel: wat is de 
oorzaak van Y? Wat zegt onze data? Je moet dit niet kunnen toepassen. 

o Welke combinaties geven aanleiding tot Y=1?  
o aBc, Abc, aBC & ABC (in deze gevallen treden y op)  
o Y = 1 als Booleaans product 
o Y= aBc + ABc + aBC + ABC 
o Vereenvoudigen:  
o Bc = aBc+Abc 
o BC= aBC + ABC 
o Vereenvoudigen naar B = Bc + BC 

B is de oorzaak van Y. 

• Ten eerste benadrukt de QCA de absolute noodzaak om op theoretische gronden een 
beperkt aantal verklarende variabelen te selecteren die in de analyse betrokken worden.  

• Ten tweede vertrekt de QCA weliswaar van kwalitatieve gegevens, maar worden deze 
vervolgens tot numerieke variabelen herwerkt. Doorgaans bezigt de QCA dichotome 
variabelen – dit zijn variabelen die slechts twee waarden kunnen aannemen (waar, niet 
waar).  
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• Ten slotte bekijkt QCA alle mogelijke combinaties van scores op variabelen en probeert 
daaruit te distilleren welke variabelen doorslaggevend zijn om de afhankelijk variabele te 
verklaren.  

Deze systematische en bijna mathematische aanpak staat in schril contrast met de grounded theory. 
De kwantificerende meting van QCA valt dan ook aan de uiterste linkerkant te situeren van het 
spectrum gesloten versus open meetproces 

6.4.2 De kwaliteit van kwalitatieve metingen  
in kwantitatief onderzoek fungeren betrouwbaarheid en meetgeldigheid als de gouden standaard om 
de kwaliteit van operationalisering te beoordelen. In het geval van kwalitatief onderzoek bestaat er 
heel wat minder consensus over de criteria om te evalueren hoe goed metingen precies zijn. 

• Kwalitatieve meting: coderen van tekst – toevalsfouten opsporen doordat kwalitatieve data 
soms gecodeerd wordt door twee verschillende codeurs: iintercodeurbetrouwbaarheid: 
mate van overeenstemming tussen beide codeurs.  

• Credibiliteit: Een kwaliteitscriterium om kwalitatieve metingen te beoordelen, benadrukt het 
belang van de geloofwaardigheid van resultaten in de perceptie van onderzochte personen. 
belang van geloofwaardige en overtuigende resultaten. Bevindingen moeten 
overeenstemmen met de realiteit. Dit is een kwaliteitscriterium om kwalitatieve metingen te 
beoordelen: benadrukt het belang van de geloofwaardigheid van resultaten in de perceptie 
van de onderzochte personen 

• Reflexiviteit: een kwaliteitscriterium om kwalitatieve metingen te beoordelen: benadrukt 
dat je je er bewust van moet zijn dat je particuliere perspectief je interpretatie kleurt. 
Onderzoekers moeten zich ervan bewust zijn dat hun waarnemingen en interpretaties 
kleuren. → !! voortdurend reflecteren. een kwaliteitscriterium om kwalitatieve metingen te 
beoordelen; benadrukt dat je je er bewust van moet zijn dat je particuliere perspectief te 
interpretaties kleurt. 

 

HOOFDSTUK 7: SELECTIE VAN ONDERZOEKSEENHEDEN: 
STEEKPROEVEN (belangrijk voor examen) 
 

7.1 Inleiding  
Empirische waarnemen vormt een onmisbaar ingrediënt van sociaalwetenschappelijk onderzoek. 
Onderzoekers doen observaties om na te gaan of hun theoretische ideeën wel degelijk een adequaat 
beeld schetsen van de sociale werkelijkheid. Bij de keuze van onderzoekseenheden dringt zich een 
selectie op. Doorgaans kiezen onderzoekers slechts een beperkt aantal eenheden die ze in detail 
wensen te observeren. In methodologisch jargon: uit de populatie wordt een steekproef getrokken. 
Exit polls 
Polls kunnen er wel eens serieus naast zitten: 1 van de klassieke poll-flaters: Exit poll (= vragen op 
wie men gestemd heeft als de stemmers uit het stemhokje komen) → exit poll bij 
presidentsverkiezingen VS 1948: Dewey grote winnaar (“Dewey defeats Truman”) → maar Truman 
echte winnaar blijkt uit echte stemming. Dewey had helemaal niet gewonnen! 

o Commissie opgericht voor controlepolls → uitkomst: fout met steekproeftrekking 

(daarom zegt ene poll ook iets anders dan andere poll): ze hadden gebruik gemaakt van 

zogenaamde ‘quotasampling’ ipv echte toevalsteekproeven → oververtgeenwoordiging 

hoogopgeleiden + er zaten mensen in die niet gingen stemmen + onbeslisten werden 

weggelaten 

▪ Regionale spreiding 

▪ Uit bepaald panel (bv. krant met bepaalde politieke kleur) 
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o Oorzaak foute conclusie: exit polls waar republikeinen hoog scoren. Daarom werd Dewey 

hoog ingeschat. 

o Polls Trump VS Clinton, peiling van 2015 tot 2016. Te maken met de wijze waarop 

steekproef is gemaakt.  

Kleine groepen, grote gewichten 
LA Times: voorbeeld methode-effecten: keken naar over- en ondervertegenwoordiging → brachten 
evenwicht (dat kleine groep even zwaar doorwoog als grote groep) → bv. 1 zwarte man (erg klein 
groepje, ondervertegenwoordigd) stemde atypisch voor Trump → die stem kreeg superveel gewicht 
(telde mee voor 300 van de mensen) 
 
Bij steekproeven worden mensen geselecteerd, ondervertegenwoordigde groepen worden 
oververtegenwoordigd. 1 19-jarige zwarte man werd zwaar ondervertegenwoordigd en die zijn ze 
gaan oververtegenwoordigen gelijk aan 300 mensen. Die stemde voor Trump, door die selectie van 
onderzoekseenheden een heel ander resultaat verkregen. 
 
Intro 
 
Onderzoek bij concrete eenheden. Bij wie = operationele definitie van eenheden 
Maar dan vraag: bij iedereen of maar een deel (subset) ervan?  
Iedereen: census 
 Vb volkstelling 2001, census in VS 
 Meestal kunnen we maar een deel: steekproef 
 
Vraag: bij iedereen of maar een deel (subset) ervan? 

• Iedereen = ‘census’, de steekproef is gelijk aan de populatie. Bvb. volkstelling 2001, census in 

VS  

• Deel van bevolking = steekproef: selectie van een groep uit een grotere populatie waar we 

uitspraak over willen doen. Een subset van de populatie die in het onderzoek betrokken wordt.  

7.1.1 onderzoekseenheden, populatie en steekproef 
Eenheden en niveaus 
Steekproeven zijn vaak complexer. We hebben vaak te maken met groepen. Wij doen onderzoek naar 
individuen. Dit zijn geen losse atomen. We kunnen een onderscheid maken tussen verschillende 
niveaus:  
 
Onderzoekseenheid = analyse eenheid 

▪ Eenheid waarover we uitspraken zullen doen 

▪ Meestal individuen, Soms ook: Klassen, Scholen, Bedrijven… 

Waarnemingseenheid 
▪ Eenheid die de informatie verstrekt over de analyse eenheid, eenheden 

waaraan je de vragen stelt 

▪ Kan zelfde zijn als analyse eenheid, Bvb. Leerlingen en hun testresultaten 

▪ Maar hoeft niet, Bvb. je kan aan huizen (analyse eenheid) geen vragen 

stellen, dus waarnemingseenheid = de bewoners 

▪ Vb effect taal op leerprestaties, uitspraken over kleuters, het zijn niet de 

kleuters die bevraagd wordt maar de leerkracht dan is die laatste het 

onderzoekseenheid. 
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Sociale realiteiten hiërarchisch gestructureerd (gelaagdheid in eenheden) 
Eenheden op laag niveau, genest in eenheden op een hoger niveau, Voorbeelden: 

 
Onderzoeksvragen kunnen niveau’s doorkruisen 

▪ “Stimuleren gemengde klassen de prestaties van leerlingen, en is dat zowel 

voor jongens als meisjes in dezelfde mate het geval?” 

▪ “Heeft de ervaring van de leraar een invloed op de prestaties van leerlingen 

op een gestandaardiseerde test?” 

o Leidt tot noodzaak van aggregatie/desaggregatie: springen van het ene niveau naar 

het andere, variabelen op verschillende niveaus gebruiken: 

Aggregatie 
▪ Van lager naar hoger niveau: eenheden op een lager niveau worden 

geobserveerd om uitspraken te doen over een hoger niveau, bv. zo kan je de 

etnische achtergrond van lln. (lln.-kenmerk) observeren om na te gaan of 

een school al dan niet etnisch homogeen is (schoolkenmerk) 

▪ Op basis van individuele kenmerken komen tot collectieve kenmerken 

▪ Wat is het perecentage jongens of meisjes in een klas?  

▪ Structurele variabelen 

Desaggregatie 
▪ Van hoger naar lager niveau: observaties van eenheden op een hoger niveau 

toewijzen aan eenheden op lager niveau, bv. schoolnet waarbinnen een kind 

onderwezen wordt (schoolkenmerk) gebruiken op leerlingniveau 

▪ Variabelen, kenmerken gaan meten obv niveaus 

▪ Op basis van collectieve kenmerken komen tot individuele kenmerken 

▪ Contextuele variabelen 

 
 

7.1.1 Onderzoekseenheden, populatie en steekproef  
o Waarnemingseenheden: eenheden waarbij de onderzoeker kenmerken waarneemt  
o Analyse-eenheden: eenheden waarover uitspraken gedaan worden.  
o De eenheden worden op verschillende niveaus beschouwd.  
o Eenheden op lager niveau observeren om uitspraken te doen over eenheden op hoger 

niveau: aggregatie 
o Eenheden op hoger niveau toewijzen aan eenheden op lager niveau: desegregatie  
o Wie op foutieve wijze conclusies trekt op basis van eenheden op een hoger niveau 

naar een lager niveau: ecologische fout (ecological fallacy) VB proportie mijnwerkers 
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in regio is pos gerelateerd met aantal zelfmoorden. Gaat niet over individuen maar 
over regio’s. Denken dat er op individueel niveau een relatie is, terwijl dit globaal is. 
Door de mijnwerkers, was landbouw heel slecht en daarom zelfmoord.  

o Op foutieve wijze relatie die bestaat op hogere niveau doortrekken naar lagere niveau  
Vb relatie % VB stemmen en % migranten per kiessector Conclusie: migranten 
stemmen meer VB 

o Vb foto hoe donkerder het kleur hoe meer huishoudinkomen. Onder 50 K stemmen 
op Obama. Verkeerd doortrekken van conclusies. 

o Individualiseringsfout (atomistic fallacy): uit informatie over eenheden op een lager 
niveau verkeerde conclusies trekken over eenheden op een hoger niveau. Vb Belgen 
willen grote vermogens meer belasten en toch is het niet zo dat er een wetswijziging 
komt. Niet omdat het individueel is dat het globaal kan gezien worden.  Negeren van 
groepsinteracties of kenmerken op het groepsniveau bij bestuderen van menselijk 
gedrag, louter op basis van individuele data besluiten trekken 

o Onderzoek gaat niet steeds over mensen, bij sociaalwetenschappelijk onderzoek zijn 
ze wel de voornaamste onderzoekseenheden. Maar onderzoekseenheden kunnen 
evengoed objecten als subjecten zijn. Bij het afbakenen van onderzoekseenheden 
moet je een onderscheid maken tussen waarnemingseenheden – de 
onderzoekseenheden waarbij je waarnemingen uitvoert; moet onderscheiden 
worden van analyse-eenheden. 

o Een bijkomende complexiteit is dat onderzoekseenheden op verschillende niveaus 
beschouwd kunnen worden, waarbij eenheden op hogere niveaus bestaan uit 
eenheden van lagere niveaus. Omdat de sociale realiteit gelaagd is vind je talloze 
voorbeelden van eenheden op meerdere niveaus: individuen maken deel uit van 
gezinnen, zijn tewerkgesteld in bedrijven, nemen actief deel aan culturele organisaties 
en sportclubs en wonen in gemeente en natiestaten. In sommige gevallen bevinden 
de waarnemings- en analyse-eenheden zich op een verschillend niveau. Analyse-
eenheden= de onderzoekseenheden waarover je uitspraken doet; moet 
onderscheiden worden van waarnemingseenheden. Wanneer eenheden op een lager 
niveau geobserveerd worden om uitspraken te doen over eenheden op een hoger 
niveau spreekt men van aggregatie. Desaggregatie; betekent dan weer dat je 
observaties van eenheden op een hoger niveau toewijst aan eenheden op een lager 
niveau.  

o Wie op een foutieve wijze conclusies op basis van eenheden op een hoger niveau, 
doortrekt naar een lager niveau, begaat een zogenaamde ecologische fout (ecological 
fallacy). het omgekeerde – uit informatie over eenheden op een lager niveau 
verkeerde conclusies trekken over eenheden op een hoger niveau – wordt een 
individualiseringsfout genoemd (atomistic fallacy). De verzameling van alle 
onderzoekseenheden waar je een uitspraak over wil doen, wordt de populatie 
genoemd. In een populatieonderzoek wordt de gehele populatie onderzocht. 
Doorgaans beperken onderzoekers zich tot een selectie of steekproef van 
onderzoekseenheden. Een steekproef is met andere woorden een subset van de 
populatie die in het onderzoek betrokken wordt. Een census of volkstelling is een 
onderzoek waarbij de overheid kenmerken registreert van de ganse populatie die zich 
op haar grondgebied bevindt. 
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7.1.2 Steekproef: twee logica’s van selectie 
 

(1) Miniatuurbeeld van de populatie  

• Steekproef bekomen waarin de verdeling van kenmerken de spreiding in de 
populatie zo accuraat mogelijk weerspiegelt. Typische onderzoeksvragen binnen 
deze logica hebben betrekking op de hoeveelheid van bepaalde kenmerken in de 
populatie.  

• Best mogelijke garantie op deze vorm van representativiteit krijg je door het louter 
toevallig selecteren uit de populatie. → toevalssteekproef = streeft relatief grote 
steekproefaantallen na.  

• Volgens de eerste logica; vormt de steekproef als het ware een miniatuurbeeld van 
de populatie. De bedoeling is een steekproef te bekomen waarin de verdeling van 
kenmerken in de populatie zo accuraat mogelijk weerspiegelt. Typische 
onderzoeksvragen binnen deze logica hebben betrekking op de hoeveelheid of 
gradatie van bepaalde kenmerken in de populatie. Volgens deze benadering kan de 
kwaliteit van een steekproef afgelezen worden aan de mate waarin ze een externe 
en objectieve realiteit representeert. De best mogelijke garantie op deze vorm van 
representativiteit krijg je door louter toevallig selecteren uit de populatie. De eerste 
logica is dan ook gediend met een toevalsteekproef. Wie met toevalsteekproeven 
werkt streeft doorgaans relatief grote steekproefaantallen na. 

(2) Steekproeven moeten een verdiepend inzicht geven in de aard van bepaalde fenomenen in 
de steekproef  

• Grote steekproef trekken = niet nuttig.  

• Doelbewust opzoek gaan naar een beperkt aantal cases die zoveel mogelijk relevante 
informatie bevatten.  

• Elke eenheid in de populatie heeft een berekenbare kans om in de steekproef te 
komen → zorgen voor een toevallige selectie.  

• Doel = representativiteit: onderzoekspopulatie zo goed mogelijk weerspiegelen 

• Naturalisme: zo objectief mogelijk  

• Zelfselectie (jezelf inschrijven voor een onderzoek) is geen goede steekproef voor 
toevalsbasis (brengt representativiteit in gevaar) 

• Toevallige voorbijgangers is ook niet goed, want dan heeft de interviewer macht over 
wie hij eruit neemt (kiezen sneller voor mensen die makkelijk toegankelijk zijn)  

• Volgens de tweede logica; is het niet zozeer belangrijk dat een steekproef een 
perfecte afspiegeling is van de populatie. Steekproeven moeten veeleer een 
verdiepend inzicht geven in de aard van bepaalde fenomenen die zich in de populatie 
afspelen. De tweede logica is dan ook erg geschikt voor het beantwoorden van een 
andere type vragen. Eerder dan een exacte kopie vereist dit soort vragen dat er een 
diepgaand en doorleefd beeld van de onderzochte eenheden wordt geschetst. 
Vanuit deze logica is het trekken van een grote toevalsteekproef niet nuttig. Het is 
zinvoller om doelbewust op zoek te gaan naar een beperkt aantal cases die zoveel 
mogelijk relevante informatie bevatten en deze cases in de diepte te analyseren. 
Omdat niet het toeval maar wel het theoretische kader hierbij als gids fungeert, 
wordt dit de logica van de theoretische steekproef genoemd.  

Aselecte steekproef = kwantitatieve meting & statistische analyse 
Theoretische steekproef = kwalitatieve aanpak & constructivisme (op basis van eigen inzichten & 
ervaringen). 
Onderscheid tussen de twee logica’s is verbonden met de wetenschapsfilosofische uitgangspunten. 
De logica van de toevalsteekproef sluit goed aan bij een naturalistische opstelling en een 
kwantitatieve onderzoekaanpak. Kwantitatieve meting en statistische analyse vormen de 
aangewezen methode om de grote steekproefaantallen te verwerken. De Theoretische steekproef 
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daarentegen gedijt beter in een constructivistisch onderzoek klimaat en een kwalitatieve aanpak. Het 
niet-nastreven van een perfecte miniatuur van de populatie rijmt met het ontologisch vertrekpunt 
dat er geen objectieve realiteit bestaat om te representeren. 
 
 
 
 
Toevalssteekproeven vs. theoretische steekproeven 

• Selectie op toeval vs. informatieve waarde 

• Gesloten vs. interactief en open 

• Vooral bepaalde sample size vs. criteria van theoretische verzadiging en actief zoeken 

naar negatieve gevallen: op zoek gaan naar cases waar het helemaal anders zou kunnen 

zijn → verzadiging als we niks kunnen vinden 

• Sample size: hoe groot moet mijn steekproef zijn?  

o Inhoudelijke vraag 

o Power analyse= is je steekproef groot genoeg om je besluit uit te kunnen trekken? 

o Hoe groter de steekproef, hoe groter de nauwkeurigheid 

o Voldoende cases, maar werklast niet te groot 

o Steekproeffractie: we onderzoeken slechts 10% van de populatie die representatief 

is 

 

• Band met visie op onderzoek?  
o Toevalssteekproef: positivistische logica.  

▪ Toeval speelt pas op een goede manier als je een grote steekproef hebt. 
Toeval is de wetenschap van de grote aantallen. Als je die goed wil 
onderzoeken dan ga je dit best in getallen omzetten. 

▪ Naturalisme → beschrijvende & hypothese-toetsende studies.  
▪ Elke eenheid in de populatie heeft een berekenbare kans om in de steekproef 

te komen 
▪ Doel = representativiteit; onderzoeks-populatie zo goed mogelijk 

weerspiegelen 
o Theoretische steekproef 

▪ Eenheden met de meest informatieve waarde selecteren  
▪ Doel = verdiepende kennis 
▪ In de diepte gaan & betekenis geven aan wat de mensen zeggen/vinden.  
▪ Met de steekproef proberen we de objectieve realiteit te bekomen.  
▪ Vooral explorerende studies, kwalitatief van aard → constructivisme 
▪ Eenheden met de meest informatieve waarde selecteren 
▪ Doel=verdiepende kennis 

7.2  Toevalssteekproeven  
= een steekproef waarbij je eenheden louter toevallig selecteert en waarbij alle eenheden in de 
populatie een berekenbare kans hebben om geselecteerd te worden. 

7.2.1 Stappen bij het trekken van toevalssteekproeven  
 

• Toevalssteekproef: onderzoekseenheden worden op toevallige wijze geselecteerd uit de 
populatie. → de onderzoeker bepaalt de kans op selectie van eenheden.  

• Aselecte steekproef: onderzoekseenheden mogen in geen geval zelf een invloed uitoefenen 
op de kans om in de steekproef te belanden.  
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• Zelfselectie: meedoen aan een experiment door een zoekertje in de krant → leidt tot 
steekproeven die niet representatief zijn voor de ganse bevolking.  

• het basisprincipe  van een toevalsteekproef is dat onderzoekseenheden op een toevallige wijze 
geselecteerd worden uit de populatie. Een meer formele definitie luidt dat je van een 
toevalsteekproef kan spreken wanneer elke eenheid uit de populatie een berekende kans 
heeft om in de steekproef te belanden. Deze definitie van toevalsteekproef impliceert wel dat 
de kans op selectie enkel mag afhangen van elementen die in het steekproefontwerp zijn 
ingepland en het toeval. Het is de onderzoek die bepaalt hoeveel kans op selectie eenheden 
hebben. In geen geval mogen onderzoekseenheden zelf een invloed hebben op de kans  om in 
een steekproef te belanden. Om deze redenen worden toevalsteekproeven ook aselecte 
steekproeven genoemd. Het mechanisme van zelfselectie (mechanisme van 
steekproeftrekking waarbij de eenheden zelf invloed hebben op hun kans op selectie), kan 
leiden tot steekproeven die niet representatief zijn voor de ganse bevolking. Ook interviewers 
die het veldwerk uitvoeren mogen geen beslissingsmacht hebben bij het selecteren van 
eenheden. Dan bestaat namelijk het risico dat respondenten vooral eenheden selecteren die 
gemakkelijk toegankelijk zijn. 

• Toevalssteekproef: onderzoekseenheden worden op toevallige wijze geselecteerd uit de 
populatie. → de onderzoeker bepaalt de kans op selectie van eenheden.  

• Aselecte steekproef: onderzoekseenheden mogen in geen geval zelf een invloed uitoefenen 
op de kans om in de steekproef te belanden.  

• Zelfselectie: meedoen aan een experiment door een zoekertje in de krant → leidt tot 
steekproeven die niet representatief zijn voor de ganse bevolking.  

 
 
Het trekken van toevalsteekproeven verloopt volgens een vast patroon van 5 fasen:  
 
1. Populatie = universum 

• Verzameling eenheden waarover onderzoek gaat, waarover we conclusies willen trekken. 

Valt iemand binnen of buiten die populatie, moet duidelijk zijn. 

• Te vinden in “operationele definitie” van onderzoekseenheden, bvb. “alle inwoners Vlaamse 

Gewest tussen 15 en 85 jaar oud.” 

• Zijn niet altijd mensen, kunnen ook woningen zijn, landen 

• Vertrekpunt toevalssteekproef 

• Is verzameling waaruit we onze steekproef willen trekken  

• En waarvoor we uitspraken willen doen 

 

1.1 Algemeen universum 

• Alle eenheden waarvoor de theoretische proposities geldig geacht worden (rechtstreeks 

afgeleid uit theoretische inzichten) 

• Ruimere populatie 

• Denkbeeldige theoretische populatie, niet plaats- en tijdsgebonden 

• Onderzoeksresultaten ook geldig zelfs na geboortes en sterfte van mensen over periode van 

een paar maanden of zelfs jaren 
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• Het algemeen universum is een verzameling van alle eenheden waarvoor de theoretische 

proposities worden geacht geldig te zijn. 

1.2 Speciaal universum 

• = een operationele definitie van de populatien die in tijd en ruimte is afgebakend. 

• Verder gespecifieerd: een concrete definitie van de populatie wordt in tijd & ruimte 

afgebakend 

• Populatie die concreet betrokken is in onderzoek, hier en nu 

• Houdt rekening met de praktische aspecten van het toegang krijgen tot 

onderzoekseenheden 

• Het selecteren van concrete eenheden veronderstelt echter dat het algemeen universum, 

dat vaak in vage bewoording is omschreven, verder gepreciseerd wordt. Dit leidt tot het 

zogenaamde speciaal universum, d.w.z. een concrete definitie van de populatie die in tijd en 

ruimte is afgebakend. Waar het algemeen universum rechtstreeks is afgeleid uit theoretische 

inzichten, houdt het speciaal universum rekening met de praktische aspecten van het 

toegang krijgen tot onderzoekseenheden. Strikt genomen gelden de conclusies van een 

onderzoek enkel voor het speciaal universum, maar uiteraard hopen wetenschappers dat het 

geldigheidsveld van hun bevindingen zich uitstrekt voorbij de strikte grenzen van het speciaal 

universum en ook geldt binnen het algemeen universum. 

Steekproef 

• Subset van populatie die effectief betrokken wordt in onderzoek (waar we gaan observeren) 

• Geselecteerde elementaire eenheden (onderzoekseenheden in populatie) zijn 

‘steekproefeenheden’ 

1.3 Steekproefkader of ‘sampling frame’ 

• Lijst van alle eenheden die tot het speciaal universum behoren. Deel in de populatie waaruit 

steekproef zal worden getrokken → die tot het speciaal universum behoren.  

• Moet zo dicht mogelijk bij populatie aansluiten 

• dit is de overgang van de omschrijving van de eenheden die tot het speciaal universum 

behoren naar een concrete lijst van die eenheden. Deze lijst wordt het steekproefkader 

genoemd. (sampling frame). In vele gevallen doen onderzoekers beroep op administratieve 

lijsten die overheden, bedrijven of organisaties bijhouden. Een belangrijke bekommernis is 

dat het steekproefkader voldoende moet samenvallen met de concrete definitie van het 

speciaal universum – zo niet kan er een dekkingsfout ontstaan.  

• Bv. stemkader: geeft namen, geboortedata van mensen die mogen gaan stemmen 

(berekenbare kans om opgenomen te worden in steekproef) → om toevalssteekproef: 

toevallig loten 

1.5 geplande en gerealiseerde steekproef 

A. Geplande steekproef 

• Alle geselcteerde steekproefeenheden 

• De selectie van de eenheden is de geplande steekproef en de populatie.  
 

B. Gerealiseerde steekproef 

• Eenheden die ook werkelijk meewerken aan het onderzoek = respondenten (<-> non-
respondenten) 
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• Welke elementen in rekening brengen om grootte van steekproef te bepalen?  

•  
• formule BI niet vanbuiten kennen, wel toepassen 

 
 
 
steekproeffractie 

• = het percentage van alle populatie eenheden dat in de steekproef opgenomen zijn. 

• De steekproeffractie: het percentage van de populatie-eenhden dat in de steekrpoef zit. Vb 
steekproef van 2500 eerste jaar studenten KuLeuven uit 6000 = 2500/6000 = 0.4167 

• Is dus ook de kans op opname in de steekproef. Elke eerste jaar student heeft bij zuiver 
toevallige steekproef kan van 41, 67% om in de steekproef te zitten. 

Representativiteit 

• Mate waarin steekproef concrete weerspiegeling is van populatie. 

• Nooit representatief in het algemeen! 

• “onze steekproef is representatief voor de Vlaamse bevolking: nonsens 

• Wel voor een specifieke leeftijd 

• Niet verifeerbaar wel falsiveerbaar 

• Op geselecteerde kenmerken sekse, leeftijd,… 

• Vb slide 20: voorbeeldtabel is representatief naar gender en leeftijd 
 

• Subset van populatie die effectief betrokken wordt in onderzoek (waar we gaan observeren) 

• Geselecteerde elementaire eenheden (onderzoekseenheden in populatie) zijn 

‘steekproefeenheden’ 

Toevalssteekproeven vs. niet-toevalssteekproeven  

– Operationele definitie van een toevalssteekproef: “een toevalssteekproef is een steekproef 

waarvan de elke steekproefeenheid een bekende of berekenbare kans heeft om opgenomen te zijn 

in de steekproef”  

Types toevalssteekproeven:  – Enkelvoudige toevalssteekproef – Systematische enkelvoudige 

toevalssteekproef – Gestratificeerde toevalssteekproef – Disproportioneel gestratificeerde 

toevalsteekproef – Tweetrapssteekproef – Tweefasensteekproef – Quota-steekproef 

7.2.2 Types steekproeven 
Enkelvoudige: systematisch en stratificatie: disproportioneel  

7.2.2.1 De enkelvoudige toevalssteekproef  

• = een toevalssteekproef die geen rekening houdt met kenmerken van de eenheden en elke 
eenheid een gelijke kans op selectie geeft 

•  Elke steekproefeenheid heeft een gelijke kans op selectie. hier is het basisidee dat elke 
steekproefeenheid een gelijke kans op selectie heeft. In theorie komt deze wijze van 
steekproeftrekking erop neer dat alle populatie-eenheden in één grote hoed verdwijnen en 
dat een onschuldige kinderhand er een aantal steekproefeenheden uitloot. 

• Variant: systematische enkelvoudige toevalssteekproef 

SE = Standard Error = 
standaardfout 
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o = een toevalssteekproef die verkregen wordt door op toevallige wijze een startpunt 
in het steekproefkader te bepalen en vervolgens eenheden te selecteren volgens een 
vast interval. 

o Dit type selecteert niet elke steekproef eenheid op toevallige basis, maar kiest 
daarentegen één toevallig startpunt in het steekproefkader. Vervolgens doorloop je 
het steekproefkader vertrekkend vanaf dat startpunt en selecteer je volgens een vast 
interval nieuwe eenheden – bijvoorbeeld selectie van iedere twaalfde eenheid. Dit 
soort steekproeven houden echter wel een risico in. Ze veronderstellen dat de 
eenheden in het steekproefkader niet systematisch geordend zijn, maar in 
willekeurige volgorde staan. Selecteert niet elke steekproefeenheid op toevallige 
basis maar kiest 1 toevallig startpunt in het steekproefkader. Vervolgens doorloop je 
het steekproefkader vertrekkend vanaf dat startpunt en selecteer je volgens het 
interval nieuwe eenheden  

o Risico: eenheden in een steekproefkader: willekeurig geordend. Wanneer de 
steekproef een systematiek bevat kan dit een vertekend beeld geven. → leidt tot 
bias  

• = Simple Random Sample (SRS) 
o Elke populatie eenheid heeft dezelfde kans tot opname in steekproef 

(=steekproeffractie) 
o Iedereen heeft 1% kans om in het onderzoek terecht te komen.  
o Verdeling in populatie vs. verdeling in geplande steekproef: percentages komen vrij 

goed overeen = toeval heeft redelijk gewerkt maar niet perfect → door 
steekproeffout 

o Vb. we trekken 800 eenheden uit lijst eerste jaar KULeuven studenten (N=5779) (ac. 
jaar 2003-04)  

▪ Elke student heeft kans van 800/5779=13,8% om geselecteerd te worden 
 
Voordelen: 

• Eenvoudig te realiseren 

• Eenvoudig te analyseren (formules (BI) relatief eenvoudig) 

• De procedure is zeer gemakkelijk te begrijpen en transparant. 

• Percentages worden min of meer goed weerspiegeld  

Nadelen: 

• Kleine groepen leveren kleine aantallen in steekproef → bemoeilijkt analyse: groepen 

zijn niet netjes weerspiegeld.  

• Geografische spreiding verhoogt reiskosten interviewers (praktisch probleem) 

• Relatief grote kans op extreme steekproef (in vergelijking met bijv. een gestratificeerde 

steekproef), zeker met lage sample size 

• in de enkelvoudige steekproef zijn de bevolkingsgroepen met een beperkte relatieve 

omvang doorgaans een te klein steekproefaantal vertegenwoordigd om betrouwbare 

uitspraken toe te laten. Bovendien leiden enkelvoudige steekproeven tot een grote 

regionale spreiding en vereist deze techniek dat complete steekproefkaders beschikbaar 

zijn. 

• Alleen het eerste element wordt toevallig geselecteerd  

• Daarna selecteren we elke n-de eenheid  

– Bvb. elke 10de bezoeker in een bibliotheek  

• Gevaar = systematiek kan leiden tot selectie bias  
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– lijst van soldaten. Elke tiende soldaat selecteren. Maar lijsten waren gerangschikt per 

rang in leger in afdelingen van 10 soldaten. Resultaat: enkel sergeanten in steekproef… 

7.2.2.2 De gestratificeerde steekproef 
 

• = een toevalssteekproef die verkregen wordt door de populatie op te delen in subgroepen 
‘strata’ en binnen deze groepen toevallige eenheden te selecteren. 

• De steekproef een handje helpen zodat ze proportioneel wordt: eerst opdelen per kenmerk 
en per kenmerk een steekproef trekken. 

• Disproportioneel: sommige kenmerken oververtegenwoordigen om ze meer betekenis te 
geven 

• Eenheden worden in strata opgedeeld volgens kenmerken – Naar één of meer kenmerken – 
Uit elk stratum worden een afzonderlijke steekproef getrokken -  “Proportioneel” 
gestratificeerde steekproef: Proporties in de populatie worden volstrekt gerespecteerd: we 
“helpen” toeval een handje 

• Houdt rekening met de kenmerken van de onderzoekseenheden in de populatie.  

• In vergelijking met de enkelvoudige steekproef heeft de proportioneel gestratificeerde 
steekproef het aanzienlijke voordeel dat het toeval een handje geholpen wordt. Door te 
stratificeren wordt één mogelijke bron van vertekening onder controle gehouden. 

• Werkwijze:  
o (1) Steekproef indelen naargelang 1 of meerdere kenmerken → subgroepen zijn de 

strata.  
o Beperking: steekproefkader moet informatie bevatten over de kenmerken waarop je 

stratificeert.  
o (2) uit elk stratum wordt afzonderlijk een enkelvoudige toevalsteekproef getrokken.  

• 2 varianten (verschillen in de wijze waarop de strata vertegenwoordigd zijn)  
o Proportioneel gestratificeerde steekproef: een gestratificeerde steekproef waarbij 

een aantal respondenten per stratum overeenstemt met de omvang van de strata in 
de populatie.  verdeling van de kenmerken van de populatie over. Uit elk stratum 
wordt een evenredig of proportioneel aantal getrokken.  

o Disproportioneel gestratificeerde steekproef: een gestratificeerde steekproef 
waarbij het aandeel respondenten per stratum niet overeenstemt met de omvang 
van de strata in de populatie. de verdeling van de strata in de steekproef komt niet 
overeen met de populatieverdeling.  

▪ Nuttig wanneer je uitspraken wil doen over groepen die slechts een beperkte 
omvang hebben in de bevolking.  

▪ In zo’n disproportioneel gestratificeerde steekproef komt de verdeling van 
de strata in de steekproef niet overeen met de populatieverdeling. Deze 
steekproeftechniek is vooral nuttig wanneer je uitspraken wil doen over 
groepen die slechts een beperkte omvang hebben in de bevolking.  

 

• Valkuil van overstratificatie of keuze verkeerde stratificatiecriteria (met name strata met hoge 
heterogeniteit):  

o in bijzonder kleine groepjes gaat toeval niet meer werken → we gaan over 
ondervertegenwoordigde groepjes niks kunnen zeggen → we gaan ze meer kans 
geven om in de steekproef te komen, bv. optrekken tot minimumaantal in steekproef 
zoals minstens 30 per faculteit in steekproef 

o Tweede nadeel (proportioneel): je hebt kleine groepen in de populatie → in de 
steekproef ook klein → je gaat nooit iets kunnen zeggen over die groepen. 0,5% komt 
overeen met 4 cases. We kunnen disproportioneel gaan stratificeren: aan bepaalde 
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strata gaan we meer gewicht toekennen → meer personen selecteren op basis van 
het toeval.  

o In de populatie was godsgeleerdheid minder. We hebben disporpootioneel 
gestratificeerd: we hebben kenmerken. Bepaalde groepen oververtegenwoordigen, 
waardoor er bepaalde groepen ondervertegenwoordigd zijn. = disproportioneel 
stratificeren.  

▪ Reden: totale steekproefgrootte neemt toe, maar aantallen in grote 
faculteiten blijft gelijk  

▪ Als we méér nemen van enkele groepen, dan stijgt hun aandeel (over 
vertegenwoordiging)  

▪ En dan daalt automatisch het aandeel van de andere groepen een beetje 
(onder vertegenwoordiging) 

o Door minimum aantal op te leggen: Kleine faculteiten oververtegenwoordigd → 
Hierdoor andere faculteiten ondervertegenwoordigd: 

▪ Reden: totale steekproefgrootte neemt toe, maar aantallen in grote 
faculteiten blijft gelijk 

▪ Als we méér nemen van enkele groepen, dan stijgt hun aandeel 
(oververtegenwoordiging) → En dan daalt automatisch het aandeel van de 
andere groepen een beetje (onder vertegenwoordiging) → want totaal = 
100% 

 
- (HER)WEGEN (corrigeren): Omdat bepaalde groepen over- en andere ondervertegenwoordigd 

werden → Verhoudingen ten aanzien van populatie niet meer correct weerspiegeld → Dus 

kunnen we niet zomaar onze resultaten veralgemenen → we moeten de proportionaliteit 

eerst terug in orde brengen → Dit kan door te (her)wegen: Als je veralgemeenbare uitspraken 

wil doen op basis van een disproportioneel gestratificeerde steekproef moet je de resultaten 

(her)wegen (representatief maken): 

 
Concreet:  
– Verdeel de populatie op in groepen (strata)  
– Daarna trekken we een toevalssteekproef in elk van die strata  
– Grootte van de steeproef per stratum is recht evenredig met de populatiegrootte van het 
stratum  • 48% mannen in bevolking à 48% van de totale steekproef wordt getrokken in het 
stratum ‘man’ 
Ondervertegenwoordigde strata moeten bij de berekening van de resultaten meer gewicht 
toebedeeld krijgen & vice versa → disproportionaliteit wordt rechtgetrokken  
Gewicht ondervertegenwoordigden < 1, oververtegenwoordigden > 1 

 



 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vb. 800 eerste jaar studenten KULeuven uit frame van 5779  
– Gestratificeerd naar faculteit  
– Eerst populatie percentages bekijken om te berekenen hoeveel eenheden we per stratum moeten 
trekken.  

• Bv. 6,21% van bewegingsen revalidatiewet. In populatie  
• dus 6,21% van 800=49,68 (=50) trekken 

Waarom stratificatie? 

• Verkleinen verwachte variantie 

• Meer precisie in schattingen voor individuele strata 

• Kleine strata → kleine aantallen voor de analyse → Dit maakt onze analyses minder 

betrouwbaar binnen die kleine strata (statistiek = wetenschap van grote aantallen!) 

Proportioneel gestratificeerde steekproef:  

– Het aandeel van het stratum in de steekproef is gelijk aan het aandeel van het stratum in de 

bevolking  

– Gestratificeerde steekproef weerspiegelt bijna perfect percentages in populatie  

Kleine strata → kleine aantallen voor de analyse  

• Dit maakt onze analyses minder betrouwbaar binnen die kleine strata (statistiek = 

wetenschap van grote aantallen!) 

Omdat bepaalde groepen over- en andere ondervertegenwoordigd worden  

– Verhoudingen ten aanzien van populatie niet meer correct weerspiegeld  

– Dus kunnen we niet zomaar onze resultaten veralgemenen. We moeten de 

proportionaliteit eerst terug in orde brengen  

– Dit kan door te “wegen” 

7.2.2.3 De clustersteekproef en tweetrapssteekproef  
clustersteekproef= een steekproef die verkregen wordt door toevallig aantal primaire eenheden te 
selecteren, waarvan je vervolgens alle secundaire eenheden in het onderzoek opneemt. 
Tweetrapssteekproef= een steekproef die verkregen wordt door eerst toevallig een aantal primaire 
eenheden te selecteren, en vervolgens daarbinnen op toevallige wijze secundaire eenheden te 
selecteren. 
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• Toevallig een aantal primaire eenheden selecteren, waarvan je vervolgens alle secundaire 
eenheden in het onderzoek opneemt: 

• Je selecteert klassen en binnen die primaire eenheid (als cluster) ga je elke secundaire eenheid 
(leerling) opnemen. We trekken geen individuen, maar clusters van individuen.  
Bij een clustersteekproef worden eenvoudigweg alle secundaire eenheden die tot de 
geselecteerde primaire eenheden behoren, in de steekproef opgenomen. Bijvoorbeeld alle 
leerlingen van een klas worden opgenomen. Deze techniek veronderstelt namelijk dat de 
primaire eenheden relatief klein zijn.  
Bij een tweetrapssteekproef speelt toeval in beide gevallen een rol. Zowel bij de selectie van 
primaire eenheden als de keuze van secundaire eenheden hieruit gebeurt op toevalbasis. 
Doorgaans worden uit elke primaire eenheid evenveel secundaire eenheden gekozen. Om elke 
secundaire eenheid een gelijke kans op selectie te geven, is het belangrijk dat je in stap één 
rekening houdt met de omvang van de primaire eenheden. 
 

– SRS met als “primaire eenheid” een verzameling van elementen (“cluster”)  
– Onderscheid primaire en secundaire eenheden  
– Bvb. uit lijst van scholen toevallig (SRS) een aantal scholen kiezen (=primaire eenheid).  

• Binnen elke gekozen school alle leerlingen (=cluster van secundaire eenheden) 
 

Voordelen: 

• Eliminatie grote geografische spreiding, Bvb. 10 scholen, dus maximaal 10 verschillende 

gemeenten 

• Studie kan in groep gebeuren (goedkoper), Bvb. vragenlijst klassikaal invullen 

• Lost probleem op van niet-bestaande lijsten van elementaire eenheden: minder complexe 

lijsten nodig (bv. geen lijst meer van niet-toegankelijke leerlingen) 

• Alle leerlingen clusteren →leerlingen hebben iets gemeenschappelijk: resulteert in een 
standard error. We winnen aan praktisch gemak, maar we verliezen aan precisie. We moeten 
een grotere steekproef nemen om aan precisie te houden  

• SE groter dan bij SRS, maar moeilijk berekenbaar, want hangt af van mate waarin clusters op 
elkaar gelijken / van elkaar verschillen 

• Clusters moeten zo vergelijkbaar mogelijk zijn (“inwisselbaar”) – Hoe meer verschillend ze zijn 
hoe groter de kans op vertekening 
 

Nadeel: 

• Je perkt heterogeniteit in → verlies aan precisie 

• SE groter dan bij SRS, maar moeilijk berekenbaar, want hangt af van mate waarin clusters op 

elkaar gelijken/van elkaar verschillen → Clusters moeten zo vergelijkbaar mogelijk zijn 

(“inwisselbaar”): Hoe meer verschillend ze zijn hoe groter de kans op vertekening 

Tweetrapssteekproef  

• Eerst toevallig een aantal primaire eenheden selecteren & vervolgens daarbinnen op 
toevallige wijze secundaire eenheden selecteren (2x toevalsteekproef trekken) 

o Eerst toevalssteekproef van primaire eenheden  
o Verdeel de secundaire eenheden over primaire eenheden 
o Daarna opnieuw toevalssteekproef van secundaire eenheden 
o In cluster steekproef: geen steekproef op dit niveau, alle eenheden worden 

geselecteerd  
o goede afspiegeling van de populatie met weinig geografische spreiding 
o Om dit verschil aan te geven spreken we van sets ipv clusters 
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o Vandaar meest gebruikte methode in België (en elders) voor persoonlijke interviews 
(reistijden interviewers verkorten) 

o Bv. eerst gemeentes trekken & dan inwoners trekken 
 

GELIJKENISSEN  

• De selectie van eenheden gebeurt in twee stadia die zich op een verschillend niveau 
afspelen.  

• Stap 1: op toevalsbasis worden primaire steekproefeenheden geselecteerd (PSE)  

• Stap 2: selecteer per geselecteerde primaire eenheid een aantal secundaire 
steekproefeenheden (SSE) die in die primaire eenheden genest zitten.  

 
VERSCHILLEN (manier waarop je de secundaire eenheden uit primaire eenheden kiest)  

• Clustersteekproef: alle secundaire eenheden die tot de geselecteerde primaire eenheden 
behoren worden in de steekproef opgenomen.  

• Tweestapsteekproef: in beide stappen speelt toeval een rol. Zowel de selectie van primaire 
eenheden als de keuze van secundaire eenheden gebeurt op toevalsbasis. De primaire 
eenheden worden evenveel als de secundaire eenheden gekozen.  

 
Ze bieden voordelen tegenover de enkelvoudige steekproef:  

• Reduceren de geografische spreiding van de steekproefeenheden.  

• Er zijn niet langer volledige steekproefkaders op individueel niveau vereist. Het volstaat om 
een lijst van alle primaire eenheden uit te bevolking te hebben.  

• Ze selecteren eenheden die zich fysiek in elkaar nabijheid bevinden en daardoor op elkaar 
lijken.  

 

7.2.2.4 Tweefasensteekproef  
= een steekproef die verkregen wordt door in een fase eenheden uit een te ruime populatie te 
selecteren: vervolgens ga je dmv een screeningsvraag na of ze wel tot de groep behoren waarover 
het onderzoek handelt. 

• Er is geen verschil van hogere en lagere niveaus – de primaire en secundaire eenheden 

• Wanneer je onderzoek doet naar groepen waarvoor geen steekproefkader bestaat. Er 
bestaat geen lijst van de groepen waarvan je gegevens nodig hebt.  → Oplossing: 
1) Eerste fase: 

o Trekken van een steekproef uit een populatie waarvoor wel een steekproefkader 

bestaat 

o Screenen of de geselecteerde eenheden tot de doelgroep behoren 

2) Tweede fase: Zij die tot de doelgroep behoren onderzoeken / bevragen 

                    Nog altijd een strikte toevalssteekproef! 

Voorbeeld: Onderzoek bij Internet gebruikers  

– Geen lijst met alle Internet gebruikers in België  

– Face-to-face enquête bij een steekproef uit de ganse Belgische populatie (=fase 1)  

– Vragen: gebruikt u Internet? Zo ja => enquête afnemen (=fase 2) 

In de praktijk worden ook andere steekproeven gebruikt omwille van praktische redenen:  
Een belangrijk verschil met voorgaande steekproefmodellen is dat er in dit geval geen sprake is van 

hogere en lagere niveaus. De tweefasensteekproef kan erg nuttig zijn wanneer er geen 
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steekproefkader beschikbaar is voor de precieze populatie waarin je geïnteresseerd bent. De 

tweefasensteekproef lost het gebrek aan steekproefkader op door de gegevens in twee 

opeenvolgende fasen te verzamelen. In de eerste fase trek je een omvangrijke toevalsteekproef uit 

een ruimere populatie waar wel steekproefkaders voor bestaan. Belangrijk is dat deze populatie het 

universum waarover jij uitspraken wil doen, volledig omvat. In een tweede fase ga je na of de 

geselecteerde eenheden wel degelijk behoren tot de groep waarover het onderzoek handelt. Zo, ja 

dan worden de eenheden in kwestie in de uiteindelijke steekproef opgenomen. De steekproef die je 

in de eerste fase getrokken hebt moet gevoelig groter zijn dan het steekproefaantal dat je 

uiteindelijk wenst te bekomen 

7.2.3 Foutenbronnen bij steekproeftrekking  
3 fouten bij toevalssteekproeven. 

7.2.3.1 Dekkingsfouten(coverage error) 
= een fout ten gevolge van een gebrek aan overeenstemming tussen de populatie en het 
steekproefkader. 

• Hebben betrekking op de vertaling van het speciaal universum naar een steekproefkader.  

• Wie er niet op staat kan niet worden geselecteerd 

• Dekkingsfouten treden op wanneer de onderzoekspopulatie en het steekproefkader niet 
volledig samenvallen.  

o Door gebrekkige administratieve registratie kan het zijn dat populatielijsten niet up-
to-date zijn. 

o Adressen kunnen foutief zijn  
o Meervoudige registraties. Sommigen staan twee keer of meer op lijst…  

 = Coverage error of dekkingsfout 

• Systematische mismatch tussen populatie en steekproefkader: ernstige schade.  
o Een steekproefkader kan te ruim zijn. Groepen die niet binnen het speciaal 

universum vallen, komen toch voor op de lijst.  
▪ Oplossing: de niet-verkiesbare respondenten uit het onderzoek verwerpen  

o Een steekproefkader kan te beperkt zijn en niet alle subgroepen zitten in het speciaal 
universum. → brengt veralgemeenbaarheid van de resultaten in gedrang.  

Dekkingsfouten hebben betrekking op de vertaalslag van het speciaal universum naar een 
steekproefkader. Het steekproefkader wordt veronderstelt een complete en accurate lijst van de 
onderzoekspopulatie te zijn. Dekkingsfouten treden op wanneer de onderzoekspopulatie en het 
steekproefkader niet volledig samenvallen. Voor zoverre het om toevallige fouten gaat, zal de 
gebrekkige kwaliteit van dergelijke steekproefkaders allen de onbetrouwbaarheid van een steekproef 
verhogen. Als er een systematische mismatch tussen populatie en steekproefkader bestaat, dan is de 
schade ernstiger. Een steekproefkade kan te ruim zijn: groepen eenheden die niet binnen de definitie 
van het speciaal universum vallen, komen toch voor op de lijst. Het probleem van een te ruim 
steekproefkader is relatief gemakkelijk op te lossen door geselecteerde eenheden die niet tot de 
populatie behoren – de niet-verkiesbare respondenten (non-eligibles) – uit het onderzoek te weren. 
Een nog ernstigere bedreiging ontstaat wanneer het steekproefkader te beperkt is en niet alle 
subgroepen van het speciaal universum omhelst. Dit probleem doet zich vaak voor bij onderzoek naar 
harddruggebruikers. Een te eng steekproefkader brengt uiteraard de veralgemeenbaarheid van de 
resultaten in het gedrag. 
Niet verkiesbare respondent= een eenheid in de steekproef die geen deel uitmaakt van de 
onderzoekpopulatie. 

 

7.2.3.2 Steekproeffouten  

• = de onbetrouwbaarheid die voortvloeit uit het feit dat je een steekproef analyseert ipv de 
ganse bevolking. 
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• Uit het steekproefkader wordt op louter toevalsbasis een selectie van onderzoekseenheden 
gemaakt. Het gebruikt van toeval brengt echter een foutenmarge met zich mee. Mocht je 
twee identiek dezelfde steekproeven trekken uit het identiek dezelfde steekproefkader, dan 
nog zal je wellicht twee verschillende schattingen bekomen. Om onnauwkeurigheden aan te 
duiden die inherent verbonden zijn met toevallige selectie, wordt de term steekproeffout 
gebruikt. Steekproeffouten zijn per definitie toevalsfouten. Ze vormen dan ook eerder een 
bedreiging voor de betrouwbaarheid van de resultaten dan voor hun geldigheid. Het mooie 
aan de theorie van toevalsteekroeven is dat het mogelijk is de grootte van de foutenmarge te 
schatten. Toeval brengt onzekerheid met zich mee, maar statistiek verschaft zekerheid over 
de omvang van die onzekerheid. Naarmate steekproeven groter zijn hebben ze een kleiner 
foutenmarge. 

• Toevallige afwijkingen ten gevolge van het werken met steekproeven i.p.v voltallige 
populatie 

• Twee louter toevallige steekproeven trekken uit een identiek hetzelfde steekproefkader: 
twee verschillende schattingen  

• Streekproeffout: onnauwkeurigheden die inherent verbonden zijn met een toevallige 
selectie.  

• Toevalsselectie gebruiken, dus aselecte steekproeven 

• Betrouwbaarheid van steekproef: naarmate steekproeven groter zijn, hebben ze ene kleinere 
foutenmarge.  

• Betrouwbaarheidsinterval drukt een foutenmarge uit. Het geeft weer dat een schatting op 
basis van een steekproef nooit helemaal accuraat is, door de steekproeffouten.  

• Oefening gooien met muntje: 10X gooien hoeveel kop? Vaak ligt dit in de helft. 
Onbetrouwbaarheid werk je weg door meer metingen te doen. 

• Betrouwbaarheid rond gemiddelde 
o Betrouwbaarheidsintervallen die 95% betrouwbaarheid garanderen. Het brengt een 

mate van onzekerheid mee.  
o Het betrouwbaarheidsinterval houdt enkel rekening met steekproeffouten. (de 

andere foutenbronnen zitten hier niet in!) 

o Formule:  (niet kennen, wel logica) 
▪ Gemiddelde van Y = gemiddeld vertrouwen 
▪ N = steekproefomvang 
▪ S= variantie  

o ESS ronde 5, 2010 steekproef van 1.073 Vlamingen. Vertrouwen in politici van 0 
(helemaal geen vertrouwen) tot 10 (volledig vertrouwen) schatting bedraagt 4,06; 
variantie (s2) is 4,57. Ondergrens 3,93 (formule met -) en bovengrens 4,19 (formule 
met +) 

o De foutenmarge wordt uitgedrukt in een betrouwbaarheidsinterval. Zo’n 
betrouwbaarheidsinterval geeft weer dat een schattig op basis van een steekproef 
nooit helemaal accuraat is, maar omwille van steekproeffouten fluctueert rond de 
werkelijke waarde in de populatie. Het betrouwbaarheidsinterval is een bereik aan 
mogelijke waarden rond de geschatte waarde afgebakend door een onder- en een 
bovengrens, waarvoor we een sterk vermoeden hebben dat de werkelijke waarde 
zich ertussen bevindt. Het rapporteren van betrouwbaarheidsintervallen rond 
schatting erkent met andere woorden dat er een bepaalde mate van onzekerheid in 
de schatting bestaat, waarvan de omvang weliswaar gekend is. het 
betrouwbaarheidsinterval houdt enkel rekening met steekproeffouten. De andere 
foutenbronnen die een systematische vertekening inhouden, zitten niet in het 
betrouwbaarheidsinterval vervat. In die zin geeft de betrouwbaarheidsinterval geen 
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absolute indicatie van hoe correct een schatting is. Formule 
betrouwbaarheidsinterval het geschatte gemiddelde, n de steekproevenomvang en 
s^2 de variantie. 

o  
o = betrouwbaarheidsinterval: het bereik aan waarden rond een schatting waarin de 

werkelijke waarde zich met een bepaalde waarschijnlijkheid bevindt; drukt uit hoe 
groot de steekproeffout is. 

 

 
 
Examen: een socioloog wenst de zogenaamde median voter theory die stelt dat iemand inkomen 
bepaalt hoe hij zij denkt over gelijkheid. Hij neemt survey af bij 556 toevallig geselecteerde Belgen. Uit 
het onderzoek blijkt dat respondenten gemiddeld 2.12 scoren op de egalitarismeschaal 
Hoeveel bedraagt 95% betrouwbaarheidsinterval rond het geschatte middel Zα 1.96 
Formule uitrekenen (je krijgt die) 
 
Welke uitspraak mbt betrouwbaarheidsintervallen is fout 

A. Betrouwbaarheidsintervallen drukke de mate van steekproeffout uit 
B. Hoe groter de gewenste kans op vergissing, hoe grote het interval 
C. Grotere steekproeven leiden tot kleinere betrouwbaarheidsintervallen 
D. Meer heterogeniteit in de steekproef leidt tot grotere betrouwbaarheidsintervallen 

Als we kijken naar de standaard normaalverdeling: als je meer zekerheid wilt 99% of 5% heeft impact 
op nauwkeurigheid, het is hoe kleiner de gewenste kans op vergissing hoe groter de 
betrouwbaarheidsinterval. 
 
De standaard normaalverdeling wordt gekenmerkt door de klokvorm, die symmetrisch rond de 0 
verspreid ligt. Elke waarde op de X-as (de Z-waarden) bakent een oppervlakte onder de klokcurve af.  

• 5% van de oppervlakte valt buiten het interval (-1,96;1,96)  

• En 95% erbinnen.  
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• Wie meer zekerheid wil dan 95% moet een z kiezen die een kleinere kans op vergissing 
afbakent.  

• Een kleinere kans op vergissing leidt tot bredere betrouwbaarheidsintervallen.  

• De standaardnormaalverdeling kenmerkt zich door haar karakteristieke klokvorm, die 
symmetrisch rond de 0 ligt gespreid. Wie meer zekerheid wil dan 95% moet een Za kiezen die 
een kleinere kans op vergissing afbakent. Een z-waarde van 2,56 bijvoorbeeld levert 99% 
betrouwbaarheidsinterval op. Merk op dat een kleinere kans op vergissing tot bredere 
betrouwbaarheidsintervallen leidt - en dus tot een minder nauwkeurige schatting. Hoe 
breder het interval, hoe meer zekerheid dat de populatiewaarde ertussen ligt.  

• Iets kleinere interval is 68 procent, hoe groter de Zα hoe breder je kijkt. 
 

 
 

7.2.3.3 Non-responsfout (uitval) 
 

• = een fout die optreedt als gevolg van het niet participeren van een deel van de 
geselecteerde steekproefeenheden. 

• de derde foutenbron, de non-responsfout, doet zich voor in de allerlaatste stap van de 
steekproeftrekking. Non-respons verwijst precies naar het fenomeen dat een aantal 
steekproefeenheden niet geobserveerd worden. de responsgraad of het responspercentage 
drukt uit hoeveel procent van de eenheden uit de geplande steekproef, ook effectief in de 
gerealiseerde steekproef terechtkomen 

• Is geen selectie bias bij trekking (geplande) steekproef, maar selectie bias bij realisatie van de 
steekproef door weigering tot medewerken of niet – contacteerbaarheid. 

• Kan leiden tot vertekening. 

• Doet zich voor in de allerlaatste stap van de steekproeftrekking  

• Non-respons: verwijst naar het fenomeen dat een aantal steekproefeenheden niet 
geobserveerd worden.  

• De responsgraad/responspercentage: het percentage van de geselecteerde 
steekproefeenheden dat daadwerkelijk aan het onderzoek deelneemt. drukt uit hoeveel % 
van de eenheden uit de geplande steekproef ook effectief in de gerealiseerde steekproef 
terecht komen.  

• 2 oorzaken: 
o Onderzoeker slaagt er niet in om geselecteerde onderzoekseenheid te contacteren. 

→ non-contacts 
o Weigeringen, niet willen deelnemen.  

• Gevolgen:  
o Leidt tot wegvallen van eenheden → Kleinere steekproef  
o Zorgt voor een uitvergroting van de steekproeffout  
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o Systematische vertekening: respondenten hebben een uitgesproken profiel 
afwijkend van de algemene populatie.  

Non-respons heeft funeste gevolgen voor de kwaliteit van de steekproefschattingen.  
– Ten eerste leidt non-respons tot het wegvallen van eenheden en dus tot een kleinere 

gerealiseerde steekproef. Non respons zorgt dus voor een uitvergroting van de 
steekproeffout.  

– Een tweede meer verstrekkend gevolg is dat non-respons een systematische vertekening in 
de schatting kan teweegbrengen.de oorzaak hiervan is dat nonrespondenten vaak een 
uitgesproken profiel hebben dat afwijkt van de algemene populatie. 

Non-respons analyse 
– Vergelijken van respondenten met populatie (maar fout kan ook bij steekproeftrekking 

zitten)  
– Vergelijken van respondenten met non-respondenten op basis van voor iedereen gekende 

informatie 
–  Bv. leeftijd en geslacht vaak gekend in steekproefkader. Nagaan of respondenten ouder zijn 

dan non-respondenten, of mannen minder meedoen dan vrouwen. Geeft idee over 
nonrespons fout. 

Non-respons bias/vertekening:  

• Formule:  

• Variabele Y = aan het product van 2 factoren 
o Factor 1: ratio (M) van het aantal non-respondenten  
o Factor 2: totaal aantal eenheden in de geplande steekproef (N)  

• Het verschil tussen de gemiddelde populatiescore voor respondenten R en non-
respondenten (YM) = de tweede factor  

• Vertekening stijgt wanneer het percentage non-respondenten groter is.  

• Grotere vertekening naarmate er meer respons is en respondenten sterk afwijken van niet-
respondenten. 

• Non respons vertekening= een systematische fout in schattingen die optreedt t.g.v. non-
respons; de grootte van de fout hangt af van de responsgraad en de verschillen tussen 
respondenten en non-respondenten. 

Oefening politieke barometer. 

• Peilingsbureaus moeten technische fiches leveren, methode/steekproef die ze gebruikt 
hebben. 

• Non-respons fout: Bovenaan wordt er een ruwe weergave gegeven van populatie bereikbaar 
via telefoon/GSM als je representatief wilt maken moeten deze in verhouding geplaatst 
worden met netto-steekproef.  Non-respons rates geven aan of er al dan niet een 
vertekening zou kunnen zijn. Als blijkt dat die respondenten 75 % dat die gemiddeld 
genomen zelfde respons geven, die non-respons rates geven ons een indicatie in hoe die 
respons-rates vertekening eruit zou kunnen zien. 

• Dekkingsfout; het feit dat er mensen zijn in het universum om niet in de steekproef 
terechtekomen. Er wordt veel meer gebruik gemaakt van een telefoon dan een GSM. Hier 
proberen ze het op te lossen, onze populatie is vooral op die met een telefoon. Media heeft 
geen interesse in onderzoek enkel voor telefoon populatie. 

• Bepaald percentage via GSM en bepaald percentage via telefoon. Weten we zeker dat er 
geen dubbel telling zou kunnen zijn?  

• Steekproeffout:  betrouwbaarheidsinterval houdt er rekening mee dat een andere 
steekproef van een andere 1000 mensen er anders zou uitzien. Steekproefgrootte optrekken, 
dan zal die betrouwbaarheidsinterval smaller worden. 
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7.2.4 Steekproefgrootte  
 

• Grote steekproeven 
o Veel tijd en middelen  

• De gewenste steekproefgrootte hangt niet af van de omvang van de populatie.  

• De steekproefeenheden zijn bepalend voor de nauwkeurigheid  

• Indien de steekproeffractie meer dan 5%: finiteitscorrectie zodat de omvang van de 
populatie wel een invloed heeft op de betrouwbaarheid.  

• = finiteitscorrectie: een correctie die je toepast bij het berekenen van 
betrouwbaarheidsintervallen wanneer de steekproeffractie erg groot is >5% 

 
Bij het bepalen van de optimale steekproefomvang 3 factoren van belang:  

1. De gewenste betrouwbaarheid  

• Betrouwbare uitspraken – smallere betrouwbaarheidsintervallen. grotere 
steekproeven leveren een grotere betrouwbaarheid op. Hoe breed een 
betrouwbaarheidsinterval mag zijn, hangt af van de aard van de onderzoeksvragen?   

• Hoe breed het interval mag zijn – hangt af van de aard van de vraag  

• Verwijst naar diversiteit in populatie: spreiding/variantie van het kenmerk dat je 
onderzoekt = dit wordt gevat in variantie (Standard Error) = “s in het kwadraat/sigma 
in het kwadraat” 

▪ Voorbeeld: schatting maken van de gemiddelde leeftijd in aula → makkelijke 
schatting ’18-25 jaar’. Hoe heterogener een populatie → moeilijker om 
inschatting te maken → hoe groter de populatie moet zijn.  

 
Weinig heterogeen → gemiddelde niet zo moeilijk in te schatten <-> Heterogeen → gemiddelde 
moeilijk in te schatten 
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1ste steekproef weinig heterogeen (homogeen) → kleinere steekproef nodig <-> 2de steekproef 
heterogeen → BI veel groter → grotere steekproef nodig 

▪ Hoe heterogener de populatie, hoe groter de SE → hoe groter het BI 

▪ vb. aantal kinderen in gezin: 

• SE = 0,143 (lage heterogeniteit):  

2,14 - 1,96 x 0,143 = 1,86 
2,14 + 1,96 x 0,143 = 2,42 
→met 95% zekerheid ligt BI tussen 1,86 & 2,42 

o SE = 0,553 (hoge heterogeniteit): 

2,14 - 1,96 x 0,553 = 1,056 
2,14 + 1,96 x 0,553 = 3,224 
→ er zit meer variatie op, de populatie is heterogener. Als we dezelfde berekening 
maken zien we dat het gemiddelde gelijk is maar de variantie is verschillend. De ruis 
wordt veel groter.  
 

- Varaiantie en SE moeten NIET gelijk zijn aan elkaar. SE = standaarddeviatie/wortel van N.  → 
0,143 (wortel)/ 7 (wortel) = 0,143 (de hoeveelheid ruis die we hebben op de schatting van de 
hoeveelheid kinderen) 

 
- Als je onderzoek doet ga je altijd meerdere kenmerken meten. De populatie hier is erg 

homogeen in termen van leeftijd maar is heterogeen op basis van de provincies ofzo.  
 

Als populatie heterogener → BI’s groter (minder precies worden) → Dit tegenwerken door grotere 
steekproef te nemen (dan verkleint BI) => Als populatie homogener is, dan volstaat een kleinere 
steekproef → Let op: een survey bevat meerdere variabelen, heterogeniteit verschilt van kenmerkt 
tot kenmerk (populatie kan heterogeen zijn op 1 kenmerk & niet op een ander kenmerk) → zoeken 
naar compromis 
 

2. Gewenste kans op vergissing  

• de grootte van het betrouwbaarheidsinterval is omgekeerd evenredig met de 
gewenste kans op vergissing. Wil je een kleinere kan op vergissing, dan moet je de 
range van mogelijke waarden waarbinnen de populatieparameter vermoedelijk ligt, 
uitbreiden. 

• Keuze maken over zekerheid  

• 95% betrouwbaarheid – 5% kans op vergissing  → Za =1,96 

• Kleinere kans op vergissing: dan moet je de steekproefgrootte uitbreiden  
 

3. De heterogeniteit van de populatie 

• hoe heterogener de populatie, hoe groter de uitdaging om een accurate schatting te 
doen. Heterogeniteit moet hier begrepen worden als de spreiding of variantie van 

Aantal kinderen per gezin 
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het kenmerk dat je onderzoekt. Heterogene populaties vereisen dus een grotere 
steekproefomvang om hetzelfde niveau van betrouwbaarheid te garanderen 

• de diversiteit en variantie 

• hoe groter, hoe moeilijker om te voorspellen 

• kleine variantie is een kleine error dus grote heterogenteit is een grote error 

• Heteogentiteit is een variantie van het kenmerk dat je onderzoekt  

• Ze vereisen een grote steekproefomvang om hetzelfde niveau van betrouwbaarheid 
te halen.  
 

Betrouwbaarheidsinterval berekenen:  

• Formule: n=4z2s2/L2 

• De breedte van het interval: de gewenste nauwkeurigheid  

• Z en s2 zijn de kans op vergissing en de heterogeniteit van de populatie  

• N = steekproefgrootte 

• L = breedte van het gewenste betrouwbaarheidsinterval  
 
Formule houdt geen rekening met:  

4. Analysebehoeften 

• Enkel uitspraken over de volledige steekproef – niet mogelijk om specifieke 
subgroepen te analyseren  

• Hoe meer variabelen je tegelijkertijd wil gebruiken in de analyse, hoe groter je 
steekproef zal moeten zijn 

• Hoe meer categorieën (waarden) elke variabele bevat, hoe groter je steekproef moet 
zijn – Representatie marginale gevallen 

5. Praktische overwegingen 
De beschikbare financiële middelen en tijdskader zijn probleem: tijd, fondsen, financiers 

7.2.5 Kwantitatieve niet-toevalssteekproeven  
praktische obstakels of een gebrek aan financiële middelen maken het soms onmogelijk deze 
voorgeschreven procedures strikt te volgen. Je vindt dat ook heel wat onderzoek terug waarin 
kwantitatieve steekproeven gebruikt worden die niet voldoen aan de definitie van toevalsteekproef. 

o Quotasteekproef: een niet-toevalsteekproef waarbij je per categorie van de populatie een 
vast aantal eenheden selecteert. bevolking in subgroepen opgedeeld volgens één of 
meerdere relevante kenmerken. Hier geen betrouwbaarheidsinterval op kunnen berekenen 
want hier speelt toeval geen rol. 

o hier wordt de bevolking opgedeeld volgens één of meer relevante kenmerken. 
Gebaseerd op hoe de populatie verdeeld is over deze categorieën, stel je een 
steekproefplan op dat stipuleert hoeveel eenheden per categorie opgenomen 
moeten worden. dit zijn de quota. Vervolgens start de zoektocht naar de 
onderzoekseenheden tot deze quota bereikt zijn. De selectie ven eenheden binnen 
de categorieën gebeurt niet toevallig, maar wordt bijvoorbeeld aan interviewers over 
gelaten. 

o Eerst verdeling van bepaalde kenmerken in populatie nagaan  
o Bvb. 51% vrouwen, 49% mannen; 20% lager geschoolden, 50% middelgeschoolden, 

30% hooggeschoolden – Dan ervoor zorgen dat de steekproef deze verdelingen volgt  
o Je contacteert iemand, bvb. een hogergeschoolde man, en gaat na of je nog zo 

iemand nodig hebt. Zo ja: bevragen, zo neen, niet bevragen 
o Probleem = selectie is niet toevallig 

▪ Gestratificeerde steekproef met selecte keuze binnen strata, afhankelijk van 
▪ Interviewer en diens voorkeuren (of vrienden, kennissen)  
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▪ Bereikbaarheid en bereidwilligheid van elementen – BI niet berekenbaar! 
Dus geen veralgemenende uitspraken mogelijk…  

▪ Probleem wordt minder erg bij “random walk” 
o Steekproefplan opstellen gebaseerd op hoe de populatie verdeeld is over deze categorieën.  
o De selectie van de eenheden binnen de categorieën gebeurt niet toevallig.  
o = een proportioneel gestratificeerde steekproef zonder aselecte trekking.  
o Vragen stellen over de externe geldigheid: probleem: selectie is niet toevallig. Het lijkt op een 

gestratificeerde steekproef. Binnen de strata speelt er geen steekproef.  
o Element van toeval erin steken: ‘’random walk” = kwantitatieve niet-toevalssteekproef 

o  
 
Random walk  

• = een methode om steekproefeenheden te selecteren, waarbij interviewers vanaf een 
toevallig gekozen startpunt een route afleggen die volgens bepaalde beslissingsregels is 
uitgestippeld. 

• De quotasteekproef is dus eigenlijk een proportioneel gestratificeerde steekproef zonder 
aselecte keuze binnen de verschillende strata. Het gevaar bestaat dat interviewers in eerste 
instantie personen zullen aanspreken uit hun eigen kring, terwijl moeilijker bereikbare 
groepen buiten beeld blijven. Precies om de selectiviteit van de onderzoekers en/of 
interviewers in te dijken, wordt een quotasteekproeftrekking vaak gecombineerd met het 
zogenaamde random walk principe. Deze methode bedeelt de interviewers toevallig gekozen 
startlocaties toe. Vervolgens moeten de interviewers een route volgen die volgens 
terugkerende beslissingsregels wordt uitgestippeld. 

• Zo wordt de selectie van mensen toch wat “meer toevallig” – Minder invloed van voorkeuren 
interviewer  

• In commerciële onderzoek vaak gebruikt – Want goedkoper – En soms kan men indruk wekken 
bij klanten dat steekproef in orde is…  

• Soms berekent men BI’s, en zelfs de BI’s die horen bij SRS. Is misleidend en deontologisch niet 
correct. 

• Je geeft interviewers bepaalde regels/stramien dat ze moeten volgen.  
o Vb: je moet gaan naar een bepaald adres en je moet elke tweede straat van rechts in 

slaan. Er is iets meer toevalligheid geselecteerd, maar nog geen zuivere 
toevalssteekproef.  

• “Natuurlijke’ of theoretische steekproef 
o toeval is niet zo belangrijk. Theoretische overwegingen zijn belangrijk. Zoeken naar 

cases die rijk zijn aan informatie. Soms onderzoek dat in de brede gaat, dan zoek je 
zoveel mogelijk informatie. Soms gevallen die de grootste kans hebben om je theorie 
te weerleggen.  
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• Acces panel: een bestand van personen die zichzelf opgegeven hebben om op regelmatige 
basis aan onderzoek mee te werken. commerciële onderzoekbureaus maken veelvuldig 
gebruik van acces panels. Dit zijn bestanden van personen die zich vrijwillig hebben opgegeven 
om op regelmatige basis mee te werken aan bevragingen 

• The silent community: theoretisch zinvolle interacties observeren, een plaats zieken waar 
vluchtige ontmoetingen kunnen (vb homo’s onderzoeken) 

o Doel = op welke plaatsen vinden anonieme, vluchtige homoseksuele contacten plaats 
tss. mannen in New York, en hoe verlopen die ontmoetingen daar, welke 
gedragsregels,… (en verschillen die naar soort plaats, “setting”)? 

o Gaat op zoek naar plaatsen waar vluchtige homoseksuele contacten plaastvinden – 
Geholpen door informant “Dr. E.” – Probeert zo uiteenlopend mogelijke plaatsen te 
selecteren • Openbare parken • Publieke toiletten • Stranden • Tunnels • Badhuizen 
• Homobars • … 

o “Steekproef” van plaatsen, en observeert telkens hoe men zich daar gedraagt 
• Verschillen theoretische steekproeven en toevalssteekproeven  

– Selectie op toeval vs. Informatieve waarde  
– Gesloten vs. Interactief en open  
– Vooral bepaalde sample size vs. criteria van theoretische verzadiging en actief zoeken naar 

negatieve gevallen 
 

Gelegenheidssteekproef (convenience sample) 
o = dit is een niet-toevalsteekproef waarvan de eenheden geselecteerd zijn op basis van het 

feit dat ze makkelijk voorhanden zijn. 
o Geen echte selectie door de onderzoeker 
o De eenheden die zich aanbieden worden genomen. → mag niet veralgemeend worden.  

 

7.3 Theoretische steekproeven  
= een selectie van onderzoekseenheden obv theoretische overwegingen, die eerder verdiepend 
inzicht dan representativiteit nastreeft. 
Logischerwijs verloopt theoretische steekproeftrekking niet volgens het gestructureerd stramien van 
de toevalsteekproef. Het proces van een theoretische steeproeftrekking heeft een open karakter: 

7.3.1 De eigenheid van theoretische steekproeftrekking  

• Steunt niet op toeval, maar laat zich leiden door inhoudelijke overwegingen.  

• Doel is niet om een representatieve steekproef te hebben maar om een verdiepend inzicht te 
leveren.  

• Eigenschappen:  
o Het heeft een open karakter  
o Steekproeftrekking, obseratie en interpretatie wisselen elkaar voortdurend af  

• Gevolgen: 
o Een eerste gevolg hiervan is een meer flexibele omgang met de afbakening van de 

onderzoekseenheden . het trekken van een toevalsteekproef begint met het 
vastleggen van een populatiedefinitie, waar nadien niet meer van afgeweken wordt. 
Bij een theoretische steekproeftrekking, daarentegen, ligt niet noodzakelijk vast uit 
welke populatie de eenheden precies geselecteerd worden. bevindingen op basis 
van voorgaande observaties kunnen er toe leiden dat de interesse van de 
onderzoeker in de loop van het onderzoeksproces verschuift en dat die zal focussen 
op een nieuwe categorie onderzoekseenheden.  

o Een tweede gevolg: de openheid van de steekproeftrekking houdt een grotere 
flexibiliteit in met betrekking tot de steekproefgrootte. Bij de toevalsteekproef wordt 
voorafgaand aan de observatie vastgelegd hoeveel eenheden in het onderzoek 
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opgenomen worden. bij de theoretische steekproeftrekking ligt de omvang van de 
steekproef niet a priori vast. 

o Meer flexibele omgang met de afbakening van de onderzoekseenheden  
o Het ligt niet vast uit welke eenheden geselecteerd wordt → ze zullen nieuwe 

onderzoekseenheden kunnen selecteren in de loop van het onderzoek  
o Openheid van steekproeftrekking zorgt voor een grotere flexibiliteit in betrekking 

met de steekproefgroote 

• Analystische inductie: een strategie om op inductieve wijze tot een sluitende verklaring voor 
een fenomeen te komen; de zoektocht naar  negatieve cases en het voortdurend bijstellen 
van hypothesen staan hierbij centraal.  

• op basis van kwalitatieve obseraties meer algemene theorie op te stellen.  
o Startpunt: een definitie van het onderzoeksprobleem  
o In hoeverre biedt de tentateive hypothese een uitsluitende verklaring  
o Als de observaties de hypothesen tegenspreken – herformulering  
o Het is van uitermate belang om als onderzoeker niet te snel te besluiten dat een 

theorie verzadigd is.  
o Deze analysetechniek is erop gericht om op basis van kwalitatieve observaties een 

meer algemene theorie op te stellen. Het startpunt van de analytische inductie is een 
definitie van een onderzoeksprobleem en een voorlopige hypothetische verklaring 
voor het onderzochte fenomeen. Als de observaties de hypothese tegenspreken, dan 
dringt een herformulering van de hypothese zich op. Vervolgens moeten er 
bijkomende observaties gedaan worden om het waarheidsgehalte van de bijgestelde 
hypothese te toetsen. Dit proces van opnieuw observeren en verfijnen van de 
hypothese gaat door tot het moment waarop je geen nieuwe observaties meer kan 
vinden die in contradictie zijn met de hypothetische verklaring. Het is met andere 
woorden aangewezen bijkomende observaties te blijven doen totdat het punt van 
theoretische verzadiging is bereikt. concreet betekent dit dat de ontwikkelde theorie 
dan voldoende fijnmazig is om alle geobserveerde gevallen sluitend te verklaren. 

•  
 

7.3.2 Strategieën in theoretische steekproeftrekking  

7.3.2.1 De doelgerichte steekproef  

• = een theoretische steekproef die verkregen wordt door de onderzoekseenheden te 
selecteren die de grootste relevantie hebben voor de onderzoeksvraag. 
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• Onderzoekseenheden die de grootste relevantie bezitten om een onderzoeksvraag te 
beantwoorden.  

• in het geval van een doelgerichte steekproef (purposive sample) gaan onderzoekers op zoek 
naar onderzoekseenheden die de grootste relevantie bezitten om de onderzoeksvraag te 
beantwoorden. Het doel van de studie is met andere woorden het criterium waarop de 
steekproef is gebaseerd. Concreet selecteer je een aantal criteria aan de hand waarvan je de 
relevante onderzoekseenheden afbakent. Meestal gaat het om strenge criteria, die een 
relatief kleine onderzoeksgroep afgrenzen. Vervolgens start een zoektocht naar cases die aan 
die vooropgestelde criteria voldoen 

• Concreet: 
o Selecteer een aantal criteria  
o Start zoektocht naar cases die aan criteria voldoen 

 

7.3.2.2 De sneeuwbalsteekproef  

• Een theoretische steekproef die verkregen wordt door één of meerdere respondenten (de 
zogenaamde startpunten) te vragen of ze je in contact kunnen brengen met andere leden 
van een specifieke populatie. 

• Steekproeven trekken uit populaties die verborgen zijn.  

• Via doorverwijssystemen groeit de steekproef & kan je ze in contact brengen met anderen 
die ook tot de groep behoren.  

• De keuze van het startpunt van de steekproef is bepalend voor wie in de steekproef terecht 
komt.  

• Eén of meer starteenheden  
o Die je in contact brengt met anderen (die voldoen aan een  criterium)  

• Bvb. onderzoek Becker bij Marihuana gebruikers (p. 50).  
o Je start met een paar mensen die je in contact brengen met andere gebruikers  
o Gevaar = blijven steken in “kliekjes”  
o Proberen zo gevarieerd mogelijke “ingangen” te vinden 

• sneeuwbalsteekproeven zijn erg geschikt om steekproeven te trekken uit populaties die 
verborgen zijn en waarvan de leden via netwerken met elkaar in connectie staan. Deze 
techniek bestaat erin om de onderzochte persoon te vragen of ze je in contact kunnen 
brengen met anderen die behoren tot de populatie waartoe je interesse hebt. De achilleshiel 
voor dit soort steekproeven is dat de keuze van het startpunt bepalend is voor wie in de 
uiteindelijke steekproef terechtkomt. Het risico bestaat dat de steekproef beperkt blijft tot 
een kliek of subgroep van de populatie en zo een vertekend beeld oplevert. 
 

Doelgerichte steekproeven  
– Selectie van “informatierijke” elementen  

• Steekproeven met extreme of afwijkende gevallen  
• Steekproeven met zo groot mogelijke verscheidenheid  
• Homogene steekproeven  
• Steekproeven van typische gevallen 

 

7.3.2.4 De gelegenheidssteekproef 

• Ook kwalitatieve onderzoekers gebruiken dit.  

• Samengesteld uit eenheden waarover je gemakkelijk toegang hebt.  

• In dit geval wordt de steekproef samengesteld uit eenheden waartoe je gemakkelijk toegang 
hebt. Praktische voordelen halen hierbij de bovenhand op theoretische en inhoudelijk 
argumenten, wat negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van de steekproef.  

Voordeel:  

• Ze kunnen uit ideeën putten om een steekproefontwerp samen te stellen.  
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• Adaptieve steekproeftrekking: het combineren van verschillende aanpakken om 
steekproeven te trekken.  

 
Het open karakter van de kwalitatieve steekproef heeft als groot voordeel dat onderzoekers vrijelijk 
uit voorgaande ideeën kunnen putten om een steekproefontwerp samen te stellen dat op maat is 
gesneden voor de onderzoeksvraag. De term adaptieve steekproeftrekking verwijst precies naar de 
praktijk van het combineren van verschillende aanpakken om steekproeven te trekken, aangepast 
aan de specifieke noden van het onderzoek. 
 
 
Vraag examen: bereken de steekproefgrootte die je nodig hebt (formules niet vanbuiten kennen → 
deze wordt gegeven op het examen) je moet de formule enkel kunnen toepassen & bekijken.  
 

DEEL 3: KWANTITATIEVE METHODEN 

HOOFDSTUK 8: EXPERIMENTEEL ONDERZOEK (examen) 
 
Ontstaan in 17e eeuw met ’s Gravesande met zijn experiment waarbij hij een bol laat opwarmen door 
een kaars om dan te concluderen dat bal niet meer door de ring past.  
 
Komt vanuit het empirisme (niet verrassend): 

▪ Kennis komt voor uit observatie; 
▪ Eén aspect van de realiteit manipuleren (terwijl het overige gelijk blijft) 
▪ Kijken welke effecten deze manipulatie voortbrengt; 

→ Past binnen de naturalistische traditie.  
→ Werd eerst bij natuurwetenschappen toegepast, later ook bij sociale wetenschappen.  
 
Het basisidee van een experiment is dat je als onderzoeker twee situaties creëert. In de eerste situatie 
manipuleer je één element en ga je na of die ingreep een effect heeft op een kenmerk dat je als 
onderzoeker interesseert. In de andere situatie manipuleer je niks -  dit is de controlesituatie. 
Vervolgens kijk je of en in hoeverre het kenmerk van interesse in de eerste situatie verschilt van 
datzelfde kenmerk in de tweede situatie. Ook in de sociale wetenschappen worden experimentele 
ontwerpen gebruikt om tot inzicht in oorzakelijke verbanden in de sociale werkelijkheid te komen. 
Sommige domeinen lenen zich gemakkelijker tot het overnemen van methoden uit de 
natuurwetenschappen. Vooral de psychologie kent een lange traditie van gebruik van experimenten. 
Experimenting society van Donald Campbells; een idee dat verwijst naar een samenleving die zich 
aandient als laboratorium waarin sociale interventies getest kunnen worden via experimenteel 
onderzoek op hun merites.  

• Onderzoeksdesigns: een mix van elementen waarmee je onderzoek gaat doen. Al de 
informatie wordt toegepast op de praktische onderzoeksvragen.  

• Experimentele ontwerpen: inzicht in oorzakelijke verbanden in de sociale werkelijkheid  
Vraag: veroorzaakt rijkdom onethisch gedrag? → Snijden dure auto’s vaker de pas af? ≈ Turven wie 
weed en welke klasse auto. → Duidelijk verband/verschil bij dure vs goedkope wagens? 
Quid? Valkuilen?  

▪ Dure auto indicator van rijkdom (meetgeldigheid)? 
▪ Dure auto’s = meer paardenkracht en geschikter om pas af te snijden? 
▪ Andere factoren spelen mee (al dan niet verzekerd, eigen auto of gehuurd …) 
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Je kan maar over causaliteit spreken als: 
I. De covariatie van twee kenmerken = hier het geval; 

II. De tijdsvolgorde = eerst rijk, dan onethisch of omgekeerd? 
III. De afwezigheid van schijnrelaties = Pas afsnijden veroorzaakt door andere elementen? 
IV. De sterke theoretische grond  
→ Voor deze case enkel uitspraak doen over covariantie (interne geldigheid)  
≠ Uitsluitsel over causaliteit! 

 

• Experimenten: oorzakelijk verband tussen twee of meer kenmerken objectief en bloot 
leggen.  

• Oorsprong experimentele methode: empirisme: 

o Gravesande, 18de E: Is het zo dat voorwerpen als ze warmer worden (temperatuur) 

uitzetten (omvang)? 

o Kennis komt voort uit observatie 

o 1 aspect van realiteit/stimulus manipuleren (terwijl het overige gelijk blijft) → Kijken 

welke effecten deze manipulatie voortbrengt → Past binnen de naturalistische 

traditie 

In sociale wetenschappen: twee belangrijke types van experimenten: 

1) Laboratorium experiment: 

= het toedienen van de experimentele stimulus vindt plaats in de strikt controleerbare, 

maar hoogst artificiële omgeving van het laboratorium. 

o Gebeurt in labo, sterke controle over setting → meer naturalistisch, maar ook zeer 

artificieel (ze weten dat ze onderzocht worden) 

o Eerder iets voor (sociaal-)psychologen 

▪ Voorbeeld: er worden op toevallige wijze 2 groepen gemaakt die ze 

een hoge & lage klasse mindset geven (het idee dat je in een 

hoge/lage klasse zit) → Respondenten krijgen de kans om snoep te 

nemen die eigenlijk voor kinderen uit een naburig lab bedoeld is = 

geen ethisch gedrag → We observeren dat respondenten uit hoge 

klasse mindset gemiddeld meer (1.17) snoepjes dan lage klasse 

mindset (0.60) nemen (significant verschil) => we besluiten dat 

denken te behoren tot een hogere sociale klasse onethisch gedrag 

veroorzaakt 

o Twee groepen: hoge vs lage klasse mindsets (hoeven dus niet echt zo te zijn) 
▪ Zichzelf vergelijken met lage (groep 1) of hoge (groep 2) klasse 

personen; 
o Respondenten worden op toevallige wijze (randomiseren) aan een van de groepen 

toegewezen; 
▪ Deceptie = respondenten weten niet wat er wordt onderzocht.  

o Respondenten krijgen de kans om snoep te nemen die eigenlijk voor kinderen uit een 
naburig lab bedoeld is nadat ze bevraagd werden;  

o We observeren welke groep het meeste snoep neemt 
▪ Respondenten uit hoge klasse mindset nemen gemiddeld meer (1.17) 

snoepjes dan lage klasse mindset (0.60); 
▪ Dit verschil is statistisch significant;  

➔ Hoge sociale klasse = meer onethisch gedrag?  
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Indien hoge klasse mindset meer snoep neemt dan lage klasse mindset: we besluiten dat denken te 
behoren tot een hogere sociale klasse onethisch gedrag veroorzaakt. 
→ Waarom mogen we dit besluiten? 

▪ Het enige verschil tussen beide groepen is de sociale klasse mindset; 
▪ Alleen deze factoren kan het verschil in het aantal genomen snoepjes verklaren; 
▪ Alle andere factoren zijn onder controle gehouden; 

 
Quid causaal effect? Kan je dit veralgemenen naar het ‘echte’ normale leven?  
→ Achilleshiel experimenteel onderzoek = externe validiteit.  
 
Randomisering zorgt voor kleine verschillen op vlak van snoep eten of niet = groepen verschillen in 
niets behalve mindset. Al de rest is gecontroleerd dus gedrag dat daarna werd gesteld is te wijten 
aan de mindset.  

 
2) Veldexperiment 

= het toedienen van de experimentele stimulus gebeurt in een ‘natuurlijke’, en dus 

moeilijk beheersbare setting. 

o Experimenten in “werkelijke wereld” zoals klassen, organisaties, of als resultaat van 

beleidsmaatregelen. → ‘vinden plaats in natuurlijke omgeving’  

o Meer iets voor sociologen, politicologen, communicatiewetenschappers 

o Voordeel = in de echte wereld (tegemoetkoming nadeel labo) 
o Nadeel = interne geldigheid is zwak (zijn de verhoudingen wel juist?) 

• Randomised controlled trials: experiment 

• Counter factual: wat er zou gebeurd zijn als er geen manipulatie zou geweest zijn of als er 
andere condities waren 

• Experimentele groep= een groep individuen die op gecontroleerde wijze de experimentele 
stimulus toegediende krijgt. 

• Vergelijkingsgroep: de groep individuen die de experimentele stimulus niet toegediend krijgt. 
 
Video Esther Duflo: TED Talk social experiments to fight poverty 

• ≈ Proces van experimenten en causaliteit toegepast op drie cases over ontwikkelingshulp.  
 

8.2 Onderdelen van het klassieke experimentele ontwerp 
1. Hypothese (vermoeden) van wat iets veroorzaakt 

o Niet exploratief, er moet een vermoeden van causaliteit zijn; 
▪ Bv. Rijkdom veroorzaakt onethisch gedrag” 

2. De onderzoeker definieert twee situaties (condities) waarbij het al dan niet optredne van 
een vermoedelijke oorzakelijke factor wordt gemanipuleerd  

– Situaties, groepen … vaak controlegroep bij. Bv. Hoge vs lage klasse mindset.  
 

3. Eenheden worden op toevalsbasis (randomisatie) aan één van beide situaties (condities) 
toegewezen 

– Onderzoekseenheden willekeurig verdelen aan condities; 
 ! Mensen mogen niet zelf kiezen !  
 

4. We vergelijken de toestand op de afhankelijke variabele (voor en) na de experimentele 
manipulatie 

– Bv. Neemt de ene groep meer snoepjes dan de andere?  
a. Bij een verschil te wijten aan condities (de rest = gecontroleerd) 
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b. Wat met niet veranderlijke kenmerken zoals geslacht of leertijd? Kan je niet 
randomiseren. 

c. Alternatief: matching = condities zo samenstellen dat er overal een soort overlap is, 
bv. Een arme man in conditie 1 en in conditie 2.  

! Oppassen voor interen validiteit, kan je niet altijd doen 
 
→ OF 

I. Hypothese 
II. Condities opstellen 

III. Randomiseren 
IV. Condities vergelijken 

1. Hypothese over oorzaak afkomstig uit theorie of vroeger onderzoek  
2. Verschillende situaties definiëren  

– Elke situatie noemt men een “conditie”  
• Soms ook niveau of “level” van de experimentele factor  

– Experimentele conditie = conditie waarbij de vermoedelijke oorzaak wel optreedt (bvb. hoge 
klasse mindset)  

– Controle conditie = conditie waarbij de vermoedelijke oorzaak niet optreedt (bvb. lage klasse 
mindset)  

– Meest eenvoudige experiment = 2 condities. Maar kan ook meer zijn! 
3. Toevallig eenheden toewijzen = randomiseren  

– (Waarom mogen de respondenten niet zelf kiezen?)  
– Beste strategie om groepen perfect vergelijkbaar te maken = randomisatie (toevallige 

toewijzing aan groepen)  
– Maar soms kan dit niet of werkt het niet  

• “Gefixeerde kenmerken”: geslacht, leeftijd, etnische afkomst, lichaamsgewicht,…  
• Ethische bezwaren: niet ethisch om vermoedelijk werkende medische behandeling 

niet te verstrekken, om mensen te dwingen te roken, om informatie over mensen 
(bvb. hun sociale status) te manipuleren om te zien of rechtbank anders oordeelt,…  

• Bij kleine aantallen. Toeval werkt bij grote aantallen. 
 

8.2.1 Basisschema van een klassiek experiment  

• Experiment: ze veranderen één aspect in een situatie om na te gaan of het resultaat met die 
verandering verschilt.  

• Het vertrekpunt: causale effect waarbij één kenmerk geïsoleerd wordt. om de oorzakelijke 
relatie te testen → 2 situaties creëren: 

o Eén waarin het kenmerk optreedt  
o Eén waarin het kenmerk niet optreedt  

• Het variërende kenmerk noemen we de stimulus.  
o De stimulus vindt plaats in de experimentele groep.  
o De situatie zonder de stimulus is de vergelijkingsgroep.  

Het basisschema van een experiment vormt de formele neerslag van wat mensen doen als ze situaties 
vergelijken: ze veranderen één aspect in een situatie en ze gaan na of het resultaat met die verandering 
verschilt van wat er zou gebeuren zonder die verandering. Alle overige kenmerken in de verschillende 
situatie zijn gelijk of verglijkbaar. Schema van het klassieke experiment? Het vertrekpunt is dat je het 
causale effect van één kenmerk op een andere variabele wil isoleren. Er is met andere woorden een 
hypothese over het oorzakelijke effect van een kenmerk op een afhankelijke variabele. Om die 
oorzakelijke relatie te testen creëer je twee situaties: één waarin dat kenmerk optreedt en één waarin 
dat kenmerk niet optreedt. Dan vergelijk je de uitkomst op de afhankelijke variabele tussen de situatie 
met en zonder het kenmerk. Voor al het overige moeten beide situatie gelijk zijn. Dat variërende 
kenmerk noemen we ook wel de stimulus of de experimentele manipulatie en kan van velerlei aard 
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zijn. De situatie waar de stimulus plaatsvindt, is de experimentele groep; de situatie zonder de stimulus 
is de vergelijkingsgroep. 
 
Klassiek experimenteel ontwerp = pretest-posttest control group design  

• Experimentele vs vergelijkingsgroep met principe van randomiseren, de stimulus en 
onafhankelijke variabele én de voor-en nameting van de afhankelijke variabele  

 

 
 

o Elke rij is een situatie = conditie.  
o X is de stimulus of experimentele manipulatie → waarvan je het oorzakelijk effect wil 

onderzoeken.  
o Oi = observatie, een score op een variabele 
o O’s en X in rij hebben betrekking op groepen personen in éénzelfde situatie O1 en O2 

slaan op de experimentele groep 
o O3 en O4 op de vergelijkingsgroep.  
o R = randomisering  

Hier gaat het om een klassiek experiment met een experimentele en een vergelijkingsgroep die 
samengesteld zijn op basis van randomisering. Elke rij staat voor een situatie – ook wel een conditie 
genoemd. Conditie: de situatie of omstandigheid in een experiment waarin ofwel de stimulus wordt 
toegediend (dit is de experimentele conditie) of wel niet (dit is de controleconditie). De X verwijst naar 
de stimulus of experimentele manipulatie waaraan de experimentele groep wordt blootgesteld en 
waarvan je het oorzakelijke effect wil onderzoeken. De O’s en X in een rij hebben betrekking op 
personen in eenzelfde situatie. De links-rechts dimensie verwijst naar de voortschrijdende tijd (t0 en 
t1). Het symbool R staat voor randomisering ofwel het proces dat instaat om gelijkwaardige groepen 
te creëren voor het experiment van start gaat. 
 
 
Hypothese 
Hypothese over oorzaak afkomstig uit theorie of vroeger onderzoek. 
 
Condities opstellen  

▪ Elke situatie = conditie; 
o Soms ook niveau of ‘level’ van de experimentele factor; 

▪ Experimentele conditie = conditie waarbij de vermoedelijke oorzaak wel optreedt (bv. Hoge 
klasse mindset); 

▪ Controle conditie = conditie waarbij de vermoedelijke oorzaak niet optreedt (bv. Lage klasse 
mindset) 

▪ Meest eenvoudige experiment = 2 condities, maar kan ook meer zijn.  
 

8.2.2 Randomiseren en matchen  
= randomiseren: de procedure binnen een experimenteel ontwerp waarbij de toevalsbasis 
proefpersonen worden toegewezen aan de verschillende condities, zodat er statistisch equivalente 
groepen worden gecreëerd (de groepen zijn perfect vergelijkbaar, op toevalsfouten en stimulus na) 
Je wilt groepen vergelijken met elkaar die vergelijkbaar zijn. Randomiseren is de procedure om 
vergelijkbare groepen te creëren.  

➔ experimentele groep 
➔ vergelijkingsgroep 
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• Proefpersonen worden toevallig aan de experimentele of controle conditie toegewezen. Op 
die manier zijn beide groepen, op toevalsfouten na, gelijk aan elkaar. → O1=O3  

• Controlegroep = vergelijkingsgroep samengesteld op basis van randomisering.  

• Beste strategie om groepen perfect vergelijkbaar te maken → Maar soms kan dit niet of 
werkt het niet: 

o Gefixeerde kenmerken: geslacht, leeftijd, etnische afkomst, lichaamsgewicht… 

o Ethische bezwaren: niet ethisch om vermoedelijk werkende medische behandeling 

niet te verstrekken, om mensen te dwingen te roken, om informatie over mensen 

(bvb. hun sociale status) te manipuleren om te zien of rechtbank anders oordeelt… 

o Bij kleine aantallen. Toeval werkt bij grote aantallen. 

= Toevallig eenheden toewijzen. 
▪ (Waarom mogen de respondenten niet zelf kiezen?) 
▪ Beste strategie om groepen perfect vergelijkbaar te maken = Randomisatie (toevallige 

toewijzing aan groepen) 
▪ Maar soms kan dit niet of werkt het niet 

o “Gefixeerde kenmerken”: geslacht, leeftijd, etnische afkomst, lichaamsgewicht … 
o Etnische bezwaren: niet ethisch om vermoedleijk werkende medische behandeling 

niet te verstrekken, om mensen te dwingen roken, om informatie over mensen (bv. 
Sociale status) te manipuleren om te zien of de rechtbank anders oordeelt … 

o Bij kleine aantallen. Toeval werkt bij grote aantallen.  
 

Een alternatief: matching  
= matchen: en procedure binnen een experimenteel ontwerp om obv relevant geachte kenmerken 
vergelijkbare groepen samen te stellen. 

1) Precisie- of gepaarsgewijs matchen: bij elke combinatie van kenmerken bij een lid van de 
experimentele groep zorgen voor eenzelfde combinatie van kenmerken in de vglgroep. Je gaat 
als het ware op zoek naar een ‘tweeling’. 

2) Frequentie- of groepsmachten: houdt enkel rekening met elk kenmerk afzonderlijk, niet met 
de combinatie van kenmerken. 

3) Zwak matchen: hier wordt alleen rekening gehouden met de vergelijkbaarheid van 
gemiddeldes en/of de spreiding van een reeks kenmerken tussen de verschillende condities.   

4) Voor elk element in een conditie zorgen we voor een vergelijkbaar element in een andere 
conditie; 

5) Matchen garandeert minder vergelijkbaarheid dan randomisering (≈ interne geldigheid); 
6) Belangrijke vraag: op welke kenmerken matchen? 

o Liefst op die kenmerken die een invloed kunnen hebben op de afhankelijke 
variabele; 

• Maar is vaak niet evident 
o Je kent immers niet alle mogelijke alternatieve invloeden; 
o Vandaar: hoe beter uw theoretische kennis, hoe groter de kans op een adequaat 

experimenteel opzet; 
 
4.Vergelijken situatie 

▪ Afhankelijke variabele “meten” en vergelijken tussen de twee (of meerdere) condities.  
o Bv. Resopndenten van groep 1 (hoge klasse mindset): nemen gemiddeld 1.17 

snoepjes; 
o Respondenten uit de lage klasse mindset slechts 0.60 

▪ Verschil = 0.57 snoepjes 
▪ Indien ‘statistisch significant’, besluiten dat klasse mindset onethisch gedrag 

heeft veroorzaakt 
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8.2.3 Effect van de stimulus  
Centraal in het berekenen van het effect van de experimentele 
stimulus is de opsplitsing in een experimentele en een 
vergelijkingsgroep. Het effect van de stimulus is immers het verschil 
tussen de voor- en nameting in de experimentele groep minus het 
verschil in de voor- en nameting in de vergelijkingsroep.  
! Studietip: alle soorten experimenten uittekenen voor overzicht.  
 
Op welke manier meet je het effect van de stimulus op de afhankelijke variabele?  

• Het effect van de stimulus is het verschil tussen de voor-en nameting in de experimentele 

groep min het verschil in de voor-en nameting in de vergelijkingsgroep.  

• Formule:  

• Storende factoren (buiten experimentele gebeurtenissen):  

o Spontane veranderingen bij proefpersonen  

• Netto-effect van de stimulus berekenen: verschil tussen de verschillen in na-en voormeting uit 

beide condities (O2-O1)-(O4-O3) → netto-effect is significant verschillend van 0.  

• Voorbeeld:  

getallen zijn % 
o We bekijken toename in de experimentele groep, Bvb. score 1.17 – 0.80 = 0.37 punten 

verschil 

o Min de verschillen in de controlegroep, Bvb. score 0.60 – 0.60 = 0 punten verschil 

o Netto effect van de experimentele manipulatie = 0.37 – 0 = 0.37 snoepen 

 

8.2.4 Voormeting  

• Voormeting = meting van de score op de afhankelijke variabele in alle condities VOOR de 
stimulus (= experimentele manipulatie) wordt toegediend, gaat statistische equivalentie van 
individuen in diverse condities na  

• Voormeting houdt 2 moeilijkheden in:  
o Is niet altijd mogelijk omdat er geen respons is.  
o Een potentieel gevaar of risico inhouden. Het afnemen van een voormeting kan 

invloed uitoefenen op de nameting → interne geldigheid komt in gedrang.  

• Enkel nameting (posttest-only control group design)  
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• Waarom voormeting? Om na te gaan of toeval wel gewerkt heeft: 
o Toevalstoewijzing (of matching) zorgt voor gelijke samenstelling groepen → Dus alle 

alternatieve mogelijke effecten worden uitgeschakeld 

o De voormeting zorgt voor een praktijkervaring die er zonder voormeting niet 

geweest was = testeffect.  

• Eenheden worden zich bewust van studie, vormen ideeën over wat de onderzoekers 
bestuderen en misschien zelfs wat ze verwachten → passen hun gedrag aan → Kan ervoor 
zorgen dat de experimentele manipulatie louter hierdoor effectief wordt (manipulatie 
verstoord wordt) => neveneffect ‘reactiviteit’  

• Maar soms werkt het toeval (of matching) niet perfect 
o Dan toch verschillen tussen beide groepen die er op voorhand al zijn; 
o Voormeting: bv. Kijken hoeveel nsoepen de groepen nemen voor de experimentele 

manipulatie, om na te gaan of er geen verschillen zijn tussen groepen;  

• Moeilijkheden 

o Ten eerste is een voormeting niet steeds mogelijk, omdat er geen respons is zonder 

stimulus, of omdat de voormeting op zijn minst ongepast is. in deze gevallen kan er 

gebruikt gemaakt worden van een ontwerp met een vergelijkingsgroep en enkel een 

nameting (posttest-only control group design). R - X O1 EN R - O2  

o Ten tweede kan een voormeting ook een potentieel gevaar of risico inhouden. Het 

afnemen van een voormeting kan namelijk invloed uitoefenen op de score in de 

nameting en zo de interne geldigheid van get experiment ondermijnen. De 

voormeting zorgt op die manier eigenlijk voor een soort praktijkervaring die er 

zonder voormeting niet geweest zou zijn. Beide vallen onder de noemer van de 

zogenaamde testeffecten. 

Wat is het netto effect van de experimentele factor?  
Netto effect = het verschil tussen het effect tijdens de voor-en nameting tussen de experimentele en 
controlegroep 

 
▪ Toename in de experimentele groep 

o Bv. Score 1,17 – 0,80 = 0,37 punten verschil 
▪ Min de verschillen in de controle groep 

o Bv. Score 0,60 – 0,60 = 0  
→ Netto effect van de experimentele manipulatie = 0,37 – 0 = 0,37 (O2-O1)-(O4-O3) snoepen 
→ Netto effect = voormeting om differentiële groepssamenstelling in kaart te brengen (als 
de groepen sterk van elkaar verschillen).  

! Kan een neveneffect hebben = reactiviteit.  
Reactiviteit = Eenheden worden zich bewust van de studie, vormen ideeën over wat de 
onderzoekers bestuderen en misschien zelfs wat ze verwachten. Kan ervoor zorgen dat de 
experimentele manipulatie louter hierdoor effectief wordt.  
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Reactiviteit als een interactie-effect tussen experimentele manipulatie en voormeting: 

 
Voorts kan een voormeting ook de externe geldigheid of veralgemeenbaarheid van een experiment 
ondergraven. De vragen in een voormeting kunnen immers een invloed uitoefenen op de wijze 
waarop de proefpersonen in de wereld staan. Ze kunnen meer aandacht beginnen schenken aan 
dingen uit hun omgeving die te maken hebben met de inhoud van de vragen uit de voormeting – en 
dus gevoeliger worden voor de experimentele stimulus zelf. In dat geval is er sprake van een 
interactie-effect tussen de voormeting en de experimentele stimulus op de afhankelijke variabele. Vb 
in boek over marketingcampagne aids – jongeren wel of niet vooraf informatie geven over aids en 
onveilig vrijen en dan pas de campagne laten zien. 
 
Maar kan een neveneffect hebben  

• Eenheden worden zich bewust van studie, vormen ideeën over wat de onderzoekers 
bestuderen en misschien zelfs wat ze verwachten. Kan ervoor zorgen dat de experimentele 
manipulatie louter hierdoor effectief wordt. (=neveneffect ‘reactiviteit’) 

• (denk aan het Hawthorne experiment) 
 
Hawthorne experimenten – Verhoogt de productiviteit door de werkomstandigheden te 
verbeteren?  

▪ Probleemstelling en diagnose  
o “Western Electric Company”, jaren 20-30 
o Management wil de productie opdrijven 
o Theoretische kennis: 

▪ Taylorisme: enkel loont telt (loon per afgewert stuk = mensen 
werken harder) 
→ Ook arbeidsomstandigheden zijn van belang! 

▪ Plan 
o Opzetten van experimenten waarin verlichting en verwarming 

gemanipuleerd worden. 
▪ Bevindingen 

o Meer verlichting = betere prestaties 
▪ In lijn met de theorie 

o MAAR controle-groep = ook beter prestaties 
▪ Hoe?  
▪ Neveneffect van de aandacht die werknemers kregen van door 

onderzoekers 
▪ Hawthorne effect = mensen werken harder puur omwille van de 

aanwezigheid en aandacht van de onderzoekers (en dat die 
onderzoekers de productie tellen).  
→ Gedrag anders door de meting 

 
Bv. Studie over veilig vrijen 

▪ Voormeting: allerlei vragen hierover; 
▪ Experimentele manipulatie: brochures 

o Mensen worden zich bewust van de gevaren, gaan meer aandacht schenken aan de 
informatie in de brochures, en dit zal hun gedrag beïnvloeden; 



 136 

o Maar zonder voormeting hadden ze er misschien veel minder aandacht aan 
geschonken, en waren de brochures dus veel minder (of zelfs niet) effectief geweest; 
→ Gevaar dat bij vragen van de voormeting mensen zich bewust worden van de 
gevaren en hun gedrag aanpassen. 

 
➔ Toont de reactiviteit als een interactie-effect tussen de experimentele manipulatie en 
voormeting.  

 
Bv. Video Esther Duflo (hierboven) en case over immunisering India – Er treedt een verandering op in 
de controlegroep, waarom? Reactiviteit van de voormeting door ouders bewust te maken van dat ze 
hun kind nog moesten vaccineren (en sommigen zijn dit tegen de nameting dan gaan doen).  
 
 
Het solomon vier-groepen ontwerp 

• Expliciet rekening houden met de mogelijk funeste invloed van de voormeting.  

• Voegt er twee groepen aan toe: een experimentele conditie zonder voormeting en de 
controleconditie zonder voormeting. Telkens met randomisering.  

 

 
• Bv. % Onveilig vrijen (fictieve cijfers) 

• → Voor de infocampagne 10% onveilige vrijers. Erna: 4%. Geen effect voormeting, want de 
percentages zijn gelijk of er nu voormeting is of niet.  

• 2 groepen waar we voormeting doen: Experimentele en controle groep → Hier dus 

mogelijkheid dat voormeting invloed heeft, bv.  

 
• Plus 2 groepen waar we geen voormeting doen: Experimentele en controle groep → 

voormeting kan geen effect hebben omdat we ze niet doen (% blijven min/meer hetzelfde, 

bv.  

 
 

- Als O2=O5 en O4=O6 (of zeer gelijkend): geen effect van voormeting. Anders: effect van 

voormeting 

- → Experimentele groepen: voor de infocampagne 10% onveilige vrijers. Erna: 4% indien 
voormeting, 10% indien geen voormeting (enkel effect in dien voormeting = interactie 
effect). 

- → Bij controle groepen: voordien: 10%, daalt naar 7% indien voormeting (bewustwording 
door meting, reactiviteit), blijft 10% indien geen voormeting.  

Het Solomon-vier-groepen ontwerp; laat toe om expliciet rekening te houden met de mogelijk funeste 

invloed van een voormeting en maakt het mogelijk om zowel het testeffect als het interactie-effect 

Klassiek experiment 
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van de stimulus met een voormeting te becijferen. Het vier-groepen ontwerp voegt namelijk twee 

groepen toe aan het klassieke experimentele ontwerp: een experimentele conditie zonder voormeting 

en een controleconditie zonder voormeting – telkens met randomisering. Als O2 en O5 alsook O4 en 

O6 zeer gelijkend zijn en slechts op toevalsfouten van elkaar verschillen, kunnen we besluiten dat er 

geen effect van de voormeting is. als de score wel van elkaar verschillen, dan moet je ervan uitgaan 

dat de voormeting een effect heeft gehad op de afhankelijke variabele 

▪ 2 groepen waar we voormeting doen 
o Experimentele en controle groep. Hier dus de mogelijkheid dat voormeting invloed 

heeft. 
▪ 2 groepen waar we geen voormeting doen 

o Experimentele en controle groep, maar waar voormeting geen effect kan hebben 
omdat we ze niet doen. 

 
Spreading of disorder – Keizer, Lindenberg & Steg (2008) 
= Voorbeeld van een veldexperiment dat afwijkt van het klassieke experiment.  

- Zijn wanordelijk gedrag en kleine criminaliteit besmettelijk? →Broken Windows Theory 

Cfr. Burgemeester Giuliani in NY die deze theorie aangrijpt om repressief op te treden tegen kleine 
vergrijpen. 
Maar kunnen we wel spreken over causale effecten? – “Moreover, to our knowledge, research on 
the BWT has so far been correlational, so conclusions about causality are shaky. The BWT suggests 
that a setting with disorder triggers disorderly and petty criminal behavior, but it might be the other 
way around or both may be caused by a third variable.” (Keizer e.a., 2008: 1681) 

 

 
Voorbeeld:  
Hypothese: gaan mensen sneller normen overtreden als ze zien dat een andere norm geschonden is? 
→ Onderliggende theorie: injunctive norms (normen die los van elkaar staan en over de velden heen 
gelden): 

• Beïnvloeden gedrag: Perceptie van afkeuring van bepaald gedrag 

• Maar worden beïnvloed door hoe de omgeving eruit ziet. 

o Voorbeeld: Cialdini effect: als veel mensen het doen, zal het wel goed zijn 

▪ Als het rood is en iedereen loopt door → iedereen zal volgen.  
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Studie 1  

• Vuilnis op de straat. → Fiets stallen dat er reclame aan het stuur komt. Ofwel laat je het blaadje 
hangen of je gooit het op de grond of je gooit het in de vuilbak.  

o Blaadjes aan fiets hangen. Reactie van mensen?  
o Conditie: fietsenstalling voor een muur en voor de muur staat er een bordje ‘geen 

graffiti spuiten’. → Ga jij dan ook sneller een norm overtreden of niet?  
▪ Experimentele conditie: ze voegen iets toe nl. dat er nog een norm overtreden 

wordt.  

• Randomisering: 2 tijdstippen op hetzelfde moment van de dag en dezelfde dag van de week. 
Ze hebben per conditie 77 individuen geobserveerd.  

Op het verbodsteken staat ‘geen 
grafiti’ 
Flyers werden door onderzoekers 
gehangen aan de fietsen 
Met grafiti gooit meestal briefjes op 
grond ipv in vuilbak (norm 
overtreden) 
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• Resultaat: 1 conditie: 70% gooit papiertje op de grond, andere conditie: 33% → verschil sterk 
significant. Verbazend resultaat omdat bij de andere ook een conditie wordt overtreden 

Studie 2 

• Je kan kiezen door de werf te lopen als er een fiets gestald is.  

• Uit de vergelijking blijkt: hetzelfde patroon als voorheen. Als er 1 norm overtreden is, dan 
nemen mensen de shortkut. Anders 27%. → we kunnen spreken over causaliteit: overtreden 
van 1 norm doet andere normen ook overtreden.  
 

Beantwoord dit onderzoek (spreading of disorder) aan het klassiek experimenteel design? 

• Achilleshiel (zwak punt) veldexperiment: je hebt niet alles in de hand (storende factoren) → 

geen perfecte randomisering 

• Er is geen voormeting, er wordt maar 1 keer gemeten omwille van praktische redenen. 

Consequentie: we weten niet of de groepen bij aanvang verschillen. Gevolg van interne 

geldigheid : we zijn niet 100% zeker over causaal effect.  

o Voorbeeld: op voorhand al eens testen hoe vaak de mensen papiertje op de grond 

gooien → onmogelijk om 2x zelfde situatie te creëren zonder argwaan te wekken 

Studies 5&6 
▪ Stelen van een enveloppe met 5 euro erin 
▪ Situaties: 

o Experimentele conditie 1: graffiti 
o Experimentele conditie 2: vuil op grond 
o Controle conditie: geen graffiti, geen vuil 

▪ Randomisering: vergelijkbare tijdstippen, 60, 71 & 72 individuen; 
▪ Vergelijken: 27% vs 25% vs 13% neemt enveloppe mee.  

 
Gaat om dagdagelijkse situaties maar ≠ experimenteel design: 

▪ Geen voormeting ≈ twee keer hetzelfde doen (praktisch moeilijk); 
▪ Geen perfect randomisering – op basis van tijdstip hopen dat dezelfde ‘soort’ mensen 

langskomen; 
▪ Moeilijk te vermijden: 

 

8.3 Bedreigingen van de interne geldigheid  
 

• Wanneer je de mogelijke effecten van andere variabelen op de afhankelijke variabele niet 
kan uitschakelen via het experimentele ontwerp is het mogelijk dat je die storende effecten 
verwart met de experimentele stimulus = confounding variables  

 
Externe geldigheid (situatie die buiten het onderzoek afspeelt) 
Vaak zwak punt van experimenten 

• Populatiegeldigheid: groep die we onderzoeken die geldig is voor de volledige populatie. Als 

participanten speciale groep zijn, bvb. psychologie studenten: kunnen we wel veralgemenen 

naar een algemene populatie? 

• Naturalistische (naturalistisch in betekenis van tegenovergestelde kunstmatige) geldigheid: 

Als experiment in artificiële (kunstmatige) setting gebeurt (vooral labo, maar soms ook veld 

exp. (=al iets beter)) : kunnen we wel veralgemenen naar ‘normale’ settings (echte wereld)? 
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Toch ook bedreigingen voor interne geldigheid:  

– Effect van voormeting / practice effect  

– Buitenexperimentele gebeurtenissen (‘history’)  

– Maturatie of spontane veranderingen  

– Instrumentatie  

– Differentiële groepssamenstelling, door slecht werkende randomisatie of matching, of door 

uitval doorheen de tijd 

 
Interne geldigheid 
Sterk punt van experimenten: grote zekerheid dat de factor waaraan we het effect toeschrijven 
inderdaad de verantwoordelijke factor is 
Toch ook bedreigingen voor interne geldigheid: 

• Effect van voormeting (testeffect): bij een testeffect heeft het ondergaan van een 

voormeting een invloed op de scores in de nameting, proefpersonen kunnen de neiging 

hebben om consistent te zijn doorheen het experiment & soortgelijke antwoorden te willen 

geven op de voor- & nameting → herinnering aan de antwoorden in de voormeting stuurt de 

score op de afhankelijke variabele in de nameting 

• Practice effect: vorm van testeffect die verwijst naar het beter scoren op een test omdat 

proefpersonen zich de testprocedure eigen hebben gemaakt 

8.3.1 Buitenexperimentele gebeurtenissen  
Toch ook bedreigingen voor interne geldigheid: 

• Gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de voor-en nameting, los van de stimulus, en die een 
bedreiging kunnen vormen voor interne geldigheid  

• History: hoe groter de tijd tussen de voor-en nameting → soms gebeurt er iets, los van het 
experiment, wat de resultaten kan beïnvloeden, hoe groter de kans op een 
buitenexperimentele gebeurtenis. 

▪ Vooral geval voor veldexperimenten • Vooral probleem indien deze 

verschillen naar condities (=‘local history’) 

▪ Voorbeeld: het begint bv. te regenen → invloed op gedrag mensen 

• Vooral geval voor veldexperimenten 

• Intra-session history of local history: gebeuren enkel in experimentele of in de 

vergelijkingsgroep. Er gebeurt iets in de ene conditie (regen) & in de andere niet → foute 

conclusies. Dit zijn unieke gebeurtenissen in die zin dat ze alleen in de experimentele of in de 

vergelijkingsgroep optreden en zich dus opwerpen als mogelijke alternatieve verklaringen 

voor het effect van de experimentele stimulus.   

8.3.2 Maturatie of spontane veranderingen  

• Proces waarbij proefpersonen gedurende de looptijd van een experiment ‘spontaan’ 

veranderen op psychologisch, biologisch of emotioneel vlak 

• Een bedreiging voor de causaliteit: metingen op verschillend tijdstip & populatie is veranderd 
doorheen de tijd (vooral bij kinderen gaat dit bv. snel) 
 

8.3.3 Testeffect  

• Het ondergaan van een voormeting heeft invloed op de scores in de nameting.  
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• Practice effect: een vorm van testeffect die verwijst naar het beter scoren op een test omdat 
proefpersonen zich de testprocedure hebben eigen gemaakt. studenten zijn niet intelligenter 
geworden door het invullen van de eerste test, ze hebben de procedures eigen gemaakt.  
 

8.3.4 Instrumentatie  

• Een bedreiging voor de interne geldigheid door veranderingen in de betrouwbaarheid van 

het gebruikte meetinstrument 

• Verandering in betrouwbaarheid gebruikte meetinstrument, bv. weegschaal wordt na 

verloop van tijd minder nauwkeurig 

• met instrumentatie wordt verwezen naar veranderingen in de betrouwbaarheid van het 

gebruikte instrument.  

8.3.5 Statistische regressie  

• = door toeval zullen grotere toevalsfouten in de voormeting niet meer voorkomen in de 
nameting, en zullen de extreem lage scoren uit de voormeting sowieso in de richting van het 
gemiddelde evolueren in de nameting los van de stimulus. 

• = regressie naar het gemiddelde.  

• Groepen worden geselecteerd op basis van extreem hoge of extreem lage scores op de 
onafhankelijke variabele.  

• Door toeval zullen de grote toevalsfouten uit de eerste meting niet meer voorkomen in de 
tweede.  

o Voorbeeld: als je jaar na jaar de beste spelers uit een groep haalt, dan gaan deze 

steeds achteruit en de beste steeds vooruit. → de scores kruipen naar het 

gemiddelde toe. Extremen hebben na een tijdje de neiging om minder extreem te 

worden.  

• De verschuiving of regressie naar het gemiddelde heeft met andere woorden louter te 

maken met een correcte van de per toeval te laag gemeten scores op de eerste 

rekenvaardigheidstest: of in meer technisch termen: statistische regressie is een 

onvermijdelijk nevenproduct van de niet perfecte testhertest correlatie voor groepen die 

geselecteerd zijn op het extreme waarden op de afhankelijke variabele.  

• Toevalssituatie: geluk hebben dat je het een jaar erg goed doet, het jaar erna is kans groot 

dat je prestaties wat zakken 

8.3.6 Selectie  

• Een verschillende samenstelling van de experimentele en vergelijkingsgroep.  

• Selectie verwijst naar een verschillende samenstelling van de groepen die je wil vergelijken. 
Normaal gezien zorgt randomisering er bij de samenstelling van de experimentele en de 
vergelijkingsgroep voor dat ze equivalent zijn op alle kenmerken op tO – gemeten of 
ongemeten. Randomisering mag dan wel niet steeds perfect werken, het is wel de enige 
remedie tegen een verschillende samenstelling van de experimentele en de 
vergelijkingsgroep. 

8.3.7 Uitval  

• = experimentele mortaliteit genoemd; personen vallen uit of haken af tijdens de duur van 
het experiment. 

• Proefpersonen die tijdens de duur van het experiment afhaken.  
o De uitval kan te wijten zijn aan ethische bekommernissen. Vb: onverwachte 

neveneffecten.  
o Als veel proefpersonen afhaken halfweg het experiment, dan kunnen we niet met 

zekerheid weten of de resultaten hetzelfde zouden zijn als ze niet waren uitgevallen. 
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Differentiële uitval : de uitval is afhankelijk van de condities en/of de kenmerken van 
de proefpersonen die samenhangen met de score op de afhankelijke variabele. 

8.3.8 Verwachtingen van de onderzoeker 

• Het projecteren (meestal indirect door verhoging stem bv.) door de onderzoeker van 
zijn/haar verwachtingen over de uitkomst van het experiment op de proefpersonen, die zich 
hierdoor laten beïnvloeden:  

• Kan ook de interne geldigheid beïnvloeden  
o Double blind experiment: noch de proefleider, noch de proefpersonen zijn op de 

hoogte van de details van het experiment en de onderzochte hypothese. In dit geval 

weten de onderzoekers die in contact komen met de proefpersonen, niets af van de 

details van de hypothese die wordt onderzocht of van de stimulus die al dan niet wordt 

toegediend. 

o Blind-experiment: participanten blind (proefpersonen weten niet of ze tot de 

experimentele dan wel de vergelijkingsgroep behoren), noch wat de hypothese van 

het onderzoek is 

▪ Placebo-effect: een stimulus die geen werkzame bestandmiddelen heeft, 

maar die enkel vormelijk gelijkt op de echte stimulus.  

▪ men neemt toch een soortgelijke hersenactiviteit waar => positieve 

verwachting 

▪ Voorbeeld: de verwachting van het krijgen van een pil kan dezelfde effecten 

veroorzaken.  

▪ Nocebo: men verwacht een negatieve werking  

▪ Voorbeeld: men neemt een pil en men verwacht dat het geen kwaad kan → 

zo kan het effectief geen kwaad 

▪ Clever Hans effect: paard kon rekenen, bv. als baasje zei 3+5, tikte het paard 

8x op de grond → op een dag daagde iemand het baasje uit om achter het 

paard te gaan staan en een som te zeggen → paard bleef tikken => paard 

ging af op signalen baasje (voelde het aan) wanneer het moest stoppen met 

tikken (kon het aflezen aan zijn baasje) 

 

• Differentiële groepssamenstelling, door slecht werkende randomisatie of matching, of door 

uitval doorheen de tijd (in de ene conditie stoppen mensen, in de andere niet) als er éen 

groep mensen uitstapt omwille van een belangrijke factor is dit niet goed.  

8.4 Bedreigingen van de externe geldigheid  
• Vraag: in hoeverre kan je de bevindingen van een experiment veralgemenen?  

• Externe geldigheid staat centraal met de veralgemeenbaarheid  

• Externe geldigheid kan betrekking hebben op twee zaken:  
o De mate waarin resultaten uit het experiment veralgemeenbaar zijn naar een 

ruimere populatie  
o En naar de natuurlijke, levensechte setting buiten het laboratorium  

 

8.4.1 Populatiegeldigheid  

• Externe geldigheid heeft te maken met de vraag of en in hoeverre je bevindingen uit een 
experiment kan veralgemenen buiten de strikte context van de experimentele situatie. 
Externe geldigheid staat dus gelijk met veralgemeenbaarheid. Wanneer een experiment 
externe geldigheid ontbeert, dan zijn de bevindingen strikt genomen niet veralgemeenbaar 
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buiten de experimentele setting. Maar technisch gaat het dus om een interactie-effect 
tussen de experimentele stimulus en een beperkte set van condities op de afhankelijke 
variabele, waardoor het effect van de stimulus mogelijk slechts beperkt is tot de specifieke 
set van condities.  

• Externe geldigheid houdt altijd een oefening in extrapoleren in: je wil bevindingen uit een 
specifieke setting en met een bepaalde steekproef van proefpersonen toepassen buiten die 
setting en op alle mensen. Dit is niet op logica gebaseerd, maar op een cumulatie van 
ervaringen uit vroeger onderzoek. 

• Betrekking op de mate waarin je resultaten uit een experiment dat is gevoerd bij een 
specifieke steekproef van proefpersonen kan veralgemenen naar een ruimere populatie.  

8.4.1 populatiegeldigheid  
populatiegeldigheid heeft betrekking op de mate waarin je de resultaten uit een experiment dat is 
gevoerd bij een specifieke steekproef van proefpersonen kan veralgemenen naar een ruimere 
populatie. Veralgemenen naar populaties buiten de bevolking waaruit een steekproef getrokken is, 
vergt argumentaties buiten de bevolking waaruit een steekproef getrokken is. 
 

8.4.2 Naturalistische geldigheid (ecological validity) 

• Bij naturalistische geldigheid (ecological validity) staat de vraag centraal of je bevindingen uit 
de artificiële, hoogst kunstmatige experimentele situatie kan doortrekken naar de ‘echte’ 
sociale wereld.  

o Alledaags Realisme: verwijst naar de mate waarin experimentele condities lijken op 
situaties die je ook in het dagelijkse leven terugvindt.  

o Reactiviteit: ook Hawthorne effect genoemd is de mate waarin mensen zich anders 
gedragen in de experimentele setting dan in de ‘echte’ wereld. Precies omdat ze zich 
ervan bewust zijn dat ze onderdeel uitmaken van een studie. Met andere woorden, 
er gaat een effect uit van de meting op datgene wat gemeten wordt.  

• In Laboratoria is het alledaags realisme en de naturalistische geldigheid laag en het 
experimentele realisme hoog.  

• In veldexperimenten, beide hoog maar missen de controle op storende factoren.  
- Afweging maken van interne of externe geldigheid.  

 

8.5 Alternatieven op de klassieke experimentele ontwerpen  
 
Quasi- & pre-experimenten 

• Quasi: een experimenteel ontwerp dat afwijkt van het klassieke design, ofwel doordat er 
geen randomisering mogelijk is ofwel doordat er geen heuse vergelijkingsgroep is vastgelegd. 
deze hebben een aantal kenmerken gemeen met een zuiver experimenteel design, maar 
missen ofwel een toevallige toewijzing aan condities, ofwel een vergelijkingsgroep, ofwel een 
voor- en nameting. missen een toevallige toewijzing aan condities ofwel een 
vergelijkingsgroep  

• Pre- experimenteel onderzoek: een experimenteel ontwerp dat sterkt afwijkt van het 
klassieke design, gekenmerkt door een combinatie van gebrek aan randomisering, het 
ontbreken van een heuse voor-en nameting en/of de afwezigheid van een 
vergelijkingsgroep. ze ontberen er meerdere essentiële kenmerken. zijn de verschillen met 
het zuiver experiment nog duidelijker; ze ontberen er meerdere essentiële kenmerken van. 
Ze hebben allen met elkaar gemeen dat ze in de praktijk gemakkelijk haalbaar zijn, maar wel 
strikte garanties op interne geldigheid ontberen. Uitspraken over causaliteit en causale 
relaties moeten daarom met nog meer omzichtigheid gebeuren dan bij zuiver klassieke 
ontwerpen.   
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Strikte stramien van een klassiek experiment is praktisch niet altijd realiseerbaar: 

• Praktisch niet mogelijk vb: je kan niet twee keer hetzelfde doen op 1 persoon 

• Ethisch niet verantwoord, Vb. Milgram experimenten 

Abstract: je kan niet concluderen dat een parachute zinvol is. er is geen causaal effect. Er is niet 
bewezen dat je echt een parachute nodig hebt om uit een vliegtuig te kunnen springen.  
Boodschap: voor sommige zaken heb je geen experimenten nodig, kunnen we doen met andere 
vormen van kennis.  

 
8.5.1 Quasi-experimentele designs 

8.5.1.1 Tijdreeksontwerp  

• Centraal in een tijdsreeksontwerp is het herhaaldelijk en op regelmatige basis meten van 

scores op afhankelijke variabelen in één enkele conditie. In die reeks metingen wordt een 

experimentele stimulus geïntroduceerd, een vergelijkingsgroep is afwezeig. De metingen 

voor de introductie van X gebeuren, kan je als voormetingen beschouwen; zij die na de 

stimulus plaatsvinden, zijn nametingen. De onderzoekseenheden hoeven niet steeds 

dezelfde personen te zijn. Tijdsreeksontwerpen komen geregeld voor, bij overheden of 

organisaties, die het effect van een beleidsmaatregel willen proberen in te schatten op 

trends en ontwikkelingen in die cijferreeksen.  

• O1    O2     O3     O4     X     O5     O6    O7    O8 

o Assumptie: het zou wel zeer toevallig zijn moest er iets buiten ons experiment 

gebeuren net op het moment dat wij ons experiment doen!  

o Als we dus een “trendbreuk” zien, dan zal dat allicht te wijten zijn aan het 

experiment.  

o Vb. Marijuana Initiative 

• Wordt vaak gebruikt in de natuurwetenschappen. De grootste bedreiging voor de interne 

geldigheid van het tijdsreeksontwerp zijn buitenexperimentele gebeurtenissen. Als je niet 

kan controleren voor gebeurtenissen die ongeveer tegelijk met de experimentele stimulus 

plaatsvinden, dan kan je rivaliserende verklaringen nooit met zekerheid ontkrachten. Onder 

de noemer van buitenexperimentele gebeurtenissen zou je ook het effect van 

weersomstandigheden en seizoenen kunnen catalogeren. Tijdreeksen lopen immers 

doorgaans over een lange tijdsperiode, waardoor seizoen fluctuaties in 

weersomstandigheden, temperatuur, lichtintensiteit, enz. Verward kunnen worden met de 

introductie van de experimentele stimulus.  

• Net door de herhaalde metingen over een lange periode laat dit ontwerp toe om enkele 

bedreigingen van de interne geldigheid voor een stuk af te weren en mogelijke rivaliserende 

verklaringen te weerleggen. Maturatie, Testeffecten en instrumentatie kunnen hierdoor 

enigszins ingeschat worden?  

• Met andere woorden het zou wel heel erg toevallig zijn mochten de storende factoren zich 

precies op het moment van de stimulus manifesteren zonder ook op andere momenten in de 

tijdsreeks voor effect te zorgen. Vandaar dat er bij de analyse van tijdreeksen steeds 

voldoende metingen moeten gebeuren en dat eventuele trendbreuken en hun mogelijke 

oorzaken grondig moeten worden onderzocht. ijzersterke garanties over causale 

redeneringen zoals het klassieke ontwerp kan de tijdreeks niet geven. 

• • Niet altijd makkelijk te interpreteren 
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Ppt slide: 

• Wijken op bepaalde punten af van klassiek experiment: geen randomisatie en/of geen 

voormeting 

• Een vergelijkingsgroep is afwezig.  

• Voormetingen kan je beschouwen: zij die na de stimulus plaatsvinden (nameting).  

• Grootste bedreiging voor de interne geldigheid: buitenexperimentele gebeurtenissen.  

• Zwakkere designs dan het klassieke experiment: 

o minder controle over effect van storende factoren 

o interne geldigheid meestal beperkter 

o causale uitspraken meestal problematisch 

• Vóór exp. meerdere voormetingen → Na exp. opnieuw meerdere metingen.  

• We doen heel wat metingen doorheen de tijd.  
 

• Assumptie: het zou wel zeer toevallig zijn moest er iets buiten ons experiment gebeuren net 
op het moment dat wij ons experiment doen (als je plots verandering in tijdsreeks 
waarneemt net op moment manipulatie plaatsvindt) → Als we dus een “trendbreuk” zien, 
dan zal dat allicht te wijten zijn aan het experiment → Hoe langer tijdsreeks, hoe sterker dit 
is 

• Tijdsreeksontwerp niet altijd makkelijk te interpreteren 

• Lagged effect: een uitgesteld effect van de stimulus bij een tijdreeksontwerp 
 

8.5.1.2 Niet equivalent ontwerp met vergelijkingsgroep 

• Geen equivalente (gelijkwaardige) groepen → Dus differentiële groepssamenstelling 
mogelijk 

 
• De ‘R’-aanduiding ontbreekt 

• 2 groepen die niet toevallig zijn samengesteld. Je bent niet zeker of de groepen gelijk zijn: 

geen randomisering.  

• Besluiten tot causaliteit is betwijfelbaar; verschillen kunnen te wijten zijn aan exp. 

manipulatie, maar ook aan differentiële groepssamenstelling 

• Je kan wel de voormetingen gebruiken om na te gaan of er inderdaad verschillen bestaan 

tussen de groepen, maar deze oplossing is beperkt 

o Voorbeeld: een groene krijgt een andere cursustekst als de blauwe. De groepen 

verschillen van elkaar op de posttest. Het groene en blauwe gemiddelde verschillen 

van elkaar; de blauwe groep scoort 15 punten beter. → Dus de cursustekst is beter. 
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Maar opmerking: je hebt 2 verschillende groepen, zijn deze wel vergelijkbaar? We 

hebben een voormeting dus we zien dat de blauwe groep reeds punten voorstond → 

kloof blijkt groter te worden. Er is niet gerandomiseerd dus we zijn nooit zeker. (Aldus 

Lore Smeets, die altijd denkt dat ze gelijk heeft)  

 

Differentiële groepssamenstelling 
Voorbeeld:  
Dutton & Aron (1974). Some evidence for heightened sexual attraction under conditions of high 
anxiety. Journal of Personality and Social Psychology 30(4): 510-517.: 
Capilano Suspension Bridge vs. houten brug 
Seksuele aantrekking: Deelnemers (mannen) worden gevraagd een kort verhaal te schrijven over een 
afbeelding → Verhaal wordt beoordeeld op seksuele inhoud + interviewster geeft haar 
telefoonnummer aan deelnemers (“voor als ze de resultaten willen weten”) 

o Conditie: angst = experimentele groep (grote hangbrug boven ravijn) vs. geen angst = 

vergelijkingsgroep (houten brug in park) 

- Experimentele groep veel meer seksgerelateerde elementen 

Maar: als interviewer = man: veel minder verschil 
 

8.5.1.3 Afzonderlijke-steekproef ontwerp met voormeting en nameting 

 
 

• Steekproef trekken uit populatie en in twee delen splitsen op toevalsbasis (A en B) 

o Steekproef A = controle conditie, voormeting 

o Steekproef B = experimentele groep, nameting 

• Experimentele manipulatie vaak in beide steekproeven wegens onmogelijk te 

onderscheiden: beide groepen worden onderworpen aan manipulatie wegens onmogelijk te 

onderscheiden (bv. effect van reclame, de ene groep kan er niet aan ontsnappen, want 

sociale media, tv, boekjes…) → je kan niks teksten 

o Oplossing: effect = Nameting in groep 2 - voormeting in groep 1 → Reden dat dit 

mag: beide groepen zijn perfect vergelijkbaar want op toevalsbasis opgesteld 

(random assignment) 

• Nadeel = buitenexperimentele gebeurtenissen kunnen O2 beïnvloeden 

• Bv. effect informatie campagne Vlaamse overheid in dag- en weekbladen: 

o Twee steekproeven (A en B) 

o Voor campagne: kennis meten bij A → Campagne uitvoeren → Na campagne: kennis 

meten bij B  

o Effect = kennis B - kennis A  

o Maar stel dat er in die periode ook een politiek TV programma wordt gelanceerd. Dit 

zal ook de kennis verhogen bij steekproef B. Dus totale effect niet enkel te wijten aan 

info campagne, maar ook aan TV programma (= buitenexperimentele gebeurtenis) 

Dit ontwerp vertrekt van twee op toevalbasis samengestelde, equivalente subgroepen. Eén van die 

groepen gebruik je als vergelijkingsgroep waar een voormeting plaatsheeft (O1). De andere groep is 
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de experimentele groep die na de stimulus X gemeten wordt (O2). Het effect van de experimentele 

stimulus wordt berekend via O2 – O1. Hoewel dit ontwerp weinig garanties op interne geldigheid 

biedt, is het vaak de enige mogelijkheid om effecten na te gaan en hierin zit precies zijn waarde. Het 

afzonderlijke steekproef ontwerp met voor- en nameting is uitermate gevoelig voor 

buitenexperimentele gebeurtenissen, maturatie en uitval. De bedreiging van de interne geldigheid 

wordt groter naarmate de periode tussen 01 en O2 groter wordt. 

 

8.5.2 Pre-experimentele ontwerpen 
Nog minder sterk dan quasi experimenten: Nog minder controle over interne geldigheid → Enkel te 

gebruiken indien echt niet anders kan 

• Nog minder sterk dan quasi experimenten  

– Nog minder controle over interne geldigheid  

– Enkel te gebruiken indien echt niet anders kan  

• Voorbeelden:  

– Ontwerp met alleen nameting  

– Ontwerp met voor- en nameting  

– Bestaande groepen met alleen nameting 

8.5.2.1 Groep met alleen nameting  

• Slechts één groep, geen voormeting → Dus eigenlijk niets om mee te vergelijken → Zeer 
zwak design, we kunnen logisch gezien geen enkele uitspraak doen over ‘effect’ 

 
• One group posttest only design Vb. effectiviteit omscholingsprogramma: Langdurig 

werklozen omscholen → Na 1 jaar gaan kijken hoeveel % een job heeft, Bvb. 60% → Besluit 
“omscholingsprogramma leidt tot werk vinden voor 60% van de werklozen” → Maar: is dat 
wel zo? Veel alternatieve verklaringen mogelijk 

• Dit ontwerp met alleen een nameting (one-shot case study) is eigenlijk het minimale 
referentiepunt voor experimentele ontwerpen. De basis onderdelen van een experimenteel 
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ontwerp zijn immers afwezig: er is geen vergelijking mogelijk met een conditie waarin de 
stimulus niet heeft plaats gehad en er worden geen verschillen tussen huidige en vroegers 
situatie gemeten in de afhankelijke variabele. Een solide grond voor causale informatie is er 
dus niet. 

• __   X O1 
 

8.5.2.2 Ontwerp met voor- en nameting 

• Zelfde als hiervoor, maar nu wel voormeting (dus iets beter)  

 
• Voormeting = controle groep 

• Nameting= experimentele groep 

o Effect = nameting – voormeting 

• Maar wat met buitenexperimentele gebeurtenissen? Wat als de voormeting reactief was? 

• De groep met voor- en nameting (one-group pretest-posttest design) is al een stap vooruit 

op het vorige ontwerp, maar er zijn niettemin hel wat factoren die de interne geldigheid van 

dit design ondermijnen. Er wordt in dit ontwerp slechts gewerkt met één conditie, met name 

de experimentele groep, waarbij een voormeting plaatsvindt, de experimentele stimulus 

wordt toegediend, en er een nameting gebeurt. Gevoelig voor buitenexperimentele 

gebeurtenissen, maturatie, testeffect, instrumentatie en statistische regressie. 

• O1 X O2 

Vb. antirook campagne op school: 

• Voordien: 24% rokers 

• Na een jaar campagne: 15% rokers 

• Effect = 9% punten 

• Maar volledig te wijten aan campagne? Wat als het een leeftijdseffect is (bvb. “ze groeien 

eruit”), of wat als het te maken heeft met gestegen prijs van pakje sigaretten, of met 

campagnes in de media? (= buitenexperimentele gebeurtenissen) 

Of wat als ze door de voormeting bewust geworden zijn van de gezondheidsrisico’s? (= 
reactiviteit) 

 

8.5.2.3 Bestaande groepen met alleen nameting 

• Twee groepen, geen random toewijzing, geen voormeting  

 
• Effect = O12 - O22 (O12 = O1, O2) 

• Probleem: differentiële groepssamenstelling: Verschillen kunnen te wijten zijn aan andere 
samenstelling groepen 

• Bv. Een aanzienlijk deel van de scholieren in het 6de jaar is verslaafd aan sigaretten. De 
directie vraagt zich af of dit rookgedrag effect heeft op de sportprestaties van de leerlingen 
(vb. resultaat op de Cooper loop-test). 
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Conjoint experiment 
• Type experimental technique that aims to understand how people make choices.  

• People value different attributes (e.g. level of education) of different profiles (e.g. two 
politicians) and cast a choice.  
• The attributes seen by the respondents are defined by the researcher (e.g. low level of 
education VS high level of education)  
• The choice are multidimensional. People are asked to evaluate different profiles with 
different attributes at the same time (e.g. education, age, gender of a candidate).  
• The aim is to decompose treatment effects of each components of the overall treatment 
(part worth)  

• People are randomly assigned to groups characterized by profiles with different set of attributes.  
• No self-selection into experimental groups.  
• Experimental groups will be on average identical in all the observable (e.g., gender) and 
unobservable (e.g., genes) characteristics (big sample) 

• Conjoint in online studentensurvey (ontwikkeld door Alberto Stefanelli)  
• RQ: Are populist individual more inclined to endorse illiberal practices compared to non-populist?  
• In this study, support for illiberal practice is measured on three dimensions:  

• Acceptation/Rejection of Freedom of Speech  
• Acceptation/Rejection of Freedom of Assembly  
• Acceptation/Rejection of Rule of Law  

• Sample: YOU! 365 respondents with a total of 1068 tasks.  
• Modelling: The average marginal component effect (AMCE) (Hainmueller, Hopkins, & Yamamoto, 
2014 )  

• E.g. the probability that a respondent selects a candidate who rejects rule of law versus a 
candidate who accepts the rule of law, keeping the other attributes constant. 

 
• Results: We can observe a distinction between populist and non-populist respondents.  

• Non Populists (n=161) are -- on average -- more likely to support a candidate that 
accept Freedom of Speech and Freedom of Assembly, keeping everything else 
constant compared 

– Q: Are these results valid?  
– Q: What do the concepts internal vs. external validity designate?  
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• Valid extrapolation requires either random sampling or additional assumptions  
• Q: What is the difference between external validity and generalizability? 

Oefening: verbind 1/2/3 met a/b/c  

 
Antwoord: 1-b, 2-c, 3-a 
Bij bestaande groepen met allen nameting (static-group comparison design) is er sprake van een 
experimentele en een vergelijkingsgroep maar een voormeting en randomisering ontbreken allebei. 
Een conditie heeft de experimentele stimulus gekregen, de andere niet en het verschil tussen O2 en 
O1 wordt toegeschreven aan X. Er is echter geen enkele formele grond op basis waarvan de verschillen 
tussen O1 en O2 kunnen worden toegeschreven aan X. Misschien verschilden de scores tussen de 
condities op de afhankelijk variabele al voordat stimulus X is toegediend, en is er dus sprake van 
selectie of differentiële rekrutering. Of uitval  kan ervoor zorgen dat persoon met bepaald kenmerken 
die samenhangen met de afhankelijke variabele gemakkelijker uitvallen in de experimentele groep dan 
in de vergelijkingsgroep – dit heeft selectieve drop-out. 
__  X   O1  
__       O2 
Effect = O12-O22  
Probleem = differentiële groepssamenstelling. Verschillen kunnen te wijten zijn aan andere 
samenstelling groepen 
 

8.6 Ethische bekommernissen  
• = een ethisch principe bij wetenschappelijk onderzoek dat het vermijden van schade 

toebrengen voorspelt. 

• In sommige gevallen is een lichte misleiding nodig voor de ware toedracht van het 
onderzoek.  

• Principes 
o (1) respect voor personen. Individuen moeten beschouwd en behandeld worden als 

autonome actoren, en mensen met een verminderde autonomie moeten worden 
beschermd. 

o (2) informed consent: deelname moet vrijwillig zijn en proefpersonen moeten 
voldoende geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen van hun deelnamen. 

o (3) principe van beneficence: vermijd het toebrengen van schade en probeer 
voordelen te maximaliseren.  

o (4) morele rechtvaardigheid: is het idee van rechtvaardigheid, met name een 
afweging tussen zij die de voordelen van het onderzoek ontvangen en diegenen die 
er de lasten van dragen. 
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HOOFDSTUK 9: SURVEYONDERZOEK (examen) 

 
Link hoofdstuk 6 en 7 
Kenmerkend is dat surveyonderzoekers met gestandaardiseerde vragenlijsten werken; elke 
respondent krijgt eenzelfde set vragen voorgeschoteld, die in identiek dezelfde bewoording en 
volgorde wordt gesteld. Dit principe van constante stimulus is de hoeksteen van de surveylogica en 
moet garanderen dat de antwoorden zo vergelijkbaar mogelijk zijn over de respondenten heen. heel 
vaak worden ook de antwoorden vooraf gegeven dan spreken we van gesloten vragen.  
Omdat er met grote steekproeven gewerkt wordt, is de survey uitermate geschikt om bevindingen te 
veralgemenen naar een ruimere populatie, p voorwaarde dat je een representatieve steekproef 
bevraagt uiteraard. Samen met een hoge mate van betrouwbaarheid vorm een goede 
populatiegeldigheid dan ook het sterke punt van surveyonderzoek. Maar een lage naturalistische 
geldigheid. Ten slotte laat een survey op één enkel tijdstip niet toe om causale uitspraken te doen. 
Tenzij je een longitudinaal ontwerp gebruikt met meerdere metingen, is de interne geldigheid van 
oorzakelijke uitspraken niet gewaarborgd. Surveyonderzoekers dienen zich dan ook meestal te 
beperken tot uitspraken over samenhang eerder dan causaliteit.  
 
Survey  

• =een methode van data verzamelen waarbij een steekproef uit een populatie een 

gestandaardiseerde vragenlijst krijgt voorgesteld. 

• = overzicht of verslag: verzamelen informatie over de karakteristieken, gedragingen van 

personen door de respondenten vragen te stellen.  

• Relatief grote steekproef van respondenten 

• Gestandaardiseerde vragenlijst = iedereen krijgt precies dezelfde vragen & vragen zijn op 

voorhand vastgelegd.  

o Reden: goede manier om te werken met grote groepen. Je kan de antwoorden in 

getallen omzetten & statistische analyses uitvoeren.  

• Antwoord(en) aanvinken 

• Makkelijk veralgemening naar grotere populatie 

• Statistische analyse 

• Meest gebruikte techniek in sociaal-wetenschappelijk onderzoek + methode ook erg 

toegankelijk voor niet-academici (marktonderzoekers, organisaties, burgers…) 
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9.2 Stappenplan en foutenbronnen  
 

1) Vertrekpunt: goed afgebakende onderzoeksvraag & duidelijke hypothesen 
2) Enquête benadering → type van survey kiezen = surveypmodus. (interview, websurvey..etc) 

= surveymodus: de wijze waarop contact wordt opgenomen met de respondent, het al dan 
niet betrokken zijn van een interviewer in de dataverzameling, en de manier waarop de 
antwoorden geregistreerd worden. 

3) Een vragenlijst ontwikkelen die de nodige items (en antwoordcategorieën) bevat.  

• Hiermee test je een eerste versie van de surveyvragenlijst om zo mogelijke fouten en 
problemen op te sporen: pilot survey  

4) Onderzoekspopulatie definiëren en daaruit een steekproef van de respondenten trekken.  
5) Veldwerk van start gaan. Respondenten contacteren & antwoorden registreren.  
6) Als alle data verzameld is → creatie van finaal gegevensbestand: data cleaning: alle 

mogelijke fouten worden gecorrigeerd.  
7) De geformuleerde hypothesen via statistische analysetechnieken toepassen en rapporteren.  

→ Bevindt zich binnen de naturalistische onderzoekstraditie.  Voorgaande stappenplan illustreert 
duidelijk dat het surveyonderzoek zich binnen de naturalistische onderzoekstraditie situeert. De 
werkwijze is ster deductief. Er wordt vertrokken van een algemene theorie, die vervolgens aan 
concrete observaties wordt getoetst. We meting is kwantitatief. Er zijn ook een aantal bedreigingen, 
er bestaat een uitgebreide methodologische literatuur over verschillende foutenbronnen in 
surveyonderzoek en manieren om fouten te voorkomen, te remediëren of te schatten: de 
zogenaamde total survey error benadering= een benadering waarbij alle mogelijke vormen van 
surveyfouten dwz het verschil tussen de surveyschatter en de populatiemeter vervat zit. 
→ Werkwijze is deductief (vertrokken van algemene theorie en aan observaties getest).  
→ De meting is kwantitatief. Nadruk op de objectieve observatie bij een groot aantal personen.  
 
Mogelijke fouten:  
 

• Total Survey Error benadering = welke fouten kunnen er gemaakt worden? Er kan van alles 
fout gaan in meting & representatie → Fouten zoveel mogelijk vermijden/minimaliseren 
door: 

o Aandacht voor vraagverwoording 

o Geschikte survey mode = hoe je mensen benadert 

o Non-responsfout terug te dringen 

o (Naast gebruikelijke regels voor operationalisering en steekproeftrekking) 

o Ten eerste moeten de verzamelde data een voldoende accurate afspiegeling zijn van 

de bedoelde theoretische concepten. Zo moeten de gekozen indicatoren het 

theoretische concept voldoende afdekken. Wanneer dit niet het geval is hebben we 

met gebrekkige theoretische geldigheid te maken. Vervolgens moeten de 

antwoorden van de respondenten zo weinig mogelijk meetfouten bevatten. Ten 

slotte mogen bij het verwerken van de data tot databestand geen input- of 

codeerfouten optreden.  

o Een tweede assumptie is dat de deelnemende respondenten een goede 

representatie vormen van de populatie waarover je uitspreken doet. Dit 

veronderstelt dat er dergelijke toevalsteekproef gerealiseerd wordt.  
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Oefening in de les: 

• Sturende vraag, denkt u dat… 

• Om sociaal wenselijk bias weg te trekken 

• Interpretatie van de vraag is niet duidelijk. Het kan zijn dat mensen denken hoe verkrachters 

denken en niet hoe zij denken, gebeurd het al eens dat mensen seks hebben terwijl dat die 

andere persoon dronken is. 

• Total survey error; gaan mensen akkoord met seks zonder toestemming. Er is een meetfout 

mensen gaan anders antwoorden door vraag fout te interpreteren 

• Andere vraag: Er bestaat een discussie over seks zonder toestemming, vindt jij het 

gerechtvaardigd als mensen seks hebben met iemand die dronken is. 

A.h.v. survey statistiek uitspraken doen → fouten zorgen ervoor dat survey statistiek vertekend is 
 
 

• Survey statistiek: iets proberen inschatten. Voorbeeld: hoeveel % verwacht bij de volgende 

stemming op die partij te stemmen? Hoeveel % van de bevolking vertrouwt in politiek? 2 

super belangrijke kenmerken:  

• De veralgemenende stap berust op 2 assumpties:  
o De meting: De verzamelde data moet een voldoende accurate afspiegeling zijn van de 

bedoelde theoretische concepten → de antwoorden van de respondenten moeten zo 
weinig mogelijk meetfouten bevatten.  

▪ Toevallige fouten 
▪ Systematische fouten  

o Respresentatie: het selecteren van goede onderzoekseenheden (hfst 7) 

• In elke stap van het meetproces kan er iets misgaan.  

o Verwerkingsfout: codeerfout bij het ingeven  

• Hoe moet je de survey optimaliseren zodat de fouten verminderd worden én zodat de Total 

Survey Error het laagst is?  

o Goede vraagverwoordig opstellen 

o Geschikte survey mode 

o Non responsfout: proberen dat iedereen meewerkt 

▪ → Conclusie: ookal minimaliseer je de fouten, toch blijven er altijd fouten 

optreden. Als je fouten hebt moet je deze bekijken. 

9.3 Over vragen en antwoorden  
 
Het belang van vraagverwoording 

• Vindt U een eventuele splitsing van België een goede zaak of een slechte zaak? → goed 40%, 

slecht 60%  

o Gestandaardiseerde vraag 

o 2 antwoordmogelijkheden  
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→ maar 9 à 10% voor splitsing 

 
Vanwaar de verschillen?  

• Meer nuance, meer kennis vereist, betere formulering (in eerste survey is de ‘eventueel’ 

slecht geformuleerd 

• In tweede spreekt men duidelijk van ‘moet’ 

• Mensen die twijfelen zeggen makkelijker dat het een goede zaak is (1) 

• Aanwezigheid van een geen mening-filter → mensen die geen mening hebben kiezen toch 

voor een mening.  

Meetfout: 

• Elk survey maakt deze fouten, maar sommige maken ze meer dan andere 

• Verschillen in fouten leiden tot verschillen in resultaten 

• We proberen technieken te zoeken om de meetfout te minimaliseren.  

Survey-vragen zijn nuttig om verschillen in antwoorden tussen verschillende bevolkingsgroepen te 
onderzoeken. 
 
Soorten vragen Indeling op inhoudelijke basis  
 

• Feitenvragen 
o Vragen naar kenmerken, gedragingen etc. die relatief objectief zijn vast te stellen 
o Zaken die in principe gekend zijn, objectie en zintuigelijk vast te stellen zijn 

o Het ‘ware’ antwoord in principe bekend, maar toch heel wat mogelijke 

foutenbronnen: 

▪ Falende geheugen van de respondenten 

▪ Sociale (on-)wenselijkheid: dreigend karakter → mensen willen er niet op 

antwoorden of ze geven bepaalde feiten niet graag toe 

▪ Onnauwkeurige omschrijving van de gewenste informatie in de vraag, bv. 

hoe vaak eet je frieten? → per maand, per week, per dag? ➔ vraagstellig 

niet nauwkeurig genoeg 

▪ Vb hoeveel alcohol gedronken in de afgelopen periode? (gaat het over een 

week over een maand?) welke richting studeer je?  
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▪ Feitenvragen over gevoelige onderwerpen kunnen als bedreigend ervaren 

worden – Gezondheid, illegaal gedrag, gedrag tegen gangbare normen, 

financiële situatie 

▪ Bijkomend: gevaar op sociaal wenselijke antwoorden en onderrapportering / 

ontwijkende antwoorden 

Aanbevelingen 

• Zo volledig mogelijk qua antwoord categorieën 

• Overzichtelijke tabellen zodat niets vergeten wordt 

• Geheugensteuntjes (bronnen raadplegen): bv. wat is je loon? → respondenten mogen 

loonfiche erbij halen 

• Precies omschreven tijdsperiodes 

•  Lange vragen gebruiken (i.t.t. algemene aanbevelingen) → respondent kan langer nadenken 

Specifiek voor bedreigende feitenvragen: 

• Open vragen indien mogelijk: Vermijd suggestie van sociaal wenselijke antwoorden 

• Lange vragen ipv korte vragen voor frequentie vragen 

• Vertrouwde woordenschat gebruiken 

 

• Kennisvragen 
o Hebben betrekking op de kennis van de respondent over een bepaald onderwerp 

▪ Mensen die onvoldoende bestaansmiddelen hebben, kunnen in België een 

zogenaamd leefloon van het OCMW krijgen. Er zijn weinig mensen die exact 

weten hoe hoog dit leefloon is. Uitgedrukt in euro, hoe hoog schat je het 

leefloon van iemand die alleen leeft in? 

o Relatie tussen kennis en andere variabelen 

o Wat mensen weten bevragen in een surveyonderzoek 

o Hoe meer kennis je hebt hoe moeilijker je er van weg stapt → attitude 

o Onrechtstreekse interesse om betrokkenheid bij thema (‘attitudesterkte’) te meten, 

o Voorbeeld attitudesterkte: 

• Eerst 3 kennisvragen (multiple choice) 

Wat is de Arabische term voor “vrijheidsstrijder”? 
Wat bedoelen Moslims met “jihad”? 
Wat betekent “taliban”? 

• Verder in vragenlijst:  

“Vindt u dat bedrijven wettelijk verplicht moeten worden om een vast 
percentage allochtonen aan te werven?” (quota vraag) 
Ja 
Neen 

• Direct na deze vraag: adaptief tegenargument om sterkte attitude te meten 

(mensen van hun stuk brengen) 

→ Indien voor quota: “zelfs indien dit betekent dat het bedrijf niet de beste 
persoon voor de betrekking kan aanwerven?” 
→ Indien tegen quota: “zelfs indien dit betekent dat allochtonen economisch 
achterblijven?” 

o Sommige mensen veranderden van idee → Geeft een zwakkere attitude aan, onder 

invloed van tegenargument wijzigen ze standpunt. 
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o Bevindingen: 

▪ Hoe minder correcte antwoorden men selecteerde, hoe groter de kans werd 

dat men het standpunt wijzigde onder invloed van tegenargument → Dus: 

hoe minder kennis, hoe zwakker de attitude 

o Waarom in survey onderzoek?  

▪ Rechtstreekse interesse in wat mensen weten  

▪ Relatie tussen kennis en andere variabelen  

▪ Onrechtstreekse interesse om betrokkenheid bij thema (“attitude sterkte”) 

te meten 

o In elk geval: bedreigend karakter 

 
Voorbeeld:  
 
Kennis relateren aan andere waarden: vind je dat dit leefloon volgens u te hoog, te laag of juist 
genoeg? 

• De grote groep zegt: 47% zegt dat het leefloon goed zit. → Het is een naïeve opinie.  

• De vraag werd nog eens gesteld met een zinnetje erbij dat het leefloon 817 euro bedraagt. 

Dezelfde mensen antwoorden, dat ze het te laag vinden neemt toe, dat ze het te hoog vinden 

neemt af. → Er wordt een opsplitsing gemaakt. Average opinion change.  

Kennis is wel degelijk belangrijk in een debat.  
 
Belang van vertegenwoordiging 
Splitsing België ja of nee= er is een groot verschil in splitsing voorkeur 
 
Hoe komt het? 

- 1ste vraag was ongenuanceerd, je antwoord zelfs al is het niet helemaal je mening 
- Mensen hebben het idee dat gemiddelde persoon middelste keuze maakt want dan zijn er 

minder extremen 
- Afwezigheid van geen mening filter 
- Bij twijfel ga je vaak goede kiezen, sociaal wenselijke 
- Bij vraag twee staat er ‘eventuele” bij splitsing, dat maakt het ook makkelijker om te 

bevestigen. 
 Verschillen in fouten leiden tot verschillen in resultaten 

 
 
Opinievragen 

• Vragen naar bevragen psychologische of mentale toestanden die niet rechtstreeks 

waarneembaar zijn: subjectieve opvattingen, evaluaties, intenties 

• Per definitie abstracte kenmerken → best met meerdere indicatoren meten 

• Vragen naar bevragen psychologische of mentale toestanden die niet rechtstreeks 

waarneembaar zijn  

o subjectieve opvattingen  

o evaluaties  

o intenties 

• Egalitarisme/gelijkheidsstreven: 5 Likert-items: 
o De gelijkheid tussen mensen meten. 
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o Assumptie: als we 5 antwoorden hebben van een persoon hebben we een 

empirische basis of de persoon voor of tegen is.  

▪ Onderliggend detail: confirmatorische factor analyse 

▪ 1 latente variabele: dit gaat bepalen hoe de mensen gaan antwoorden  

▪ 1 egalitarisme krijgt 5 antwoorden. De factoranalyse probeert op basis van 

de 5 antwoorden een score op de vraag te verkrijgen.  

o De overheid zou maatregelen moeten nemen om inkomensverschillen te 

verminderen. 

o De verschillen tussen hoge en lage inkomens moeten blijven zoals ze zijn. 

o De klassenverschillen zouden kleiner moeten zijn dan nu. 

o Grote inkomensverschillen zijn aanvaardbaar om verschillen in talenten en inzet op 

gepaste wijze te kunnen belonen. 

o Wil een samenleving rechtvaardig zijn, dan moeten verschillen in levensstandaard 

klein zijn. 

▪ Antwoordmogelijkheden: Helemaal eens, eens, noch eens noch oneens, 

oneens 

-  Indicatoren die elk een reflectie zijn van een achterliggende attitude 

 

Indeling op antwoordmogelijkheden  

OPEN VRAAG GESLOTEN VRAAG 

+ Persoonlijk, sluit volledig aan bij deelnemer 
+ geen question constraint dus geen 
beperkingen in antwoord waardoor er geen 
enkel antwoord verloren gaat 
+ geen sturing en beïnvloeding 
- Lastig te analyseren 
- Bergt veel van respondenten 

+ dwingt mensen keuze te maken (ranking) 
- complex 
+ rating is heel snel 
- door rating gaan mensen niet echt 
differentiëren 
 

 
 

• Open vraag 
o De antwoorden liggen niet vast, respondenten kunnen eender welk antwoord geven. 
o Voordelen: 

▪ interessant voor respondenten (aangenaam) 

▪ geen question constraint (= dat je antwoord er niet tussen zit) → mensen 

gaan binnen de grenzen van de vraag iets aanduiden. De vraag stelt grenzen.  

▪ geen sturing (vb. eerste item dat vaker gekozen wordt omdat ze de laatste 

vragen niet meer aandachtig lezen) 

▪ interessant voor R  

▪ geen question constraint  

▪ geen sturing (vb. eerste item dat vaker gekozen wordt) 

o Nadelen: 

▪ lastig analyseren voor onderzoeker → zelf coderen en omvormen 

▪ vergt veel van respondent 

o dit soort vragen laten meer complexe antwoorden toe waar de onderzoeker niet op 

geanticipeerd had. Antwoorden op open vragen verschaffen een dieper inzicht in de 
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logica en de denkprocessen van de respondent. Deze voordelen hebben ook een 

kostprijs; de verwerking van open vragen vergt bijzonder veel tijd, waarbij de 

antwoorden op een meer kwalitatieve wijze geanalyseerd en gehercodeerd worden. 

snelle en efficiënte verwerking vormen het sterke punt van de gesloten vraag.  

• Gesloten vraag (99% van de vragen in surveyonderzoek) 
o De antwoordopties liggen vooraf vast en zijn voor iedereen dezelfde zoals bij een 

survey. 
o Dwingen de respondent om een selectie te maken uit een beperkt aantal 

antwoordcategorieën.  
o Voordelen: 

▪ Snelle en efficiënte verwerking 
▪ Antwoorden zijn beter vergelijkbaar  
▪ Kost de respondent minder moeite om te antwoorden 

 
Antwoordmogelijkheden bij gesloten vragen (vraagformats): 
 

• Rating scales: in beoordelingsschalen moeten respondenten bepaalde objecten of stellingen 

evalueren door een score te geven op een continuüm met een vast aantal punten. 

• vragen die mensen verzoeken om een bepaald antwoord te geven. Plaatsen op een 

continuüm:  

 
Dit is een 11-punten schaal. Gaat van 0-10. De eindpunten zijn gelabeld.  

o Nadeel: mensen vinden alles belangrijk. Je wilt als onderzoeker dat mensen zich 
differentiëren.  
 

• Ranking scale/rangschikkingsvragen: in rangschikkingsschalen moeten respondenten een 

reeks objecten ordenen, bijvoorbeeld van belangrijk naar onbelangrijk of van goed naar 

slecht. 

• je krijgt een aantal objecten en je moet ze rangschikken van goed naar slecht.  

 
 

o Voordeel: dwingt mensen om keuzes te maken waardoor je differentiatie krijgt  



 159 

o Nadeel: complex (heel veel overwegingen maken) → kost veel tijd voor de 
respondent.  

The Kinsey reports 

• Kinsey begonnen als bioloog (20e eeuw)  

• Bestudeert (o.a) paringsgedrag bij wespen  

• Later ook op mensen uitgetest 

• Sexual behavior in the human (fe)male 

• Hij wilde het seksueel gedrag van de mens ondervragen door een aantal vragen maar deze 
waren zo geformuleerd dat de sociaal-wenselijke vragen niet opvielen.  

• Filmpje Kinsey 
o Intro 
o Data verzamelen door vraagstelling 
o Afsluiten 

Methodologie: voornamelijk interviews a.h.v. gestandaardiseerde vragenlijsten 
 

1) Intro (2 à 10 min) 

• Doel studie uitleggen 

• Confidentialiteit garanderen + appreciatie voor medewerking uiten “we gaan nooit je 

antwoorden tonen aan het brede publeik”  

• Benadrukken dat geen waardeoordelen geveld worden 

 

2) Data verzameling 

• Vragenlijst, van minder naar meer bedreigend 

• Vragen cru stellen, zonder eufimismen of omfloerste termen → als de respondent op zijn 

gemak is met de deur in huis vallen  

• Burden of denial: gedrag wordt verondersteld, vragen hoe vaak het voorkomt. Je geeft 

mensen de boodschap dat hun gedrag normaal is. hoe vaak stel je een bepaald gedrag? 

Moeilijk om te zeggen dat je het nooit doet → Burden 

 

3) Afsluiten 

• Bedanken 

• Kans geven om vragen te stellen 

 

9.4 Het ontwerp van vragenlijsten  
 

9.4.1 Model van vraag-antwoord proces (cognitief proces) 
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Het klassiek vraag-antwoord model van Cannel en collega’s is nog altijd één van de meest inzichtelijke 
beschrijvingen van de stappen die respondenten zetten bij het beantwoorden van vragen. Schema 
figuur p. 244 (9.3), op dit schema vinden we twee routes die respondenten kunnen volgen wanneer ze 
een antwoord formuleren op een surveyvraag. Onderzoekers hopen dat respondenten de bovenste 
route volgen (high road), dit uiteindelijk tot een accuraat antwoord leidt. 
Stap 1-5: high road → leidt tot een accuraat antwoord  
 
5 stappen model: 

1. Respondent begrijpt de vraag & interpreteren 
2. Respondent heeft een cognitief proces: informatie opzoeken om vraag te beantwoorden 
3. Respondent evalueert antwoord in termen van accuraatheid: hangt af van de sociale interactie. 

Klopt het antwoord?  
4. Respondent evalueert antwoord in termen van andere doeleinden. Respondenten hebben naast 

accuraatheid ook andere doelen: een goed imago bij de interviewer creëren 
5. Respondent geeft een accuraat antwoord. 

Jammer genoeg vertonen respondenten niet altijd accuraat antwoordgedrag. Tijdens het vraag en 
antwoord proces kan heel wat fout gaan. Er is een mogelijkheid af te wijken naar de zogenaamde low 
road:   

6. De respondent kan beslissen om het initiële antwoord aan te passen 
7. Het gevolg is dat het antwoord vertekend is.  

 
Mogelijke fouten (low road) → 5b: respondent geeft een antwoord dat niet accuraat is.  

• Het kan zijn dat de respondent de vraag niet begrijpt 

• Het kan zijn dat die geen zin heeft om lang na te denken 

• Het kan zijn dat de respondent bepaalde gedragingen afleidt en dat ze denken ‘oei, ik denk dat 
ik het antwoord moet veranderen’.  
 

Vragen moeten goed in elkaar zitten zodat de respondent op het rechte pad blijft en niet afwijkt.  

• Conformiteitsbias: mensen gaan een antwoord geven dat beantwoord aan wat hij denkt dat 
de interviewer van mening is.  

• Wenselijkheidsbias: wat wenselijk is  

fouten 

Basis = bias = vertekening 
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• Volgzaamheidsbias: wat volgzaam is.  
 
Bij houdings- en opinievragen is de fase van cognitieve verwerking erg complex en vol valkuizen 
het spreekt voor zich dat het risico om van de High Road af te glijden wanneer er moeilijke en complexe 
vragen gesteld worden. niet verwonderlijk stellen vooral opinie- en houdingsvragen hoge eisen aan de 
respondenten. Een groot deel van de surveyliteratuur is dan ook op dit soort vragen gericht/ het 
abstracte karakter van dit soort vragen zorgt ervoor dat de cognitieve verwerking bijkomende 
complexiteiten vertoont. In zijn werk the nature and origins of mass  opinion geeft John Zaller een erg 
rake beschrijving van de cognitieve processen die zich op de achtergrond afspelen wanneer ene 
respondenten een opinievraag beantwoordt. Zallers werk is een reactie op het zogenaamde 
fichebakmodel; dit model gaat ervan uit dat mensen over zowat alle mogelijke onderwerpen een 
vaststaande opinie hebben klaarliggen. De menselijke geest fungeert als het ware als een fichebak; bij 
het beantwoorden van een opinievraag zou het er in eerste instantie op aan komen de juiste (fiche) 
opinie op te diepen 
Fichebak model 

• Mensen hebben over zowat alle mogelijke onderwerpen een opinie klaar in hun hoofd  

• De mens fungeert als een soort fichebak: bij het beantwoorden van een opinievraag zou het 
in eerste instantie aankomen de juiste fiche te diepen.  

 
Zaller: RAS-model  

• = het model van Zaller over het tot stand komen van een opinie, gaande van de aard van de 
informatie waaraan iemand wordt blootgesteld (=receive) over welke informatie 
daadwerkelijk doordringt of wordt genegeerd (=accept) tot welke opgeslagen informatie in 
overweging wordt genomen bij het vormen van een concrete opinie (=sample) 

• Tegenreactie op het fichebak model door Zaller.  

• Zijn stelling: respondenten hebben niet zomaar een opinie klaar, maar ze zullen op het 
moment zelf een opinie construeren. Deze productie loopt in 3 stappen: 

o Receive 
▪ Mensen staan constant bloot aan informatie stromen. We krijgen enorm 

veel informatie, gevolg: we krijgen niet alles verwerkt. 
▪ individuen staan voortdurend bloot aan allerhande informatie die ze 

ontvangen vanuit een brede waaier aan verschillende bronnen.   

• Geweld op TV werkt louterend 

• Wat we zien op TV heeft geen effect op ons gedrag 
o Accept 

▪ Sommige informatie wordt opgevangen/geabsorbeerd, andere wordt 
genegeerd.  

▪ Proces gebeurt niet toevallig: mensen zijn geneigd informatie op te nemen 
die strookt met de eigen ervaringen.  

▪ sommige informatie vindt ingang en wordt opgeslagen; andere wordt als het 
ware afgestoten en genegeerd.  Dit proces verloopt niet toevallig, mensen 
zijn geneigd informatie op te nemen die strookt met hun eigen ervaringen en 
ideologische denkbeelden. 

• Geweld op TV werkt louterend 

• Wat we zien op TV heeft geen effect op ons gedrag 

• Er is teveel geweld op TV 

• Wat we zien op TV heeft een effect op ons gedrag 

• Enkel mensen die al gewelddadig zijn zullen gewelddadig gedrag 
stellen na het zien van geweld op TV 
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o Sample  
▪ Mensen nemen een steekproef van de opgeslagen informatie.  
▪ cruciaal in Zaller’s model is dat respondenten hierbij niet met alle opgeslagen 

informatie rekening houden. In plaats daarvan nemen ze als het ware een 
steekproef van die opgeslagen overwegingen. Maar ook deze steekproef is 
allesbehalve toevallig.  

▪ Respondenten nemen voornamelijk informatie in ogenschouw die 
gemakkelijk toegankelijk is. (informatieon accessibility axioma). 

• Bent u ervoor of ertegen dat geweld wordt getoond in tekenfilms voor 
kinderen? Tegen! 

Voorbeeld: een persoon die vrolijk in het leven staat → komt in maatschappij terecht die superveel 
informatie krijgt.  

• Accept: 2 stukken informatie zijn gewist, dit zijn informatie die niet consistent zijn met de 

informatie die reeds in het hoofd zitten.  

• Sample: ben je ervoor of tegen? Hij gaat een steekproef trekken van alle informatie die 

makkelijk toegankelijk is.  

Mensen kunnen op twee manieren informatieverwerking doen:  
Stelling van Kahneman: “mensen verwerken informatie op verschillende manieren” 
 

1. Centrale verwerking:  
o Informatie diepgaand verwerken → alles goed afwegen tov. elkaar 

o Traag, doordacht 

o Rationeel, op basis van argumenten 

o Cognitief belastend 

2. Perifere verwerking: 
o Informatie oppervlakkig verwerken → puur intuïtief beslissen  

o Snel  

o Quasi-automatisch 

o Op basis van “heuristieken” (vuistregels, “short-cut”), indrukken, gevoelens → veel 

minder rationeel → cognitief veel gemakkelijker 

Bepalende factoren voor welk systeem je nu moet gebruiken in welke situatie: 

• Belang (motivatie), schildpad inzetten. 

o Voorbeeld: nieuwe mp3 speler kopen: alles zorgvuldig overwegen (functies, prijs, 

design, merk,…); Balpen kopen: “moet gewoon schrijven” 

• Taakmoeilijkheid/cognitieve vaardigheden, hoe moeilijker je taak, hoe sneller je voor een 

perifere werking zal kiezen zoals surveys. 

o Voorbeeld: Europese verkiezingen: “ik snap er niks van, maar politica X ziet er wel 

sympathiek uit. Ik zal voor haar stemmen” 

9.4.2 Responsfouten en -stijlen 

• Responsfout: een kenmerk van de vraagstelling zelf die tot vertekening van antwoorden 
leidt.  

• Responsstijlen: : de wijze waarop welbepaalde respondenten met surveyvragen omgaan 
zorgt voor vertekening van antwoorden. 

1. Geheugeneffecten: een vraag stellen over iets dat net gebeurd is, daarop kan je direct een 
antwoord geven. Als respondenten erin slagen om een bepaalde gebeurtenis te herinneren 
slagen ze er meestal niet in om te zeggen hoelang het geleden is.  
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• Literatuur telescoping: onderzoekers die vragen stellen over het verleden moeten er zich van 
bewust zijn dat er vertekening is door de geheugeneffecten. dit is het proces waarbij 
respondenten zich het precieze tijdstip waarop ze bepaalde gebeurtenissen hebben 
meegemaakt, niet goed meer herinneren. Recente gebeurtenissen worden dan gepercipieerd 
als minder recent, terwijl gebeurtenissen die langer geleden hebben voorgedaan als recenter 
worden gezien. Twee factoren hebben een cruciale impact op de menselijke capaciteit om zich 
bepaalde gebeurtenissen te herinneren, namelijk de tijd die verstreken is sinds de gebeurtenis 
en het belang van de gebeurtenis. Het is vooral moeilijk je zaken te herinneren die je lange tijd 
geleden hebt meegemaakt en waaraan je niet zoveel belang hecht 

– Onbedoelde info in antwoordschalen: wanneer mensen moeilijke of gevoelige vragen krijgen 
proberen ze te vermijden om een verkeerd antwoord te geven maar gaan ze opzoek naar wat 
een goed antwoord zou kunnen zijn. De aangeboden antwoordschaal wordt door de 
respondent als een bron van informatie beschouwd. De redenering luidt dat het goede 
antwoord zich waarschijnlijk ergens in het midden van de schaal zal bevinden 
– Mensen gebruiken antwoordschaal om zich idee te vormen over “ware verdeling” in 

populatie. 
– Dit is een “heuristiek” (cf. perifere route) 

o “waar zou ik ongeveer zitten tegenover de rest?” 
o Hoeveel procent van de Leuvense studenten drinkt volgens jou problematische 

hoeveelheden alcohol? 
– Volgorde-effecten: Wanneer de items die een surveyvraag vooraf gaan de interpretatie 

kleuren en bijgevolg ook het antwoord sturen, spreek je van een volgorde-effect. hoe 
respondenten een vraag beantwoorden hangt niet enkel af van de verwoording van de vraag 
zelf, maar eveneens van de ruimere context waarbinnen een vraag figureert. De items die een 
surveyvraag voorafgaan kunnen de interpretatie kleuren en bijgevolg ook het antwoord 
gevoelig sturen . het wijzigen van de volgorde van vragen kan met andere woorden een impact 
hebben op de bekomen resultaten – in dit geval spreken we over volgorde-effecten. De vragen 
die vooraf gaan hebben een impact op de wijze waarop respondenten een vraag 
beantwoorden → Context van een vraag wijzigt de interpretatie en cognitieve verwerking 

– Kahneman. De context is geweldig belangrijk.  
– 2 vragen over activeringsbeleid  

o Ben je voor of tegen het beleid?  
o Vraag A: een soort algemene versie  
o Vraag B: een specifieke versie  

 
– Verander je de vraag van volgorde zie je dat de specifieke vraag een andere verdeling 

krijgt. De volgorde van de vraag kan het antwoord sterk verkleuren.  
- Priming: eerst gaan ze nadenken over een bepaalde gebeurtenis, daarna wanneer er een 

moeilijke vraag gesteld wordt gaan ze deze beantwoorden met onmiddellijk beschikbare 
informatie. Verklaring moet gezocht worden in wat sociaalpsychologen priming noemen; een 
geheugeneffect waarbij de respons op één stimulus de respons op een hierop volgende 
stimulus beïnvloedt. 

– Question constraint: onderliggende veronderstellingen in een vraag of set antwoord 
categorieën beïnvloede het antwoord van de respondent. 1 van de opties kiezen, 
respondenten houden zich aan onuitgesproken spelregels van sociale interactie, niet 
tegenspreken → wie geen mening heeft, zal toch antwoorden. een vraag fungeert met andere 
woorden als een dwangbuis die het antwoordgedrag van respondenten begrenst (to constrain 
is het Engelse woord voor begrenzen). 

– antwoord op de vraag  
– Beperk je tot de aangeboden antwoordcategorieën  
– niet tegenspreken –> Vb.: wie geen mening heeft, zal toch antwoorden 
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– Sociale wenselijkheidsbias: een vertekening van het anti-woord in de richting van wat 
respondenten beschouwen als de maatschappelijke consensus over een bepaalde kwestie. 
heel wat surveyrespondenten zijn erom bekommerd een positief beeld van zichzelf op te 
hangen. Het gevolg is dat respondenten hun antwoorden aanpassen, zodat ze stroken met wat 
ze als de maatschappelijke consensus beschouwen – een fenomeen dat sociale 
wenselijkheidsbias wordt genoemd. Vertekening door sociale wenselijkheid is dan ook een 
consistente neiging van bepaalde respondenten en wordt daarom een responsstijl genoemd. 
respondenten willen een positief beeld van henzelf scheppen. Respondenten voelen zich 
ongemakkelijk bij vragen over masturbatie etc.  

– Vertekening door sociale wenselijkheid: ze passen hun antwoorden aan, aan wat ze de 
maatschappelijke consensus beschouwen.  

– Volgzaamheidsbias (acquiscence): een vertekening die optreedt doordat respondenten de 
neiging hebben om akkoord te gaan met een stelling onafhankelijk van de inhoud ervan. 
Sommige mensen hebben de neiging akkoord te gaan met stellingen, ongeacht de inhoud 
ervan (makkelijk om ‘ja’ te knikken) & mensen te volgen→ Zorgt voor een overschatting van 
het aantal voorstanders. Een impliciete conversatieregel stelt dat het in een sociale interactie 
gemakkelijker is akkoord te gaan met je gesprekspartner dan hem of haar tegen te spreken en 
vormt als het ware een – vorm van conflict. Ten gevolge van de volgzaamheidsbias riskeren 
surveyonderzoekers het aantal voorstanders systematisch te overschatten.   

– Hoe testen? Gebalanceerde schaal: drukt zowel positief als negatief uit.  
– De overheid zou maatregelen moeten nemen om inkomensverschillen te verminderen.  
– De verschillen tussen hoge en lage inkomens moeten blijven zoals ze zijn.  
– De klassenverschillen zouden kleiner moeten zijn dan nu.  
– Grote inkomensverschillen zijn aanvaardbaar om verschillen in talenten en inzet op gepaste 
wijze te kunnen belonen.  
– Wil een samenleving rechtvaardig zijn, dan moeten verschillen in levensstandaard klein zijn 

 

9.4.3 Aanbevelingen voor het opstellen van vragenlijsten  
 
Twee principes:  

▪ ten eerste moet een surveyvraag zo geformuleerd zijn dat ze zonder al te veel inspanning en 
op ondubbelzinnige wijze beantwoord kan worden.  

▪ ten tweede mag je nooit ofte nimmer het perspectief van de respondent uit het oog 
verliezen 

A. Vermijd jargon en complexe terminologie 
omwille van goed begrip kan je lange en technische termen beter achterwege laten en vervangen 
door korte meer courant synoniemen. 
B. Gebruik een correcte maar vlotte taal  
C. Gebruik geen dubbele negaties  
D. Vermijd vage en dubbelzinnige formuleringen 
Indien vragen vaag geformuleerd zijn, dan zullen respondenten zelf veronderstellingen maken om de 
ambiguïteit weg te werken 
E. Vragen moeten eendimensionaal zijn  

• Double-barreled questions: vragen die meer dan één attitudeobject hebben. deze term 
verwijst naar items die meerdere onderwerpen tegelijk bevatten   

F. Korte vragen verdienen de voorkeur  
wanneer respondenten gebeurtenissen uit het verleden moeten rapporteren, is het nuttig de vragen 
langer te maken door er een bijkomende zin aan toe te voegen. Dit verschaft te respondenten meer 
tijd om na te denken en leidt tot accuratere antwoorden. 
G. Presenteer alle antwoordmogelijkheden op een overzichtelijke wijze  
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• Recency effect: komt voor in face-to-face en telefonische enquêtes als een lange lijst opties 
enkel voorgelezen wordt, hebben respondenten de neiging om sneller de laatste categorieën 
te selecteren omdat ze die het best onthouden hebben. in face-to-face benaderingen gaan 
respondenten voornamelijk een van de laaste categorieën kiezen omdat ze die onthouden 
hebben. Indien een lange lijst opties enkel voorgelezen wordt, hebben respondenten 
namelijk de neiging sneller de laatste categorieën te selecteren omdat ze die het best 
onthouden – een fenomeen dat recency effect wordt genoemd 

• Primacy effect: bij webenquêtes: antwoorden die bovenaan staan hebben meer kans om 
gekozen te worden. In schriftelijke en webenquêtes komt het erop aan de verschillende 
opties netjes visueel voor te stellen. Hier kan wel het zogenaamde pirmacy effect optreden; 
antwoordopties die het eerst worden gezien hebben op zich een grotere kans om aangeduid 
te worden. 

H. Maak geen onrealistische veronderstellingen over het kennisniveu van de respondenten 
I. Vermijd sturende vragen 
= een soort vraag waarbij één van de antwoordopties als waarschijnlijker kan worden gepercipieerd 
dan de andere ten gevolge van de vraagformulering. 
het vraag-antwoord model en het RAS model van Zaller tonen aan dat respondenten zich gemakkelijk 
laten leiden dor allerlei contextuele aanwijzingen. Sturende elementen moeten bijgevolg zoveel 
mogelijk uit de vraagstelling geweerd worden, zodat elke responsoptie in de ogen van de respondent 
over evenveel legitimiteit beschikt. Wanneer één van de opties als waarschijnlijker kan worden 
gepercipieerd dan de andere omwille van de vraagformulering, spreken we van een sturende vraag. 
In de context van een survey onderzoek zijn er twee grote valkuilen die een vraag sturend kunnen 
maken:  
▪ ten eerste bestaat er het risico dat de vraagstelling zelf een eenzijdig argument bevat dat het 

bevraagd object bevestigt, hetzij onderuit haalt.  
▪ Een tweede valkuil betreft het evenwicht in de antwoordcategorieën. Wanneer de meerderheid 

van de antwoordopties positief antwoord uitdrukken, worden respondenten mogelijkerwijs in de 
richting van instemming gestimuleerd. 

▪ Een (on)gebalanceerde antwoordschaal: een (on)evenwichtige antwoordschaal waarbij er (niet) 
evenveel positieve als negatieve antwoord categorieën zijn opgenomen. 

J. Overweeg zorgvuldig de plaats en de volgorde van de vragen  
het stuk over volgorde-effect maakt duidelijk dat rankschikking van de vragen van cruciaal belang kan 
zijn. Om volgorde-effecten te vermijden is het aangewezen om te beginnen met meer algemene 
vragen. Dergelijke vragen zijn namelijk erg gevoelig  voor beïnvloeding door de ruimere context. 
Vragen over heel specifieke deelaspecten zijn doorgaans meer robuust en kunnen dus evenzeer later 
aan bod komen. 
K. Verzorg de opmaak van de vragenlijst  
 

9.5 De keuze van de survey modus 
Survey modus 

• Methode om de respondent te contacteren 

o Email, persoonlijk, internet , telefoon post 

• Wijze om vragen over te brengen 

o Met interviewer of zonder 

• Medium om antwoord te registreren 

o Papier vs computer 
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Vijf survey modi (examen) 

 
 
Survey modes heeft belangrijke consequenties: Belangrijkste verschillen interviewer/geen 
interviewer: 

• Kostprijs hoger met interview(st)ers (betalen voor opleiding van interviewer, het interview 

zelf en de verplaatsingskosten)  

• Datakwaliteit meestal hoger bij gebruik van interviewers (minder meetfouten), maar kan ook 

andere fouten met zich meebrengen 

o Verschillen best bekijken (evalueren) in termen van de Total Survey Error benadering 

9.5.1 Face-to-face surveys 

• In twee van de surveymodi – namelijk PAPI (Paper and pencil interview) en CAPI (computer 
assisted personal interview) – is de interviewer tijdens het genase interviewproces fysiek 
aanwezig. De interviewer brengt de potentiële respondent een persoonlijk bezoek om diens 
medewerking te verkregen en neemt vervolgens het interview af. Omdat er een persoonlijke 
interactie is tussen de interviewer en de respondent spreken we van een face-to-face 
interview. Het grote verschil tussen de twee face to face mode is dat interviewer in het geval 
van de PAPI de antwoorden van de respondent op een papieren vragenlijst noteert, terwijl er 
bij de CAPI een laptop of computer wordt gebruikt. 

• PAPI en CAPI  

• De interviewer is aanwezig.  

• Brengt de respondent een bezoek om het interview af te nemen.  

• Verschil 
o CAPI: laptop om antwoorden te registreren 
o PAPI: antwoorden op papier noteren. Wordt populairder, want nu minder post als 

vroeger, dus de weinige brieven zijn belangrijk. 

• Interviewer 
o Verantwoordelijk om contact met de respondent te maken  
o Hij verzorgt de registratie van de antwoorden.  
o Hij dient de respondenten te motiveren.  
o De interviewer moet de respondenten overtuigen om tout court aan de enquête 

mee te werken.  
o Ze moeten met andere worden de niet-deelname minimaliseren.  
o Maar ook tijdens het interview is het de taak van de interviewer erop toe te zijn dat 

de respondent alle vragen beantwoordt, dit is het minimaliseren van de item 
nonrespons.  

▪ Unit non-respons: steekproefeenheden die niet deelnemen aan een 
surveyonderzoek. 
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▪ Item non-respons: steekproefeenheden die geen antwoord geven op 
sommige vragen. 

o Ze bieden assistentie bij het oplossen van de vragen  
o Doorheen de opdracht hebben ze een educatieve opdracht: ze leren deelnemers 

adequaat respondentengedrag vertonen. 
Interviews  

• Voordelen 
o Non-response error verminderen/hogere respons (als iemand aan je deur staat voor 

een interview is dat dwingender):   

o 50-60% respons ( vs 30-40% bij post enquetes en nog minder bij websurveys) 

o Meetfouten reduceren: 

▪ Problemen bij interpretatie: soepelheid interviewer (mag helpen als er iets 

onduidelijk is) 

▪ Volledigheid/adequaatheid: er wordt minder overgeslagen 

▪ Meer complexe zaken (want interviewer kan helpen) 

▪ Context effecten: meer controle op volgorde van de vragen (anders zou 

respondent eerst alle vragen eens kunnen doornemen of na het zien van een 

vraag nog het antwoord op een voorgaande aanpassen) 

▪ Kennisvragen 

▪ Controle over setting: je weet dat respondent het zélf invult 

▪ onduidelijkheden in de vragenlijst te remediëren en de respondent meer 

complexe taken te laten vervullen. 

• Nadelen: 
o Maar brengt soms ook meetfouten met zich mee: 

▪ Sociale wenselijkheidsvertekening 

▪ Interviewer effecten: mensen die veel ervaring hebben, hebben een bepaalde 

stijl opgebouwd (uiterlijk, stijl etc.). Je kan dit in data zien. Voor 20% van het 

antwoord bepaald wie je voor je hebt.  

o Nadelen van praktische aard: 

▪ Hoge kostprijs, Voornaamste pijnpunt is van praktische aard; interviewers op pad 

sturen is erg duur, althans in vergelijking met andere surveymodi. 

▪ Organisatorisch 

▪ Tijdsintensief 

▪ Geen anonimiteit, De aanwezigheid van een interviewer is niet altijd even 

bevorderlijk in alle gevallen. Door het face to face verdwijnt het gevoel van 

anonimiteit. In dergelijke survey in de neiging om op bedreigende vragen sociaal 

wenselijk te antwoorden daarom extra sterk. 

• Intervieweffecten: wanneer interviewers door hun gedrag de respondenten beïnvloeden 

Zelf-in-te-vullen vragenlijsten 

• Lagere kostprijs  

• Tijdsbesparing  

Geen capaciteitsplafond (# interviewers, # telefoonterminals). Dus meer data 

op kortere tijd verzamelbaar  

• Invullen op door R gekozen geschikt moment  

• Bereikbaarheid  
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Post komt overal, interviewers niet altijd (bv. VS: “gated communities”, maar 

ook in België minder veilige buurten bvb.)  

• Indruk van anonimiteit  

• Meer gestandaardiseerd – Geen verschillen in stimuli over de respondenten heen; 

geen interviewer effecten 

9.5.2 Post-enquêtes en websurveys  

• Postenquêtes (MSAQ)  

• Websurveys (WSAQ)  

• Ze hebben met elkaar gemeen dat er noch tijdens de contactarme, noch tijdens de invullen 
van de vragenlijst zelf een interviewer betrokken is. 

• Voordelen 
o Goedkoop → veel data verzamelen  
o Veldwerk gebeurt sneller.  
o Grote mate van standaardisering van vraagprikkels 

o Elke respondent dezelfde vraag & lay-out.  
o Hoger gevoel van anonimiteit  

• Meettechnische pluspunten:  
o Er is een grote mate van standaardisering van vraagprikkels. Elke respondent krijgt 

exact dezelfde vragen in precies dezelfde lay-out te zien.  
o Hoger gevoel van anonimiteit door afwezigheid van interviewer , sociale 

wenselijkheidsbias is dus minder aanwezig. 
 
Computergestuurd 

- Positieve punten 
o Controle over routing, doorverwijzingen foutloos ( indien goed 

geprogrammeerd) 
o Controle over ingevoerde gegevens ( on the spot checks: direct nagaan of 

een bepaald antwoord wel logisch is) 
o Vermindering codeerfouten (eigenlijk “input fouten”)  

• Coderen = codes toekennen aan een antwoord  

• Inputten = gegevens invoerenExperimenten gemakkelijk te 
implementeren 

o Experimenten gemakkelijk te implementeren = Niet langer slechts 2 
condities ( split-ballots → mogelijk maar véél meer (zelf honderden) 

o Documentatie verloop (proces) 
o Process data; voor elke vraag precieze tijdsduur, we kunnen zien of 

men terug is gegaan in de vragenlijst, antwoorden gewijzigd.  
Hebben mensen eerst iets aangeklikt en dan terug aangepast? 

- Nadelen; 
o Kostprijs: vooral initiële kost (aankoop PC’s, laptops, software) + 

(onderhoud laptop) 
o Rigider ( mensen kunnen geen vraag overslaan, frustraties) 
o Drempelvrees (bang zijn voor computer, alsof die gegevens meer 

schending privacy zijn) 

• Nadelen 
o Zelf in te vullen vragenlijst: papier & budget. In geval het geval van zelf-in-te-vullen 

vragenlijsten is het budget zowat de enige beperkende factor 
o Geen interviewer → controleverlies. Het feit dat er geen interviewer aanwezig is 

veroorzaakt controleverlies over de setting waarin de respondent zijn vragenlijst 
invult. 
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o In post-enquêtes heeft de onderzoeker evenmin controle over de volgorde waarin de 
vragen worden beantwoord. De aanwezigheid van volgorde-effecten is met andere 
woorden niet langer in te schatten.  

o Het controle verlies maakt de post- en webenquêtes minder geschikt voor 
kennisvragen.  

o Hoge non-respons → sterke non-responsvertekening  
o Digitale kloof: door technologische vooruitgang worden een bepaalde groep mensen 

uitgesloten. We hebben niet van iedereen lijsten met e-mailadressen. Maar de 
werkelijke achilleshiel van dit soort onderzoeken is de hoge mate van nonrespons. 
De responsgraad ligt hier beduidend lager dan bij face-to-face interviews, met 
mogelijke een sterke non-responsvertekening als gevolg. In de literatuur zijn er een 
aantal technieken ontwikkeld om de respons bij deze survey modi zoveel mogelijk op 
te krikken – Dillmans Tailored Design Method (TDM). In het geval van websurveys 
komt bovenop dit non-responsprobleem nog eens een serieus dekkingsprobleem. 
Digitale kloof; houdt in dat bepaalde mensen nog geen toegang genieten tot het 
internet waardoor deze mensen per definitie buiten gesloten worden uit de survey. 

o We hebben niet van iedereen lijsten met e-mailadressen  
 

Postenenquête 

• Tailored Design Method (sociale ruiltheorie): Dillman, verwijst naar een methode voor het 
ontwerpen en afnemen van schriftelijke vragenlijsten met het oog op het maximaliseren van 
de kwaliteit ervan.  

• Tailored Design Method (sociale ruiltheorie): Dillman, verwijst naar een methode voor het 
ontwerpen en afnemen van schriftelijke vragenlijsten met het oog op het maximaliseren van 
de kwaliteit ervan.  Wilde als doctoraat student interview doen maar zeer problematisch in 
Washington. Bergketen “Cascade Range” deelt staat in twee, maakt reizen zeer moeilijk. 

• ontwikkelde een hele reeks “strategieën” om respons te verhogen, gebasseerd op “ sociale 
ruiltheorie” 

• = noemde dit de tailored design method 
o Reden: integratie aantal losstaande bevindingen (met dank aan sociale ruiltheorie), 

op maat gesneden van specifieke modus/populatie/onderwerp 
Sociale ruiltheorie (Homans) 

- Samenleving bestaat uit onderhandelde ruilen 

- Basis van een ruil: subjectieve kosten-baten analyse (kosten, baten, vertrouwen) 

Toegepast op survey-onderzoek:  

• Kosten: tijdsinvestering, mogelijk gezichtsverlies, geven informatie prijs die imago kan 

schaden 

• Baten: dankbaarheid, persoonlijke interesse, gevoelen van waardering, gevoelen bij te 

dragen tot wetenschappelijk project, mensen die behulpzaam zijn 

Om respons op te drijven: 

• Kosten verlagen: Korte, makkelijk in te vullen vragenlijst 

• Baten verhogen: Persoonlijk aanspreken van mensen (gevoelen van waardering), bv. hun 

naam gebruiken in briefwisseling, persoonlijk handtekenen brieven, adres met de hand op de 

enveloppe schrijven, mensen hebben meer het gevoel dat hun bijdrage echt van belang kan 

zijn. Mensen persoonlijk aanspreken, adres handgeschreven en handtekening zelf met inkt. 

• Vertrouwen verhogen 
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• Pre-paid incentive: cadeautjes op voorhand geven (tombola/reisje winnen achteraf 

werkt veel minder goed) prikkel of stimulis om mee te werken, om je nu al te 

bedanken geef je nu al een cadeau) 

• Legitieme survey sponsor, bv. “georganiseerd door universiteit” meer vertrouwen 

dan een louche bedrijf. 

Tailored design method 
 

1) Eerst introductie brief, aankondigen onderzoek 

2) Enkele dagen (max. 1 week) na (1): vragenlijst opsturen: 

• Brief, vragenlijst, eventuele incentive, retour enveloppe (geen bijkomende kost voor 

respondent), geen met een postzegel want dan kunnen ze die losknippen. 

• Vragenlijsten zijn genummerd! Nadien opvolgen wie er wel en wie er niet meewerkt. 

3) 2 weken na (1): bedankkaartje/herinnering (sociale druk verhogen) 

4) 4 weken na (1): herinneringsbrief + VL voor non-respondenten 

5) 8 weken na (1): laatste poging om belang onderzoek aan te tonen: 

• via koerierdienst, persoonlijke afgifte VL 

• andere survey modus (telefoon, face-to-face) = mixed mode 

• MAAR privacy, GDPR, mensen moeten instemming geven om deel te nemen, als ze niet 

willen deelnemen mag je niet pushen. 

• Dan slagen we erin dat 30-40% meewerkt via post veel goedkoper dan met interviewers. 

• Printkost en retourzegel; 15 euro per enquête 

Webenquête 

• “Elektronische variant” van postenquête: een aantal principes overdraagbaar 

(Personalisering, herinneringen, lay-out...), maar toch ook eigenheid (Bv. herinneringen 

korter op elkaar) 

• Heeft problemen met non-respons, maar nog groter probleem is dekkingsprobleem: 

• Niet iedereen heeft internet verbinding 

• Van iedereen die dit wel heeft hebben we geen lijsten 

• Maakt steekproeftrekking zeer problematisch voor algemene populaties → Voor 

specifieke populaties geen probleem (studenten, werknemers, leden van 

organisaties...: je weet dat ze internet hebben) 

Oplossingen? 

• On-line panels = ‘access panels’ 

• Vaak vele duizenden leden 

• Krijgen allerhande voordelen (cadeaucheques, kunnen punten sparen om dingen te 

kopen in winkels...) 

• Maar zijn mensen die zichzelf inschrijven (dekkingsprobleem net >): 

o Zeer selectief 

o De “professionele respondent” 

o Niet representatief voor algemene populatie 

• Wetenschappelijke internetpanels, Vb. LISS panel in Nederland 
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• Wegen: 

• Te weinig mannen? We geven ze een groter gewicht 

• Te veel hooggeschoolden? We geven ze een lager gewicht 

• Assumptie: ook verdelingen van andere cruciale variabelen komen dan beter 

overeen met populatie, bv. als je mannen groter gewicht geeft, dan trek je ook de 

politieke voorkeuren recht 

o Fundamentele probleem blijft dekking en selectiviteit, Kan je niet zomaar oplossen 

met technische ingrepen → Voorlopig dus geen statistische methode die vertekening 

kan wegwerken 

o In “gesloten” populaties (studenten, werknemers,…)  

o Maar ook in algemene populaties indien steekproef getrokken uit goed frame en we 

offline contacteren (vb. brief)  

o Om bepaalde zaken uit te testen  

▪ Methodologisch geörienteerd onderzoek, bvb. over vraagverwoording, 

operationaliseringen, 

Studentensurvey 

- Werd ons gezegd dat het 10 minuten zou duren 

- Gemiddelde 13 minuten 

- Komt door uitschieters 40 en 60 minuten 

- Uitnodigingsmail met baten (illustratie les materiaal), kosten (10 minuten) 

- herinneringsmail 

Zelf-in-te-vullen vragenlijsten 
Voordelen: 

• Lagere kostprijs 

• Tijdsbesparing: Geen capaciteitsplafond (# beschikbare interviewers & # telefoonterminals 

ter beschikking) → meer data op kortere tijd verzamelbaar 

• Invullen op door respondent gekozen geschikt moment 

• Bereikbaarheid: Post komt overal, interviewers niet altijd, bv. VS: ‘gated communities’ 

(woonwijk waarvan alle in- en uitgangen afgesloten zijn zodat er controle is op wie er de wijk 

in- en uitgaan), maar ook in België minder veilige buurten bvb. 

• Indruk van anonimiteit = keerzijde van sociale wenselijkheids bias  

• Meer gestandaardiseerd: Geen verschillen in stimuli over de respondenten heen; geen 

interviewer effecten 

Computergestuurd  
Voordelen: minder fouten: 

• Controle over routing: bij niet-computer gestuurde vragenlijsten gebeurt de doorverwijzing 

vaak met fouten → computergestuurde doorverwijzing geen fouten indien goed 

geprogrammeerd 

• Controle over ingevoerde gegevens: ‘On the spot checks’: direct nagaan of een bepaald 

antwoord wel logisch mogelijk is gegeven de andere antwoorden, bv. foutmelding als iemand 

bij leeftijd ingeeft 134 jaar, of als je ergens “ja” aanklikt, er dan pas verdere vragen voor 

verschijnen 
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• Vermindering codeerfouten (eigenlijk ‘input fouten’) 

• Coderen = codes toekennen aan een antwoord 

• Inputten = gegevens invoeren 

• Experimenten gemakkelijk te implementeren: Niet langer slechts 2 condities (‘split-ballots’) 

mogelijk, maar véél meer (zelfs honderden!) 

• Documentatie verloop (proces): ‘Process data’: voor elke vraag precieze tijdsduur, we 

kunnen zien of men terug is gegaan in de vragenlijst, antwoorden heeft gewijzigd… 

 
Nadelen:  

• Kostprijs: Vooral initiële kost (aankoop PC’s, laptops, software) + (laptop) onderhoud 

• Rigider: Wat niet voorgeprogrammeerd is, kan niet (bvb. vraag overslaan, andere opnoemen 

indien niet toegelaten...) 

• Drempelvrees/big brother gevoel (minder privacy) 

Gestandaardiseerde interviews (niet in les aan bod gekomen) 
 

1) Interactie tussen 2 personen: 

• Onderhevig aan conversatienormen:  

Ondervrager kent antwoord niet, wil het kennen, gelooft dat er een waar antw. bestaat, en 
hij denkt dat respondent het antw. kan en wil geven 
Antw. respondent is bepaald door wat respondent veronderstelt dat ondervrager al weet 
(inclusion/exclusion model); doel vh interview, en waarde van antwoord voor ondervrager 
(pragmatically significant answer) 
 

2) Duidelijke rolverdeling: 

• Rol interviewer = vragen stellen: 

• Zoals ze in de vragenlijst staan (objectief) 

• Antwoord noteren 

• Aanleren via training 

• Rol respondent = vragen zo accuraat en volledig mogelijk beantwoorden: 

• Onrechtstreeks aanleren via de interviewer 

• Door toepassen psychologische principes: belonen en “straffen”: 

o Als antwoord to the point is: “goed zo”, “dank u”, “hmm” 

o Als interviewer gevoel heeft dat respondent niet genoeg over antwoord heeft 

nagedacht: “wil u daar nog eens over nadenken”, “bent u daar zeker van” 

o Maar nooit sturend: “amai, vindt u dat écht???” 

 

3) Respondent niet op zichzelf belangrijk: 

• Geen directe interesse in deze particuliere respondent, want toeval (<-> job interviews, 

politieverhoren... individu wel belangrijk) 

• “Vertegenwoordiger” van een categorie personen waaruit dit individu toevallig werd 

geselecteerd 

• Dubbelzinnige statuut respondent: De respondent is zéér belangrijk (zie non-response error), 

maar anderzijds is de respondent niet belangrijk als particulier individu → kan respondent 

soms niet goed mee om 



 173 

Foutenbronnen 
Foutenbronnen aan de kant van respondent: 

• Communicatie: Bij onvoldoende motivatie: niet voldoende nadenken, antwoorden zijn 

onvolledig en onnauwkeurig. 

• Perceptie: R kan interview beschouwen als iets anders, bvb. opsporen zwartwerkers (zeker als 

er zulke vragen inzitten) → R zal dan informatie verzwijgen 

Foutenbronnen aan de kant van de interviewer = interviewer effecten: 

• Interviewers kunnen antwoorden van respondent systematisch fout interpreteren, in de 

plaats van de respondent een antwoord geven 

• R kan zijn antwoorden laten sturen door kenmerken van de interviewer: R laat zich leiden 

door zijn perceptie van de interviewer (Wat I zegt, hoe I zich gedraagt, zich kleedt…) 

Sturing door:  

• Rolafhankelijke kenmerken = alles wat te maken heeft met rol als interviewer: 

• Vragen niet goed voorlezen, onvoldoende tijd laten om na te denken… 

• Eigen opinie geven, (vage) antwoorden van R interpreteren en zelf invullen… 

• Verwachtingen: 

o Attitudestructuur (wat zou hij zeggen, gegeven zijn vroegere antwoorden) 

o Probabiliteitsverwachtingen (wat zeggen de meeste mensen) 

o Rolverwachtingen (het is een vrouw, dus moet ik het zo begrijpen. Het is een 

vader, dus moet ik het zo begrijpen…) 

• Rolonafhankelijke kenmerken = kenmerken die niets met rol van interviewer te maken 

hebben, zoals leeftijd, geslacht, kledij… 

Toepassingsmogelijkheden web survey 

• In gesloten populaties (studenten, werknemers…) 

• Maar ook in algemene populaties indien steekproef getrokken uit goed frame en we offline 

contacteren (vb. brief) 

• Om bepaalde zaken uit te testen: Methodologisch georiënteerd onderzoek, bvb. over 

vraagverwoording, operationaliseringen… 

Respons opdrijven door toepassing van TDM 

• Kosten: lengte relatief kort houden (20-25 minuten) 

• Baten benadrukken (materiaal voor thesissen, helpt om stof te verwerken) 

• Herinneringsmails  

Effect van personalisering 

• Conditie 1: Beste (naam) (voornaam) 

• Conditie 2: Beste student 

o Conditie 1 meer ingevulde surveys teruggekregen 

Mogelijkheden voor non-respons analyse 

• Respondenten vergelijken met partiële en niet-respondenten a.h.v. kenmerken uit 

steekproefkader (gender, studierichting) 

• Waves respondenten vergelijken: Basisidee: respondenten die laat antwoorden (wave) lijken 

meer op non-respondenten dan degenen die meteen antwoorden (andere wave) 
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• Vergelijken van bekomen resultaten met variabelen waarvoor de waarde in de populatie 

gekend is 

• Geen enkele reden om slechts één survey modus te gebruiken in onderzoek  

• 1967: eerste mixed mode survey door Hochstim: Eerst post-enquête, daarna opvolgen met 

telefonische enquêtes 

• Combinatie kan goedkoper zijn én betere data genereren 

9.5.3 Mixed mode surveys 
= de combinatie van meerder surveymodi binnen één enkel onderzoek. 
Deze mixed-mode survey registreren antwoorden van verschillende groepen respondenten op 
diverse wijze. Een nuttige toepassing van het mixed mode ontwerp is de zogenaamde sequentiële 
mixed-mode survey. Dit ontwerp houdt in dat alle respondenten eerst via één welbepaalde modus 
worden benaderd. Degenen die niet in deze eerste golf meewerken spreek je vervolgens aan met 
tweede (derde, vierde, enz.) surveymodus. Het sequentiële laat zo toe het beste van twee werelden 
met elkaar te combineren, namelijk een lagere kostprijs en een hogere responsgraad. Mixed mode 
survey kunnen ook een nadeel inhouden. De keuze voor een welbepaalde surveymodus kan een 
impact hebben op het antwoord van de respondenten.  

• Geen enkele reden om slechts één survey modus te gebruiken in onderzoek  

• 1967: eerste mixed mode survey door Hochstim: Eerst post-enquête, daarna opvolgen met 

telefonische enquêtes 

• Combinatie kan goedkoper zijn én betere data genereren 

Sequentieel design: houdt in dat alle respondenten eerste via één welbepaalde modus worden 
benaderd. Degenen die niet in deze eerste golf meewerken spreek je vervolgens aan met een tweede 
(derde, vierde) surveymodus. eerst goedkoopste survey modus, daarna pas duurdere survey modi 
gradueel inzetten, bv. eerst web survey → dan post enquête → dan telefonisch → dan face-to-face:  

 
 
Mogelijk probleem: ‘mode effecten’ = Exact zelfde vraag geeft verschillende antwoorden in de 
verschillende survey modi, door: 

• Sociale wenselijkheid, acquiescence 

• Visueel vs. auditief communicatiekanaal: Primacy vs. Recency, visueel je ziet het op het 

schermt (je bent geneigd om het eerste te kiezen) , auditief door een interviewer ( je bent 

geneigd het laatste te onthouden, recency effect) 

• Interviewer vs. R controleert stimulus: Vraagvolgorde effecten 

• Andere survey mode zorgt voor andere resultaten 

Oplossingen? 

• Vragen zoveel mogelijk stroomlijnen 

Niet-respondenten telkens op 
volgende manier proberen 
respondent te maken 
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• Alle antw. cat. zelfde over alle survey modi heen 

• Verminder aantal antw. cat. indien nodig: Telefonisch maximaal 4 cat. 

• Rangordeningvragen vooraf laten gaan door zelfbeoordelingschaal (rating scales) 

• Doorverwijzingstructuur eenvoudig maken, Vooral indien postenquête gebruikt wordt 

o maar dit sluit mode effecten natuurlijk niet uit! 

Naast mode-effecten minimaliseren, ook proberen te schatten → Probleem: Differentiële 
groepssamenstelling: Non-respondenten opvolgen in latere survey modus: niet enkel mode effecten, 
maar ook andere mensen! 

- Dus 2 effecten tegelijkertijd aanwezig, en we kunnen ze niet van elkaar scheiden → Nood 

aan methodologisch onderzoek 

Om moduseffecten te meten: simultane mixed mode designs: 
= respondenten worden op toevallige basis aan één van de survey modi toegewezen. 

• Probeert randomisering in te voeren 

• Houdt samenstelling van de groepen gelijk 

• Varieert de survey modus 

• Om effect van survey modus op zichzelf te evalueren en op zoek te gaan naar manieren om 

deze effecten te elimineren 

• Respondenten worden op toevallige wijze aan 1 vd survey modes toegewezen: 1/3 

benaderen via web, 1/3 via post, 1/3 via telefoon:  

 
• Betere toewijzing aan mode-effecten 

• We hebben een volledige steekproef en die steekproef gaan we contacteren en vragen of ze 

bereid zijn om deel te nemen. Toevallig samengebracht. 

• Verschil sequentieel design: volledige steekproef → web: non respondenten → post: non-

respondenten → telefoon: non-respondenten  

HOOFDSTUK 10: NIET-REACTIEF ONDERZOEK & SECUNDAIRE DATA-
ANALYSE 
10.1 Inleiding  

• Meest gebruikte kwantitatieve technieken tot nog toe: Experimenteel onderzoek & Survey 
onderzoek 

• De dataverzamelingstechnieken van vorige hoofdstuk leveren zogenaamde reactieve data 
op: de onderzoekseenheden zijn er zich van bewust dat ze geobserveerd worden. dit heeft 
gevolgen voor de onderzoeksresultaten 

• Observationeel onderzoek: observatie van respondenten die zich ervan bewust zijn dat ze 
meewerken aan onderzoek. 

o Verborgen populaties moeilijk te bereiken  
o Medewerking vereist à non-respons probleem  
o Reactiviteit van metingen • Vb. Sociale wenselijkheidsvertekening   

• Unobtrusive measures: een meting of observatie die verkregen wordt zonder dat de 
onderzoeker in het natuurlijke leven van de onderzochte moet binnendringen. Webb en zijn 
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collega’s breken een lans om op creatieve wijze informatie te verzamelen zonder merkbaar 
aanwezig te zijn in het leven van onderzochte personen, zoals bij de analyse van rioolwater 
om cocaïnegebruik te peilen. Observaties die bekomen worden zonder dat de onderzochte 
individuen ervan op de hoogte zijn dat ze geobserveerd worden, noemen we unobtrusive 
measures  (letterlijk: niet indringerige metingen) de term niet-reactief onderzoek verwijst naar 
onderzoek dat van dergelijke data gebruikmaakt, omdat reactiviteit de gegevens per definitie 
niet kan vertekenen. observaties die bekomen worden zonder de onderzochte individuen 
ervan op de hoogte te brengen dat ze onderzocht worden  

• Niet-reactief onderzoek: onderzoek dat gebruikmaakt van ‘unobtrusive measures’ waarbij 
de onderzoeker dus waarnemingen doet zonder dat de onderzochte hiervan op de hoogte is. 
verwijst naar onderzoek dat van dergelijke data gebruikmaakt, omdat reactiviteit de 
gegevens per definitie niet kan vertekenen. onderzoek op data die verzameld is zonder dat 
respondenten zich ervan bewust zijn dat ze geobserveerd worden 

o Fysische sporen  
o Tekst & beeld  
o Administratieve data & officiële statistieken  
o Transactie & social media data 

• Reactief onderzoek: mogelijke reactiviteit van metingen. → mensen gaan zich op een manier 
gedragen die niet 100% is. Hetgeen we observeren is niet met bewustzijn gemoeid.  

• Secundaire data: gegevens die door andere onderzoeker op een eerder tijdstip zijn 
verzameld en beschikbaar zijn voor wetenschappelijk hergebruik. 
 

Nadelen:  

• Verborgen populaties moeilijk te bereiken (druggebruikers, terroristengroepen…) 

o Sommige bevolkingen zijn niet gekend. Groepen die een bepaald kenmerk delen vb: 

drugsgebruik. Er zijn veel meer drugsgebruikers die niet te bereiken zijn 

• Medewerking vereist → non-respons probleem 

o Je moet vragen aan de mensen of je hen mag observeren. Je hebt medewerking 

nodig.  

10.2 Soorten niet-reactieve gegevens 
 

10.2.1 Fysische sporen 
Menselijk gedrag laat fysieke sporen na die als informatiebron kunnen dienen: 

• Indicatoren van erosie (erosion measures): je kan menselijk gedrag ook bestuderen door te 

analyseren wat personen uit een omgeving wegnemen in plaats van wat ze eraan toevoegen.  

Maten van erosie leveren weliswaar soms leuke weetjes op, maar hun bruikbaarheid voor 

diepgaander sociaalwetenschappelijk onderzoek is enigszins beperkt. Verslijten van 

vloertegels in museum als indicator van populariteit tentoonstellingen (waar mensen het 

vaakst naar kijken, het meeste slijtage); hoe vaak een bepaalde letter/cijfer wordt ingedrukt 

op een gsmtoestel → slijtage  

• Indicatoren van aanwas (accretion measures): meet je de sociale activiteit door te 

bestuderen wat mensen achterlaten. Deze maten van aanwas verwijzen dus naar een residu 

van menselijke oorsprong dat zich in een bepaalde omgeving opstapelt. Vuilnis is wellicht het 

meest heldere voorbeeld. wat er allemaal staat geschreven in wc-kotjes, waar op banken in 

een aula het meest wordt geschreven wordt het minst opgelet = achteraan, een glasbak in 

een wijk observeren om te zien hoeveel er in die wijk wordt gedronken 
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PROBLEEM: je hebt enkel de sporen, je kan de sporen niet koppelen aan een kenmerk.  
 

Voorbeeld: Onderzoek naar cocaïnegebruik in grootstedelijke gebieden:  

• Mogelijke fouten?  

o Non-responsfout: cocaïnegebruikers werken minder mee aan het onderzoek. 

o Meetfout: mensen willen niet toegeven dat ze drugs gebruiken. De respons komt 

niet overeen met het werkelijk gedrag.  

▪ Niet-reactieve aanpak: analyse van rioolwater: benzoylecgonine in de urine 

→ Steeproeftrekking: 19 steden, Uit elke stad 24uren-stalen van het 

afvalwater dat in de waterverwerkingsinstallaties terechtkomt, Stalen 

gedurende een hele week lang → eerlijkere methode, want mensen geven 

het bv. in een survey-onderzoek niet zomaar toe 

▪ Je kan ook patronen opsporen: de hoogte waarden worden gemeten op 

zaterdag en zondag. Cocaïne is duidelijk een partydrug. = een voorbeeld van 

de methode van aanwas → drugsgebruikers laten een spoor na. We krijgen 

een eerlijk antwoord op hoeveel er geconsumeerd wordt.  

Sterktes: sterk antwoord → rioolwater liegt niet 
Zwaktes: wat zet men aan tot het cocaïnegebruik? Heel wat vragen blijven onbeantwoord.  
 

10.2.2 Tekst: inhoudsanalyse 
Een tweede type van niet-reactieve data bestaat uit allerhande boodschappen die mensen in een ver 
of recent verleden produceren.  Deze waaier aan databronnen heeft gemeenschappelijk dat ze tekst 
bevat. Tekst is hier ruimer opgevat dan louter worden. je kan het best definiëren als elke boodschap 
(schriftelijk als gesproken) die een zender aan een publiek overmaakt. Tekst is duidelijk een niet-
reactieve bron van data: op het moment van communicatie is de zender ze zich niet van bewust dat 
onderzoekers zich in de toekomst over zijn of haar tekst zouden kunnen buigen. In tegenstelling tot 
vele andere sporen is tekst doorgaans bewust geproduceerd. De zender van de boodschap weet 
misschien niet dat er onderzoekers meekijken over de schouder, maar heeft wel als uitdrukkelijk doel 
een welbepaalde inhoud over te brengen. 

• Eens teksten en beelden zijn gepubliceerd is de schrijver zich niet langer bewust van 
mogelijke analyses ervan:  

o Krantenartikelen 
o Beleidsteksten 

o Cultuurproducten (boeken, films,…) 

o Tatoeages  

Om informatie uit teksten te halen maken sociale wetenschappers onder andere gebruik van 
inhoudsanalyse. Inhoudsanalyse is een techniek om menselijke communicatie te bestuderen waarbij 
de inhoud van teksten wordt gekwantificeerd of geteld, zodat statische analyse mogelijk is. De 
analyse van teksten is voornamelijk geschikt om volgende vragen te beantwoorden: wie zegt wat, 
aan wie, hoe, waarom en met welke effect? Inhoudsanalyse kent zowel een kwantitatieve als een 
kwalitatieve variant. 
Om informatie uit teksten te halen maken sociale wetenschappers gebruik van een inhoudsanalyse 
(content analysis): 

• Kan zowel kwalitatief (interpretaties die mensen neerleggen) als kwantitatief (kenmerken 

omzetten in cijfers, bv. hoeveel woorden besteed aan een bepaald onderwerp) = 

surveyanalyse vs. Diepte-interview  

o Kwantitatieve inhoudsanalyse  
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▪ Onderzoeksvraag formuleren 

▪ Populatie afbakenen en onderzoekseenheden  

▪ Welke zenders/kranten zal je analyseren?  

▪ Selectie van bronnen/teksten 

▪ Kwantitatieve inhoudsanalyse; verloopt doorgaans volgens een aantal fases. 

Eerst formuleer je een onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag moet uiteraard 

van die aard zijn dat inhoudsanalyse de aangewezen techniek is om ze te 

beantwoorden. 

o De stukjes tekst krijgen codes toegewezen naargelang de inhoud: statistische analyse 

mogelijk. Vervolgens baken je de populatie van analyse eenheden af. Doorgaans is er 

teveel tekst aanwezig om alles zorgvuldig te kunnen analyseren – een selectie dringt 

zich dus op. Een derde stap bestaat dan ook uit het trekken van een toevalsteekproef 

uit de populatie van de relevante teksten. Steekproefkader ontbreken meestal. 

Daarom selecteren onderzoekers vaak toevallig een bepaalde tijdspanne waarbinnen 

ze alle relevante teksten onder de loep nemen. Een volgende stap bestaat uit het 

coderen van de geselecteerde teksten, de inhoud van teksten wordt met andere 

woorden gekwantificeerd of geteld, zodat statistische analyse mogelijk is. volgende 

zaken komen aan bod in kwantitatieve inhoudsanalyse: 

▪ Frequentie: hoe vaak komt een bepaald element terug in de onderzochte 

eenheden? 

▪ Omvang: hoeveel ruimte nemen verschillende tekstelementen in beslag?  

▪ Richting: spreekt de boodschap een positieve of negatieve waarde uit over 

een bepaald onderwerp?  

▪ Intensiteit: hoe sterk de boodschap de positieve of negatieve richting in de 

verf zet.  

• Subtiele waardering = lage intensiteit 

• Sterke nadruk op evaluatieve karakter = hoge intensiteit 

• Coderen van de inhoud 

o Latente kenmerken: subtiel coderen tussen de regels door. Richting en intensiteit zijn 

veelal subjectief aanwezig.  houdt in dat je ook de subtiele inhouden codeert die 

tussen de regels te lezen zijn, zoals de evaluatie van de boodschap of de intensiteit 

van de evaluatie. Richting en intensiteit zijn vaak veeleer subjectief aanwezig in een 

boodschap en komen bij manifest coderen niet altijd boven water. Bij latent coderen 

speelt de codeur een meer doorslaggevende rol: hij of zij moet namelijk inzicht hebben 

in de context om de tekst op correcte wijze te kunnen interpreteren. Latent coderen 

levert een rijkere analyse op, maar is doorgaans minder betrouwbaar dan manifest 

coderen. 

o Manifeste kenmerken: je codeert enkel elementen die objectief & ondubbelzinnig 

vast te stellen zijn, zoals frequentie van voorkomen of de omvang (hoeveel plaats iets 

in beslag neemt), sluit aan bij kwantitatief → niet altijd voldoende. betekent dat je 

enkel elementen codeert die objectief of ondubbelzinnig vast te stellen zijn. 

Frequentie en omvang zijn kenmerken die zich goed lenen voor manifeste codering. 

Manifest coderen is echter niet altijd voldoende. Teksten bevatten namelijk vaak 

impliciete boodschappen die erg interessant zijn voor onderzoekers 
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o Intercodeurbetrouwbaarheid: Dat is de mate waarin de codering van verschillende 

codeurs met elkaar overeenstemmen; de codering  van de betrouwbaarheid.  

▪ Krippendorfts alfa: is waarschijnlijk de meest gebruikte maat voor 

intercodeurbetrouwbaarheid bij inhoudsanalyse. Formule: 

 
▪ DO: de geobserveerde overeenstemming tussen codeurs 

▪ DE: de verwachte overeenstemming als de codering toevallig zou gebeuren 

▪ Alfa: varieert tussen 0 en 1  

• 1 perfecte betrouwbaarheid 

• 0 is totale afwezigheid van betrouwbaarheid  

Voorbeeld: elektronisch nieuwsarchief: 

• Wat? Houdt alle 19u-journaals van vtm en vrt bij  

• Fragmenten coderen als niet-reactieve data 
o Welke onderwerpen 
o Wie spreekt hoelang? 
o Welke onderwerpen aan bod? (Positief/negatief) 

 

10.2.3 Administratieve data & officiële statistieken 
 

• Officiële statistieken zijn gegevens die door overheden verzameld en bijgehouden worden 
over hun bevolking.  

o In de eerste plaats vinden heel wat administratieve data hun oorsprong is 
bevolkingsregisters. Dit is een continu registratiesysteem waarmee een overheid 
gegevens bijhoudt over alle individuen op haar grondgebied.  

o Gegevens over mobiliteit, leefmilieu etc.  
o Demografische cijfers 
o Economische indicatoren  

• Administratieve gegevens/officiële statistieken: overheden registreren heel wat gegevens 
over de inwoners op het grondgebied: volkstellingen, bevolkingsregisters, 
belastingsadministratie & sociale zekerheid… (geen reactieve data!) 

o Tegenwoordig is de beschikbaarheid van officiële statistieken niet langer beperkt tot 
overheden en hun administraties. Allerhand internationale organisaties, zoals de 
OESO, de Wereldbank of de VN brengen informatie van verschillende nationale 
instituten bijeen en compileren op basis daarvan internationale databases die zo goed 
mogelijk vergelijkbaar zijn. 

o Sociale indiactoren: Sociale wetenschapper tonen vooral aandacht voor de 
zogenaamde sociale indicatoren: dit zijn statistische maten die zowel het niveau als de 
evolutie van het welzijn van bevolkingen meten vanuit sociale bekommernis. WLH 
cijfers etc.  

▪ Objectieve: staan los van individuele evaluaties of percepties 
▪ Subjectieve: meten hoe individuen sociale condities ervaren. zoals subjectief 

welzijn, gelijk of vertrouwen, meten daarentegen hoe individuen de sociale 
condities waarin ze leven ervaren 

• Kruispuntbanken: laatste jaren integratie van deze gegevens via zgn. kruispuntbanken = 
gegevensbanken die aan elkaar gelinkt zijn → onderzoekers kunnen hier meer & meer gebruik 
van maken 

• OESEO, Wereldbank of de VS: verschillende nationale instituten samenbrengen.  
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• Goede toegankelijkheid van documenten door digitalisering  

• Microdata: Gepubliceerde officiële statistieken zijn geaggregeerde gegevens. Overheden 
geven geen informatie vrij over individuen, maar publiceren groepsgemiddelden en –
aantallen. Indien er individuele informatie of microdata wordt vrijgegeven is dat volgens 
verschillende richtlijnen. Onder microdata verstaan we individuele gegevens die overheden 
verzamen en bijhouden over hun burgers. 
 

• Analyse van administratieve gegevens 

o Gebeuren de keuzes op een goede manier? Hoe kan je dit onderzoeken? Wat zijn de 
mogelijke problemen?  

▪ We zetten een survey op en WN’s bevragen (hebben ze zich al discriminatie 
gevoeld?) → Je meet de ervaring van discriminatie, maar dat het geen 
werkelijke discriminatie is.  

▪ Praktijktest: manipulatie: we veranderen de naam. Dit geeft meer inzicht in 
discriminatie. Maar we weten nog steeds de omvang niet.  

▪ Directe benadering: overheidsstatistiek. Bekijken van 
arbeidsmarktstatistieken  

• Koppeling van gegevens uit RSZ, RSZPPO en RVA aan rijksregister 

o Sterke ‘etnostratificatie’ op de arbeidsmarkt: de groepen verschillen op basis van 

etnische  achtergrond.  

o Werkloosheidspercentages verschillen sterk naargelang de herkomstgroep. A-V’s: 

A’s: Belgen van Marokaanse origine, V: wonen in België maar hebben een andere 

nationaliteit.  

o Er is zekerheid en een patroon. Nadeel: je ziet een patroon maar je weet niet wat het 

mechanisme is. boodschap: om 1 probleem aan te pakken heb je verschillende 

aanpakken nodig. Je moet alle puzzelstukken samenleggen om tot een volledige 

puzzel te komen.  

Voorbeeld: Human development index van UN:  

• 1 van de meest invloedrijke sociale indicatoren 

• Als reactie tegen de overdreven focus van beleidsmakers op economische groep (BNP) tegen 

te gaan → niet de economische groei, maar mensen & hun capaciteiten moeten de 

doorslaggevende criteria zijn om de ontwikkeling van een land vast te stellen 

• Score van 0 (lage menselijke ontwikkeling) tot 1 

• België vrij hoog 

• Hoe hoger HDI, hoe lager vruchtbaarheidscijfer (negatief verband) 
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Wat zijn de levenskansen die mensen hebben? = operationalisering van de index. Ze zeggen: wat is er 
belangrijker om over welzijn te spreken?  

1. Gezond zijn 

2. Een goede opleiding hebben 

3. Goede levensstandaard hebben 

Aan toevoegen: expected years of schooling. Iemand die nu opgroeit: hoeveel onderwijs zal hij 
genieten?  
 

10.2.4 Big data 
 

• In onze hoogtechnologische wereld laten wij voortduren digitale sporen achter. Nieuwe 
technologieën creëren dan ook een ware tsunami aan niet-reactieve gegevens. De term Big 
Data verwijst naar allerhande digitale gegevens die automatisch gegenereerd worden door 
technologische systemen. 

• Opgekomen door de digitalisering van de samenleving 

• Big data/transactie data: allerhande digitale gegevens die automatisch gegeneerd worden 
door technologische systemen.  

• Bijproduct van menselijke transacties en activiteiten, vb. credit card data, informatie m.b.t. 

verkeersstromen, gebruikte termen in zoekrobots 

• 3 karakteristieken:  

o Gegevensbanken met een enorm volume  

o Snelheid van de data verzameling. Het vindt real time plaats.  

o Variabiliteit van de Big Data is enorm.  

• 2 types van Big data:  

 

(1) Social media data: 

• Gecreëerd door personen 

• Met als doel om te delen met anderen 

• FB/Instagram: mensen stellen zich positiever voor dan ze zijn.  

• dit zijn gegevens die een personen doelbewust via internettechnologie delen met een groep 

andere individuen. Sociale mediadata openen heeft wat gelijkheden om de formatie van 

netwerken en de doorstroming van informatie in kaart te brengen. Sociale mediadata zijn 

misschien niet reactief ten opzichte van de onderzoekers, maar houden wel degelijk sterk 

rekening met de verwachtingen die van het sociale netwerk uitgaan. 

(2) Transactiedata 

• Gegevens die automatisch ontstaan als bijproduct van allerhande menselijke 
activiteit & transacties tussen 2 personen. 

• zijn gegevens die automatisch ontstaan als bijproduct van allerhande menselijke 
activiteiten en transacties tussen personen. Zoals betalingen met kredietkaarten, 
elektronische klantenkaarten in supermarkten of gebruikte termen in zoekrobots. 
Omdat transactiedata echter onlosmakelijk gekoppeld zijn aan het gedrag zelf, zijn 
dergelijke data  minder gevoelig voor reactiviteit dan sociale mediadata. 

 
Voorbeeld: 
Studie van De Beer & Taylor (2013). The Hidden Dimensions of the Musical Field and the Potential of 
the New Social Data. Sociological Research Online. → Hoe combineren mensen hun muzieksmaak?  

• Welke genres muziek prefereren mensen? 
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• Hoe verhouden deze preferenties zich tot elkaar in het ‘musical field’/’culturele omnivoor’? = 

hoe combineren mensen verschillende muzieksmaken? 

→ Onderzoek via Last.fm: slaat op waar mensen naar luisteren: laat een digitaal spoor na: ze 
kijken welke muzikale genres mensen combineren. Valkuil: we weten niet welke groepen 
naar welke muziek luisteren.  

 

10.3 Secundaire analyse van onderzoeksdata 
 

• Secundaire data-analyse betekent dat je gegevens die in het verleden door andere verzameld 
zijn, opnieuw gaat analyseren om jouw onderzoeksvraag te beantwoorden. Kortom, je gaat 
nieuwe vragen beantwoorden met oude data. Secundaire data vertonen dan ook geen 
gelijkenissen met administratieve data, met uitzondering van het feit dat het gaat om data 
die door andere academici verzameld zijn en niet door overheden. Deze secundaire data 
moet door de wetenschappelijk gemeenschap goed gekeurd zijn en er moet volledige 
transparantie en documentatie bestaan over de wijze waarop data verzameld wordt. Om dit 
alles te faciliteren zijn een aantal data-archieven opgericht die bestaande databases 
inventariseren, documenteren en publiceren 

• Data die door onderzoekers is verzameld in het kader van vorige onderzoeken, maar publiek 
beschikbaar is gemaakt voor her-analyse  

• Je gaat nieuwe vragen beantwoorden met oude data 

• Bekende data-archieven: 
o Inter-University Consortium for Political and Social Research (ICPSR): meer dan 

17000 survey data sets en documentatie 

o ZACAT: Archief van Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung 

o DANS: Steinmetz-archief, data-archief voor de lage landen 

• Analysetechnieken 

o Er bestaat een type analyse die specifiek ontworpen  is om secundaire data te 

analyseren, met name de meta-analyse:  meta-analyse combineert meerdere 

bestaande onderzoeken meet eenzelfde vraagstelling, met als doel een patroon n de 

studieresultaten te ontdekken. Deze techniek laat je toe om de algemene trend te 

distilleren uit het bestaande onderzoek naar een welbepaald onderwerp. Meta-

analyse is met andere woorden een onderzoek dat gebruikmaakt van andere 

onderzoeken, met als doel een patroon te ontdekken in die onderzoeksresultaten. 

o Meta-analyse: combineren van meerdere bestaande onderzoeken met éénzelfde 

vraagstelling.  

o Voordelen: 

▪ Verhoogt betrouwbaarheid & geldigheid  

▪ Laat veralgemeningen naar ruimere populaties toe. Het samennemen van 

meerdere studies in diverse contexten dringt niet alleen statistische 

onzekerheid (steekproeffout) terug, maar laat ook veralgemeningen naar 

ruimere populatie toe. 

▪ De meta-analyse aanpak sluit ook naadloos aan bij de waardevolle idee dat 

wetenschappelijk bevindingen slechts betekenisvol zijn wanneer 

verschillende onderzoekers erin slagen ze te repliceren. 

o Nadelen:  

▪ Meta-analyse kent echter ook een valkuil, namelijk de zogenaamde file-

drawer effect, of publicatie-bias. Het fenomeen dat je in een meta-analyse ten 
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onrechte tot de conclusie kan komen dat er een effect bestaat doordat enkel 

studies die daadwerkelijk een effect rapporteren gepubliceerd geraken. 

Studies zonder effect blijven in de lade liggen en worden niet gepubliceerd. 

Studies die vinden dat er geen relatie bestaat tussen twee kenmerken, 

geraken vaak niet gepubliceerd en blijven in de bureaulade van onderzoekers 

liggen. Enkel studies die erin slagen een effect aan te tonen, slagen erin de 

pagina’s van wetenschappelijke tijdschriften te halen. wie met behulp van 

meta-analyse alle gepubliceerde studies samenlegt, kan bijgevolg ten 

onrechte tot de conclusies komen dat onderzoek unaniem uitwijst dat er een 

effect bestaat. 

10.4 Voor- en nadelen van niet-reactieve en secundaire data 
 
Voordelen 

• Inhoudelijke redenen: 

o Sommige onderwerpen kunnen moeilijk anders onderzocht worden 

o Vergelijkingen met het verleden → historisch perspectief 

o In het het geval van sommige onderwerpen is het niet gemakkelijk tot zelf ronduit 

gevaarlijk om zichtbaar in het veld aanwezig te zijn als onderzoeker. Het gebruik van 

reeds verzamelde gegevens maar een historisch perspectief mogelijk. 

• Methodologische redenen: 

o Voordeel ten opzichte van klassieke methodes van dataverzameling is dat de niet-

reactieve databronnen niet geplaagd worden door reactiviteit doordat de 

onderzoeker niet merkbaar in het leven van de onderzoekseenheden binnendringt  

o Ten slotte mag het kostenplaatje ook niet uit het oog verloren worden. 

administratieve en secundaire gegevens recycleren is onmiskenbaar een pal 

goedkoper dan zelf kwalitatief goede data te verzamelen. 

o Niet-reactiviteit: onderzoeker dringt niet merkbaar het leven van de 

onderzoekseenheden binnen 

o Mogelijkheid tot replicatie: kijken of we geen fouten maken als wetenschappers. 

Repliceren is proberen de vorige onderzoeksresultaten te bekomen. Als je niet kan 

repliceren: afvragen of het vorige onderzoek correct was.  

o Hogere data-kwaliteit mogelijk door gemeenschappelijke investering in data-

infrastructuur (vb. Europees Sociaal Survey): samenbundelen van data over 

verschillende landen heen zodat de data van betere kwaliteit is.  

• Economische redenen: Vaak goedkoper dan eigen data verzamelen 

Nadelen 

• Datakwaliteit laat vaak te wensen over: 

o Aangewezen op beschikbare indicatoren → gebrekkige operationaliseringen (komt 

nooit helemaal overeen met hoe je zelf een instrument zou ontwerpen) 

o Meestal slechts één of enkele variabelen tegelijk beschikbaar; covariaten 

(combinaties van variabelen die je nodig hebt) ontbreken. Een nog groter probleem 

is dat combinaties van variabelen die je nodig hebt om een bepaalde 

onderzoeksvraag te beantwoorden, vaak ontbreken. 
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o Geven niet altijd correcte weerspiegeling van de populatie: een goede steekproef is 

belangrijk.  

o Een eerste beperking is van inhoudelijke aard: wie moet werken met wat voorhanen 

is, is noodzakelijkerwijze beperkt in zijn of haar keuzes. 

o Meetfouten komen veelvuldig voor: mensen gebruiken sociale media-profielen als 

tool voor representatie → niet altijd waarheidsgetrouw, bv. Justin Bieber kocht zijn 

volgers 

• Toegankelijkheid is niet altijd verzekerd 

• Vergankelijkheid: lange-termijnonderzoek gaat bijna niet, bv. omdat om de zoveel jaar de 

hypes veranderen: netlog → fb → insta 

• Ethische problemen: privacy 

• Voorts kan het feit dat iedereen dezelfde gegevensbanken analyseert de creativiteit en 

originaliteit van wetenschappers aantasten met overmachtig gestandaardiseerd onderzoek 

tot gevolg. 

• Daarnaast hebben diverse types niet-reactieve en secundaire data met eigen problemen van 

betrouwbaarheid en geldigheid te kampen. 

 
Conclusie 

• Interessante aanvulling op andere databronnen, maar kan ze klassieke theorieën niet 

volledig vervangen 

• Ethische problemen: we verzamelen data van mensen die er niet bewust van zijn → is welke 

mate is dit een ethisch probleem? Als je het over administratieve data hebt, hoe mag je de 

data dan analyseren zonder de toestemming van de persoon?  

• Nut hangt af van de specifieke onderzoeksvraag 

DEEL 4: KWALITATIEVE METHODES 

HOOFDSTUK 11: VELDONDERZOEK & PARTICIPERENDE OBSERVATIE 
Enkele voorbeelden 

• The mayan acopcalypse: einde van een cyclus van 5126 jaar, einde van de wereld, Ipsos survey 
bij 16000 respondenten wereldwijd: 10 % gaat akkoord met de volgende stelling: the mayan 
calendar, which some day ends in 2012, marks the end of the world? Is het het einde volgens 
de leden van Maya of is het ook volgens jou? Wat gebeurt er de dag nadien? Mensen worden 
terug wat rationeler, mensen gaan nog steviger vasthouden aan zo een onheilsverhalen, dus 
snel een nieuwe datum geprikt 1 januari 2017. Hoe komt het nu dat mensen wanneer ze 
geconfronteerd worden, ze toch in dat geloof vastbijten en er nog sterker in gaan geloven. 

• When prophecy fails (Festinger, Riecken & Schatchter); cognitieve dissonantie, hoe gaan ze 
om met die spanningen? Hoe gaan mensen om met waarnemingen die kei hard indruisen 
tegen hun opvattingen? Is het mogelijk dat mensen nog sterker achter hun opvattingen gaan 
staan? 
1. Een diepgewortelde overtuiging 
2. Mensen aan hun overtuiging gebonden zijn – moeilijk terug kunnen 
3. Overtuigingen voldoende specifiek zijn (zodat disconfirmatie mogelijk is) 
4. Mensen disconfirmatie als dusdanig erkennen (toegeven dat er bepaalde zaken zich 

voortdoen die ingaan tegen hun mening, bij religieuze mensen als er iets gebeurd dat 
tegen in druist, god zijn wegen zijn ondoorgrondelijk) 

5. Er voldoende mate van social support is  
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= doom day, diepgewortelde overtuiging dat het je laatste dagen zijn, duidelijk om te zien als het niet 
gebeurd, duidelijke disconfirmatie en ze kunnen het dus niet ontkennen. 
= hoe onderzoeken? Niet praktisch haalbaar om experiment te doen, survey ook niet makkelijk want 
verborgen populatie maar wel veldonderzoek 
 
When prophecy fails… onderzoeksstrategie van Festingen e.a.: 
– Hoe gaan mensen om met waarnemingen die indruisen tegen hun opvattingen?  
– Is het mogelijk dat mensen nog sterker achter hun opvattingen gaan staan? 
 – Op zoek naar een case van  
1. Een diepgewortelde overtuiging  
2. Mensen aan hun overtuiging gebonden zijn – moeilijk terug kunnen  
3. Overtuigingen voldoende specifiek zijn (zodat disconfirmatie mogelijk is)  
4. Mensen disconfirmatie als dusdanig erkennen 
5. Er voldoende mate van social support is 

- Treden toe tot een kleine UFO-sekte (the seekers) die einde wereld voorspelt 21/12/1954 
- Kijken hoe de momenten voor en na  het (niet) uitkomen van de voorspelling verlopen. 
- We leven mee met die sekte en kijken wat er gebeurd met die mensen en reacties als het einde 

toch niet gekomen 
- → particperende observatie, alleen op die manier alle info verkrijgen 
- Festinger en collega’s doen volgende observaties… naarmate dat 21 december dichterbij 

komt, dat de groep publiciteit vermijden, terwijl dat ze hiervoor wel naar de pers gingen, 
terugtrekken in het huis van mevr. Keech. Ze krijgt boodschappen door van de planeet Clarion. 

- December 20 denken ze dat er een bezoeker van die planeet zou komen via mevr Keech, we 
komen je redden voor de 21ste. Alle metalen items moesten weg anders verstoring met ufo. 

- Zoeken naar manieren die anders interpreteren, een andere klok zoeken dat het geen 
middernacht is. Als die klok toch na middernacht komt, veel huilen, opzoek naar een 
verklaring,  doordat de seekers zo hun best gedaan hebben toch de aarde beschermt. 

- Groep komt er sterker uit, ze denken dat ze de wereld hebben gered, duidelijke disconfirmatie 
maar ze gaan zich er nog meer in vastgrijpen. Sterkere attitudes! 
 

Street corner society 

• William Whyte bestudeert achterbuurten in Boston, 1930s 

• Op voorhand niet echt een theoretisch kader 

• Wel onderzoeksvragen: Hoe komt het dat leden van de ‘gang’ in cornerville falen in studie 
etc… in vergelijking met leden van naburige bendes? Groepsdruk? Groepsnormen? 

• Kiest voor participerende observatie: Kiest “Cornerville” (wijk van Italiaanse migranten, 
noordelijke gedeelte Boston, USA) 

• Trekt na enkele valse starts in bij een Italiaanse familie die restaurant uitbaat → Heeft een 
informant (Doc) die hem overal introduceert en wegwijs maakt 

• Blijft 3,5 jaar in het veld! Hij doet mee met de activiteiten van de lokale bendes → Ethische 
code = verborgen waarneming (enkel bekend bij informant…) → Ontdekt langzaam aan de 
structuren in de sloppenwijken, Bvb. de hiërarchische positie in groepen: 

o Na 6 maanden observatie  wordt duidelijk dat voorstellen, suggesties of vragen van 

mensen in groepen niet steeds positief gevolg krijgen 

o Sommige mensen hebben een groter gewicht: een voorstel of suggestie van hun kant 

wordt meer gevolgd dan voorstellen/suggesties van anderen 

o Er is dus een ongelijke verdeling van macht. De leider is degene die gevolgd wordt 

o “Doc is leider van de Nortons” → inductie op basis van volgende elementen: Voor zijn 

aanwezigheid: groepje mensen op straat die met elkaar praten; Van zodra hij 

aankomt, gaat de groep open en wordt er een grotere groep gevormd rondom hem; 
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Wanneer een ander lid de groep toespreekt maar merkt dat Doc niet luistert, stopt 

deze en probeert hij Doc’s aandacht te trekken; Meestal is het Doc die bepaalt dat de 

groep iets (anders) gaat doen; Wanneer een ander lid van de groep een suggestie doet 

om iets anders te doen, maar Doc staat er niet achter, dan wordt de suggestie niet 

gevolgd door de groep 

o Bij een bowling spel wordt een bijzonder fenomeen duidelijk: De hiërarchie in de groep 

wordt weerspiegeld in de uitslag van het bowling spel! Toch hebben de hoger in de 

groep geplaatsten geen objectief betere atletische vermogens → Inductie: 

groepshiërarchie bepaalt uitslag van competitieve groepsgebeurtenissen 

Basiskenmerken 

• Veldonderzoek:  kwalitatief onderzoek  

Sommige onderzoeksvragen vereisen dat je je onderzoeksobjecten voor een langere tijd dicht 

op de huid zit. In zo’n geval is het dus aangewezen om te kiezen voor een veldonderzoek; dit 

is een onderzoeksontwerp waarbij de onderzoeker voor een langere tijd onderzoekssubjecten 

observeert in hun natuurlijke omgeving. De onderzoeker treedt met andere woorden binnen 

in de natuurlijke omgeving van individuen of groepen die je went te onderzoeker. De 

dataverzameling vindt plaats waar de actie zich afspeelt. 

• Participerende observatie: een methode van dataverzameling die het doen van 

waarnemingen combineert met deelname aan het leven van de onderzochte personen. duidt 

eerder op de activiteiten die je als onderzoeker ontplooit; je combineert participatie aan het 

dagdagelijkse leven met observatie ervan. 

• Etnografie: een gedetailleerde & accurate beschrijving van het sociale leven; kan ook gebruikt 

worden als synoniem voor veldonderzoek; moet thick description nastreven 

o We beschrijven hen vanuit het perspectief van de deelnemer.  

o Je kan etnografie gebruiken om naar een onderzoeksmethodologie te verwijzen.  

o Echter kan het ook verijzen naar de neerslag van onderzoek. 

• Emic benadering: een beschrijving die gebruikmaakt van de context specifieke begrippen en 

categorieën die de insiders zelf hanteren. beschrijving in termen van mensen zelf. → zoveel 

mogelijk in de huid van de onderszoekssubjecten kruipen 

• Etic benadering: een beschrijving die gebruikmaakt van neutrale begrippen en categorieën die 

losstaan van een specifieke context, vertrekt vanuit concepten die specifieke culturen 

overstijgen  

• Thick description: een diepgaande beschrijving van sociale fenomenen die aandacht heeft 

voor de context waarin deze zich afspelen, bv. knipoog & ooglid dat ongecontroleerd 

samentrekt: fysieke beschrijvingen zijn identiek, maar ze verschillen op vlak van context. Een 

etnografie is een verslag van het sociale leven dat eerder aandacht heeft voor een 

gedetailleerde en accurate beschrijving dan voor een verklaring ervan. De Amerikaanse 

antropoloog. Clifford Geertz stelde dat etnografisch onderzoek thick discription moet 

nastreven. Thick discription: letterlijke: omvangrijke beschrijving, geeft niet enkel een 

letterlijke en oppervlakkige beschrijving van bepaalde handelingen en situaties maar heeft ook 

oog voor de context waarbinnen deze zich voordoen. 

• Subjectiviteit is noodzakelijk voor veldonderzoek 

Verwijzen naar 
hetzelfde maar 
andere focus 
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• Veldonderzoek levert diepgaand & compleet beeld van sociale fenomenen op → 

veldonderzoek erg geschikt om onderzoek te bestuderen die te complex & omvattend zijn voor 

kwantitatief onderzoek 

• Subjectiviteit is noodzakelijk voor veldonderzoek. Het is maar door je als menselijk subject 

empathisch op te stellen tegenover je medemens, dat je inzicht kan verwerven in hun 

leefwereld. De eigen menselijkheid is met andere woorden het onderzoeksinstrument van de 

veldonderzoeker. Door de enorme hoeveelheid aan informatie dat veldonderzoek genereert, 

is veldonderzoek ten eerste in staat om een diepgaand en compleet beeld van sociale 

fenomenen op te leveren. Veldonderzoek is bijgevolg erg geschikt om onderwerpen te 

bestuderen die te complex en omvattend zijn om via kwantitatief onderzoek te capteren. Ten 

tweede is veldonderzoek aangewezen als het belangrijk is om bepaalde zaken in een 

natuurlijke setting te bestuderen. De lange periode van dataverzameling ten slotte, maakt 

veldonderzoek bijzonder nuttig om dynamieken en veranderingen te bestuderen. Concreet 

houden veldonderzoekers zich bezig met één van de volgende onderwerpen:  

▪ Gebeurtenissen: belangrijke episodes in een mensenleven.  

▪ Sociale rollen: de posities die mensen innemen in een sociaal netwerk, evenals 

de gedragingen en verwachting die daarmee gepaard gaan  

▪ Sociale relaties: interacties en ontmoetingen tussen individuen die bepaalde 

rollen bekleden.  

▪ Groepen en klieken: de sociale interactie in kleine en hechte groepen. Sluit 

aan bij de constructivistische traditie 

▪ Organisaties: gedrag en interacties van individuen binnen formele 

organisaties 

▪ Subculturen: gedragscodes binnen groepen met een deviante levensstijl. 

De methodologie van veldonderzoek heeft roots in de antropologie: Malinowski op de Trobriand 
Eilanden → grondslagen gelegd voor de etnografie.  

• Epistemologie: verdiepend inzicht brengen. We moeten begrijpen, niet verklaren 

• Tijdens de eerste WO vertrekt die naar de trobriand eilanden, bijkomende oorlogsverslagen, 

Oostenrijks staatsburger maar wilt terug naar zijn huis in Brittannië mocht niet want is 

buitenstaander, daarom langer methodologisch onderzoek gedaan. 

• Methodologie: met mensen spreken, meeleven…  

Onderwerpen: 

• Subjectiviteit is noodzakelijk voor veldonderzoek 

• Veldonderzoek levert diepgaand & compleet beeld van sociale fenomenen op → 

veldonderzoek erg geschikt om onderzoek te bestuderen die te complex & omvattend zijn voor 

kwantitatief onderzoek 

• Lange periode dataverzameling: nuttig om dynamieken & veranderingen te onderzoeken 

o Typische onderzoeksonderwerpen: Gebeurtenissen, Sociale rollen (moeder of vader zijn in 

een maatschappij) , Sociale relaties, Groepen en klieken, Organisaties, Subculturen  

• Sluit aan bij de constructivistische traditie, vanuit insiders, niet oorzaak-gevolg relaties meer 

hoe gaan die mensen zelf daar mee om. 
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11.2 Types veldonderzoek 
Drie kenmerken zijn relevant voor het opstellen van een typologie omtrent veldonderzoek: met name 
de rol van de onderzoeker, de mate van openheid over het onderzoek en het gehanteerde paradigma. 

11.2.1 Rol van de onderzoeker: observeren vs. Participeren 
Veldonderzoek omvat twee activiteiten, namelijk het doen van waarnemingen (observeren) en het 
toetreden tot de kring van de onderzochte personen (participeren). Gold maakt een onderscheid van 
mogelijke rollen die kunnen aangenomen worden: 

 
 
Zuiver observeren 

• = een onderzoeksrol waarbij de onderzoeker in het veld aanwezig is maar niet aan het sociale 

leven deelneemt. 

• komt erop neer dat een onderzoeker in het veld aanwezig is, maar geen pogingen onderneemt 

om zich te mengen in de sociale kring van de onderzochte personen. Het voordeel van deze 

strategie is dat de onderzoeker geen verstorend effect heeft op het veld. Ongemerkt en vanop 

afstand observeren heeft natuurlijk ook beperkingen als onderzoeksmethode. Wie toekijkt 

zonder zelf deel te nemen aan interacties, kan enkel uiterlijke kenmerken waarnemen en mist 

vaak diepere betekenissen. Zuivere observaties worden daarom ook vaak aangevuld met 

gegevens uit bronnen, zoals documenten of interviews. Zuivere observatoren zijn meestal 

passief in het veld aanwezig. Het kan ook echter actief zijn. In dat geval lokken onderzoekers 

gebeurtenissen uit in de natuurlijke omgeving van de onderzoekssubjecten om te zien hoe ze 

hierop reageren. 

• Onderzoeker is onopgemerkt (en vaak ook passief) aanwezig: geen interactie, probeert niet te 

verstoren wat er gebeurt, fly on the wall 

• Geen deelname aan het sociale leven = niet-reactief onderzoek  

• Aanwezigheid kan ook actief zijn (nl. uitlokken van gebeurtenissen) zonder dat 

onderzoekseenheden zich daarvan bewust zijn.  Mensen zien niet wat je doet. 

• Actieve ingreep van een onderzoeker maar mensen zijn zich niet bewust, dus vooral dan 

observeren 

• Vb. ‘Levensechte experimenten’ van Frank Bovenkerk om discriminatie op te sporen: 

Sollicitaties, Kleine verkeersovertredingen 

• Vb. ‘not-in-my-property’ syndroom 

• Vb. Heusenstamm: bumper stickers and cops: Zwarte studenten die lid zijn van Black Panther 

Party, opkomen voor de rechten van de zwarten, zeggen geviseerd te worden door politie → 

deelname minimaal maar toch ingrijpen=  Selectie van 15 studenten (5 blank, 5 zwart, 5 

hispanic) die nog nooit een overtreding begingen brengen bumper sticker van de Panthers aan 

→ Na 17 dagen hebben deze chauffeurs 33 boetes gekregen. Terwijl ze toch werden 

opgedragen om de verkeersregels te volgen.  

• Onderzoek moest vroeger stoppen, omdat de marge om boetes te betalen zo snel op was. 

Waarnemer als participant 

• = een onderzoeksrol waarbij de onderzoeker slechts minimaal participeert; participatie dient 
hier enkel om on het veld aanwezig te kunnen zijn. 
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• Deelnemen met mate (minimaal): Uitsluitend in functie van de observatie (om in het veld 
aanwezig te kunnen zijn): 
o Niet nodig om zich in te leven in de situatie 

o Geen totale betrokkenheid 

o de meeste veldonderzoeken combineren observatie en participatie. De participatie kan 

beperkt zijn en louter ten dienste staan van observatie. Er is hier geen spraken van 

volledige betrokkenheid van de onderzoeker. 

Participant als waarnemer 

• = een onderzoeksrol waarbij de nadruk ligt op participatie; participatie dient hier om je te 
kunnen inleven in het perspectief onderzoeksobjecten 

• Klemtoon op deelnemen 

• Doorleven (empathie) is van belang om sociaal handelen te begrijpen 

• daarentegen, impliceert dat de onderzoeker een sterkere klemtoon legt op het aspect 
participatie. Deelnemen is hier een instrument om je in te leven in de situatie van de 
onderzochte personen. Hier staat het waarnemen in functie van meeleven en doorvoelen. 

 
Volledig participeren 

• dit houdt in, dat onderzoekers volledig opgaan in de groep die ze bestuderen. De identificatie 
met de rol als groepslid is compleet. Hier zijn de groepsleden niet op de hoogte dat er een 
onderzoeker in hun midden bevindt. 

• Onderzoeker wordt lid van de groep 

• Rol onderzoeker ligt niet voor eens & voor altijd vast: bekend fenomeen dat onderzoekers 
naarmate het veldwerk vordert steeds dieper in het leven van de informanten gezogen worden 
& steeds meer nadruk leggen op participeren & worden steeds meer insider dan onderzoeker 

• Going native: een fenomeen waarbij veldonderzoekers zo sterk participeren dat ze meer 
insider zijn dan onderzoeker zijn. vereiste om je in te leven, maar risico dat je je positie als 
onderzoeker uit het oog verliest. De rol van de onderzoeker ligt niet voor eens en voor altijd 
vast en kan verschuiven tijdens de periode van het veldwerk. Zo is het een bekend fenomeen 
dat onderzoekers naarmate het veldwerk vordert steeds dieper in het leven van hun 
informaten gezogen worden. ze leggen steeds meer de nadruk op het participeren en worden 
bij momenten soms meer een insider dan onderzoeker – een proces dat going native wordt 
genoemd. Bv Loic Wacquant. Tot op een zeker hoogte is deze going native een vereiste om je 
volledig te kunne verplaatsen in de leefwereld van je onderzoekssubjecten, maar een te sterke 
betrokkenheid brengt het risico met zich mee dat je je positie als onderzoeker uit het oog 
verliest. 

 

11.2.2 De mate van openheid : verborgen versus open onderzoek  
 

 
 
 
Volledig verborgen 

• = een type veldonderzoek waarbij de onderzochte personen niet weten dat er zich een 

onderzoeker in hun midden bevindt. 

• Onderzoekseenheden weten niet dat een onderzoeker aanwezig is: 
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o in het geval van verborgen onderzoek; weet de groep niet dat de onderzoeker 

aanwezig is in het veld en al helemaal niet wat het onderwerp van zijn of haar 

onderzoek is. in publieke ruimtes waar de aanwezigheid van onbekenden een normale 

zaak is, stelt verborgen onderzoek doorgaans geen grote problemen. 

o Geen entrée als onderzoeker 

o Opnemen van één van de normale rollen 

o Creëert geen rol voor zichzelf als onderzoeker, ze weten niet wat die onderzoekt. 

o Makkelijk in publieke ruimtes, maar niet in private settings → daar moet onderzoeker 

gebruik maken van deceptie: misleiding van de onderzoekssubjecten door de 

onderzoeker 

• Aangewezen als  

o Je contexten wil onderzoeken waar onderzoekers niet welkom zijn, bv. activiteiten op 

rand van legaal 

o Je verwacht dat openlijke aanwezigheid onderzoeker gedrag kan vertekenen 

(reactiviteit) 

• Nadelen:  

o Praktische obstakels: 

▪ onmogelijk veldnota’s te maken in aanwezigheid onderzoekssubjecten 

▪ psychisch belastend om constant op te letten dat je niet uit je rol valt 

▪ verborgen karakter van onderzoek belemmert toegang tot bijkomende data, 

bv. diepte-interviews zijn niet mogelijk 

o Ethische bezwaren: 

▪ geen informed consistent  

▪ misleiding (deceptie) 

▪ privacy geschonden 

o Enkel verantwoord als andere benaderingen onmogelijk zijn + studie voldoende 

belangrijk 

Gedeeltelijk verborgen 

• = een type veldonderzoek waarbij de onderzochte personen wel weten dat er een onderzoeker 
aanwezig is, maar niet wat het precieze onderwerp van het onderzoek is. 

• Onderzoekseenheden weten dat er een onderzoeker is, maar weten niet precies wat 
onderzocht wordt: ze zijn er niet/foutief over geïnformeerd 

• Indien wel geweten is dat er een onderzoeker aanwezig is maar de onderzoekssubjecten niet 
of verkeerdelijk geïnformeerd zijn over het onderwerp spreek je over gedeeltelijk verborgen 
onderzoek. 
 

Volledig open 
In een open onderzoek; zijn zowel de onderzoeker als het precieze onderwerp van de studie gekend 
bij de onderzochte personen. Deze strategie gaat ervan uit dat mensen bereid zijn mee te werken aan 
een onderzoeker en zich ook in de aanwezigheid van een onderzoeker natuurlijk zullen gedragen. 

• Onderzoekers en hun doelstellingen zijn uitdrukkelijk gekend 

• Binnen 1 onderzoek kan je verschillende mate van openheid hanteren 
In de keuze voor open of verborgen onderzoek spelen zowel praktische als ethische argumenten een 
rol. Verborgen onderzoek is aangewezen als je contexten wil onderzoeken waar onderzoekers niet 
welkom zijn, ook wanneer dat de openlijke aanwezigheid van een onderzoeker gedrag gevoelig kan 
vertekenen. Er zijn echter ook een aantal nadelen aan verborgen onderzoek; ten eerste is het 
onmogelijk om veldnota’s te maken in de aanwezigheid van de onderzoeksubjecten, wat de 
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dataverzameling een stuk moeilijker maakt. Daarnaast is het psychisch erg belastend om voortdurend 
te moeten opletten dat je niet uit je rol valt. En dan is er nog een probleem dat het verborgen karakter 
van onderzoekers de toegang tot bijkomende data belemmert. Verborgen onderzoek schendt drie 
cruciale ethische richtlijnen van sociaalwetenschappelijk onderzoek: het onderzoek wordt uitgevoerd 
zijn informed consent van de onderzochte personen, er is sprake van misleiding (deceptie) en de 
privacy van individuen wordt geschonden. Verborgen onderzoek is bijgevolg enkel verantwoord 
wanneer andere benaderingen onmogelijk zijn en wanneer de studie voldoende belangrijk is om deze 
schendingen te rechtvaardigen.  
 

11.2.3 Het gehanteerde paradigma: coöperatief versus investigatief onderzoek  
 

• Paradigma: achterliggend beeld over de samenleving en mens die iemand hanteert 
 
2 soorten:  

 
Coöperatief paradigma 

• = visie op veldonderzoek die ervan uitgaat dat onderzoekssubjecten bereid zijn een 

waarheidsgetrouwe inkijk in hun leven te bieden 

• Veronderstelt dat SL homogeen & conflictvrij is + mensen gericht op samenwerking zijn 

• Gevolgen voor methode: onderzoeker rekent op medewerking van respondenten en bouwt 

vertrouwensrelaties uit 

• Best ook open & eerlijk communiceren over je bedoelingen 

• Kritiek: naïef & onrealistisch 

• met paradigma doelen we hier op achterliggende visie op mens en maatschappij die iemand 

hanteert. Sommige veldonderzoekers vertrekken van een coöperatief paradigma. Ze 

veronderstellen dat de maatschappij homogeen en conflictvrij is en dat mensen in eerste 

instantie gericht zijn op samenwerking. Wie vanuit en coöperatief paradigma werkt, vertrouwt 

erop dan mensen bereid zullen zijn onderzoekers in hun leven toe te laten. Meer nog deze 

visie neemt aan dat de onderzoeksubjecten een waarheidsgetrouwe inkijk zullen geven in hun 

leven en geen pogingen zullen ondernemen om de onderzoeker op verkeerde been te zetten. 

Vanuit een coöperatieve logica kan je best toegang krijgen tot een veld door open en eerlijk te 

communiceren over je bedoelingen 

Investigatief paradigma 

• = visie op veldonderzoek die ervan uitgaat onderzoekssubjecten voortdurend proberen 

onderzoekers om de tuin te leiden  

• Douglas stelde dit voor 

• Samenleving is gedifferentieerd en conflictueel 

• Gevolgen voor de methode: eigen cultureel begrijpen volstaat niet; veld als vreemde wereld; 

alles testen & controleren → Infiltratietechnieken & verborgen onderzoeksrollen belangrijk 

hierbij 

• We moeten maatregelen nemen, wat we als niet waar ervaren gaan dubbelchecken, ze laten 

betrappen op een leugen, … 

• Valstrikken: 

o Achterhouden van informatie (belangenconflicten: onderzoekssubjecten willen niet 

dat alles boven water komt) 

o Verkeerde informatie/leugens en remedies 
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• Remedie = onderzoek in teamverband om alle informatie te checken vanuit verschillende 

hoeken 

• Daartegenover staat het investigatief paradigma, dit werd voorgesteld door Douglas. Deze 

opvatting gaat ervanuit dat de sociale settings heel wat valstrikken bevatten voor 

onderzoekers. Zo doen zich belangenconflicten voor: onderzoekers willen een 

waarheidsgetrouw beeld scheppen, maar de onderzoeksubjecten hebben er niet altijd belang 

bij dat dit beeld boven water komt. Onderzoekers moeten dus een kritische houding 

aannemen waarbij alle informatie uitvoerig getest en gecontroleerd wordt. Vaak werken 

investigatieve onderzoekers in team, zodat informatie vanuit verschillende hoeken 

gecontroleerd kan worden. 

Onderzoek 1: When prophecy fails 

• Rol van de onderzoeker: volledig participeren 

• Mate van zichtbaarheid: verborgen waarneming  

• Paradigma: investigatief  
 

Onderzoek 2: Loïc Wacquant, Body & Soul  

• Rol van de onderzoeker: participant als waarnemer → geen 100% bokser is hij.  

• Mate van zichtbaarheid: open/gedeeltelijk verborgen waarneming → de leden weten dat hij 
een onderzoeker is. Hij is als enige lid blank.  

• Paradigma: coöperatief paradigma 
Street Corner Society (William Foot Whyte, 1973) 

o Kwalitatief veldonderzoek, beroemdste vb van sociologisch onderzoek via participerende observatie 

o ‘Cornerville’: Italiaanse sloppenwijk in Boston 

• Bedoeling was ‘community study’: geschiedenis v district, econ situatie, pol organisatie, 

onderwijs, kerk, gezondheid en soc attitudes → ging al snel over tot studie van de ‘mensen in 

actie) om te achterhalen hoe de sl gestructureerd was 

• Begon nt met een theoretisch kader, wel met enkele onderzoeksvragen 

o Kiest voor participerende observatie → 3 jaar woonde hij bij Italiaans restauranthouder en doet mee 

met activiteiten van de lokale groepen 

o Ethische code = verborgen waarneming (enkel Doc weet dat hij onderzoeker is) 

o Bestudeerde jongeren, gokkers, politici 

• Jongeren:  

▪ 2 groepen ‘corner boys’ (laagopgeleid, werkloos) vs ‘college boys’  

▪ Werd door informant ‘Doc’ geïntroduceerd in de groep (leert hem de lokale 

gebruiken, raar en advies, … ) 

▪ Whyte ontrafelt soc structuur van de groep: sl wdt gezien als hiërarchische structuur 

waarin en posities en verplichtingen vastliggen en aanvaard worden 

➢ Bij bowlingspel: status-hiërarchie wdt perfect weerspiegeld in de scores 

(onafhankelijk van het kunnen) “groepshiërarchie bepaalt uitslag 

competitieve gebeurtenissen” 

➢ Er is ongelijke verdeling v macht: naar de leiders wordt er het meest 

geluisterd 

➢ Hij merkt dat Doc de leider van de Nortons is: naar hem wordt geluisterd, 

men wilt dat Doc naar hen luistert, men volgt zijn advies, …   

• Bestudeerde ook de invloed van ‘settlement house’ (vangt Italiaanse immigranten op): alleen 

oog voor die hogerop willen geraken in sl 

• Whyte werd ook lid van een club op de ‘recketeers’(illegale gokkers) te bestuderen: neemt 

uitvoerig notities om hiërarchie te zien 
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• Bestuderen v politici: bood zich aan als gratis hulpje vd secretaris van een lokale politicus 

o Had ook aandacht voor de relaties tss de slum en de ruimere Amerikaanse sl  ➔ Jongeren staan voor 

dilemma: isolement of vervreemding  

11.3 Het verloop van veldonderzoek 
 

11.3.1 Planning van het veldwerk  
 

• De planningsfase houdt een selectie in van personen, tijdstippen en/of locaties. Aangezien 

veldonderzoek een kwalitatieve methode is, wordt hier doorgaans met theoretische 

steekproeflogica gewerkt.  

• De planning van veldwerk heeft enkele specifieke kenmerken. Zo vergt de voorbereiding een 

grote openheid en flexibiliteit. Veldonderzoekers hebben relatief weinig controle over 

veldwerkprocessen. Het specifieke verloop van veldwerk is sterk afhankelijk van toevallige 

gebeurtenissen en ongeplande ontmoetingen. Aanpassingsvermogen is dan ook de 

boodschap; je met bereid zijn het oorspronkelijke onderzoeksplan voortdurend bij te stellen 

in functie van de wijzigende omstandigheden. De inhoudelijke focus kan gevoelig verschuiven 

tijdens het verblijf in het veld. Het is bijgevolg aangereden om de onderzoekvragen in eerste 

instantie in vrij algemene termen op te stellen om verder te verfijnen naarmate het veldwerk 

vordert.  

• Het plannen van veldwerk bevat ten slotte ook een persoonlijke component. Een langdurig 

verblijf in het veld interfereert onvermijdelijk met je privéleven en vereist bijkomende 

persoonlijke planning. Het is ook belangrijk stil te staan bij je eigen karakteristieken van je 

persoonlijkheid. Veldwerk kan psychisch en emotioneel enorm belastend zijn. 

• Onderzoeksontwerp & onderzoeksvragen zoeken  

• Steekproeftrekking: selectie van Personen, Gebeurtenissen, Tijdstippen & Plaatsen → al 

zoveel mogelijk informatie hierover te weten komen 

• Reflecteren over onderzoeksrollen en –paradigma’s  

• Flexibel, creatief & interactief, je moet bereid zijn het oorspronkelijke onderzoeksplan 

voortdurend bij te stellen in functie van wijzigende omstandigheden, inhoudelijke focus kan 

gevoelig verschuiven 

• Onderzoeksvragen in eerste instantie in vrij algemene termen opstellen & dan verder te 

verfijnen naarmate veldwerk vordert 

• De-focussen is een techniek in de voorbereiding van veldwerk waarbij veronderstellingen en 

verwachtingen opzij worden gezet om met een open geest in het veld te kunnen treden. erg 

nuttig hierbij = opzijschuiven van allerhande assumpties & preconcepties om met een open 

geest het veld in te stappen 

• Persoonlijke planning: vrienden & familie op de hoogte brengen van je afwezigheid 

Vooraf bewust zijn tot welke opofferingen je in staat bent/bereid bent & tot welke niet  
 

11.3.2 Toegang verkrijgen tot het veld  

• toegang verkrijgen tot het veld behelst meer dan het louter fysiek betreden van een bepaalde 

ruimte. Het gaat erom een rol aan te nemen zodat personen in een sociale setting jouw 

aanwezigheid impliciet of expliciet accepteren en bereid zijn je informatie te verschaffen. 

• Naast persoonlijke kenmerken bepaalt ook het karakter van het veld hoe moeilijk het is toe te 

treden. Je kan sociale settings op een continuüm plaatsen van helemaal open tot helemaal 
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gesloten. In open veld staat het iedereen vrij om aanwezig te zijn, zonder dat dit vragen 

oproept bij anderen. Gesloten velden daarentegen zijn voor onderzoekers afgesloten door 

middel van allerhande fysieke, legale of sociale barrières.  

• Fysieke aanwezig zijn, maar ook: ervoor zorgen dat anderen bereid zijn je aanwezigheid te 

tolereren en je informatie te verschaffen 

• Toegang hangt af van: 

• Karakter van de ruimte: publiek vs. privaat 

• Gatekeepers = personen die toegang tot bepaalde sociale settings, formeel of 

informeel, reguleren; dit zijn personen die de toegang tot bepaalde sites reguleren en 

controleren. 

• Eigen toegeschreven kenmerken: biologische/sociale erfenis, zoals leeftijd, geslacht, 

huidskleur, accent… 

• Vb. Whyte: tot op zekere hoogte gesloten: zonder Doc had Whyte niet ver kunnen komen 

11.3.3 Verblijf in het veld 

• Meestal jarenlang durend proces, maar uitzonderingen: rapid assessment = techniek uit de 

toegepaste antropologie waarbij onderzoekers een erg korte tijd in het veld aanwezig zijn om 

duidelijk afgebakende vragen te beantwoorden. Doorgaans neemt deze fase een erg lange tijd 

in beslag. Er bestaan echter ook uitzonderingen; bij rapid assessment procedure, zijn 

onderzoekers kortstondig in een veld aanwezig om gegevens te verzamelen. De nadruk ligt 

eerder op het beantwoorden van een set duidelijk afgelijnde onderzoeksvragen dan op het 

innemen ven het perspectief van de onderzochten 

• Dramaturgisch perspectief: rol aannemen. Dit is een positie in een sociale omgeving waarbij 

bepaalde gedragspatronen en verwachtingen aan gekoppeld zijn: 

o Role-taking: dit is het aannemen van bestaande rollen die reeds in het veld aanwezig zijn 

▪ Initieel contact 

▪ Uitwisselen roldefinities 

▪ Selectie en wijzigingen van de rollen 

▪ Stabilisatie 

o Role-making: ontwikkelen van nieuwe rollen tijdens het veldwerk die aangepast zijn aan 

de setting. dit betekent dat je nieuwe rollen in elkaar knutselt die aangepast zijn aan de 

setting. 

• Veldonderzoeker speelt naast zijn onderzoeksrol ook een aantal andere rollen om in het veld 

te kunnen blijven & om te kunnen observeren 

• Bepaalde rollen zullen de nadruk krijgen = master-role, anderen fungeren als hulprol 

• Het jongleren met verschillende rollen houdt een heuse evenwichtsoefening is. onvermijdelijk 

doen zich rolconflicten voor en dringen zich rolcompromissen op. Het is de taak van de 

veldonderzoeker om hier bewust en creatief met om te gaan en de diverse rollen zo te 

combineren dat een maximum aan relevante informatie aan de oppervlakte komt. Bepaalde 

rollen zullen de nadruk krijgen – de zogenaamde master role, terwijl andere rollen als hulprol 

fungeren op zelf volledig weggemoffeld worden. 

• Vereist een aantal vaardigheden: 

o Taal, in staat om de taal van de mensen te spreken in hun woorden, natuurlijk verloop 

gesprek 
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o Explicit awareness: vaardigheid om allerhande kleine maar belangrijke details heel 

bewust waar te nemen. Goede veldonderzoekers zijn in staat de kleine maar 

belangrijke details van een sociale setting bewust te absorberen – expliciet awareness 

genaamd. 

▪ Bv. volgorde binnenkomen, wat mensen bestellen… 

o Hanging out: sociale vaardigheden, ze moeten uren op bepaalde locaties vertoeven 

tot er interessante gebeurtenis, je mag je niet sociaal ongemakkelijk voelen en 

terugtrekken 

o Rapport maken: goede verstandhouding & vertrouwensband tussen 

onderzoekssubjecten & veldonderzoekers(s)  

• Sleutelinformanten: onderzoekssubject dat bereid is info te verschaffen over zaken waar 

onderzoeker zelf niet bij aanwezig kan zijn + geven verduidelijkingen bij zaken die onderzoeker 

niet begrijpt. Het verblijf in het veld is erop gericht gegevens te verzamelen. De gegevens 

bestaan in de eerste plaats uit eigen observaties. Niet alleen wat je met je eigen ogen ziet is 

relevant. Veldonderzoekers doen vaak beroep op sleutelinformanten; deze personen 

verschaffen informatie over situaties waarbij de onderzoeker zelf niet aanwezig kan zijn. 

Kenmerkend voor veldonderzoek is dat dataverzameling synchroon verloopt met de analyse 

van gegevens. Observaties worden constant verwerkte en geïnterpreteerd en geven 

aanleiding tot het maken van nieuwe waarnemingen. 

• Discovering the obvious: de fase in het begin van het veldwerk waarbij de onderzoeker vooral 

zaken vaststelt die vanuit het perspectief van de onderzoekssubjecten vanzelfsprekend zijn. 

het initiële contact met het veld maken de veldonderzoekrs een cultuurchock door. Het gevoel 

je te moeten opdringen is moeilijk. n  

• Op een cultureel aangepaste wijze het veld verlaten 

• Open onderzoekers geven de onderzoeksobjecten vaak inzage in de onderzoeksresultaten.  

11.3.4 uittrede uit het veld  
veldwerk in een lang en intens proces waarbij sterke persoonlijke banden en zelf heuse 
vriendschappen ontstaan. Je kan dus niet zomaar van de ene dag op de andere zomaar verdwijnen uit 
de omgeving waar je maandeland vertoefd heb, maar je moet de onderzoeksubjecten meedelen dat 
je vertrekt. De Wijze waarop je informaten laat weten dat je vertrekt, dient uiteraard in 
overeenstemming te zijn met de karakteristieken van de setting en met de gehanteerde 
onderzoeksrol(len). Vaak gaat de uittrede uit het veld gepaard met een cultureel aangepast ritueel van 
vertrek. 
 
 

11.4 Veldwerknotities 
 
Observatiemateriaal 

• Dataverzameling en –analyse lopen door elkaar 

• Veldwerknotities: 

o Als je niet noteert wat je meemaakt, kan je net zo goed niet in het veld aanwezig zijn 

o Tijdens waarnemen of kort daarna: beknopte aantekeningen → Later: zorgvuldig 

uitschrijven (tijdrovend & slopend) 

• In het veld noteren of niet? Hangt van type veldonderzoek & rol als onderzoeker 
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Wat noteren? 
Als je niet noteert wat je ziet en meemaakt, had je evengoed niet in het veld aanwezig kunnen zijn. De 
notitieboekjes vormen als het ware de schat van de onderzoeker, ruwe diamanten die hij of zij over 
een periode van maanden verzamelt. Het bijhouden van veldwerknotities is echter een vermoeiende 
en soms vervelende klus, die al gauwe enkele uren per dag in beslag kan nemen. 

• Scratch notes = vaak ongestructureerde & slordige notities die je snel neerpent tijdens 

aanwezigheid in het veld. vaak ongestructureerde en slordige notities die je snel neerpent 

tijdens de aanwezigheid in het veld. Ze dienen in eerste plaats als geheugensteuntje. Scratch 

notes zijn zo summier, ongestructureerd en vaak ook slordig geschreven dat hun betekenis na 

verloop van tijd onduidelijk wordt. Het is bijgevolg nodig ze uit te werken tot eigenlijke 

veldwerknotities. Het uitschrijven van de notities doe je best zo volledig mogelijk en op het 

einde van de dag. 

• Observatienota’s = veldwerknotities die een erg uitgebreid & feitelijk verslag geven van de 

geobserveerde gebeurtenissen: Wie, wat, waar & wanneer? geven een vrij neutrale en 

feitelijke beschrijving van wat je hebt gezien en gehoord. Ze vormen een meer chronologisch 

relaas van de relevante gebeurtenissen die zich die dag hebben afgespeeld 

• Analytische nota’s/theoretische nota’s = veldwerknotities die weergeven hoe de 

veldonderzoeker bepaalde gebeurtenissen interpreteert. Ook wel theoretische nota’s 

genoemd, bevatten wel interpretatie die de onderzoeker aan de feiten geeft. Dit type nota’s 

vat de ideeën samen die hebt omtrent het functioneren van een veld. Analytische nota’s 

overstijgen concrete, manifeste feiten. Ze gaan op zoek naar achterliggende betekenissen en 

meer algemene patronen. In die zin zijn analytische nota’s de eerste opstap naar 

theorievorming en vormen ze de basis voor artikelen of onderzoeksrapporten. 

• Methodologische nota’s = veldwerknotities waarin de onderzoeker reflecteert over de 

methodes van dataverzameling en -analyse. deze bevatten reflecties over de technieken die 

je gebruikt hebt om gegevens te verzamelen, alsook over de gevolgen die bepaalde 

methodologische keuze hebben voor dataverzameling. Deze nota’s bieden een noodzakelijke 

achtergrond waartegen je observaties interpreteert. 

• Dagboek = voor persoonlijke dingen, zoals emotionele dieptepunten, waarin gevoelens van 

angst, heimwee, eenzaamheid, twijfel, kwaadheid de bovenhand halen → biedt troost & 

houvast + kan professioneel document worden, want maakt je bewust van je pers bril 

waardoor je observeert → draagt bij tot reflexiviteit over je positie als onderzoeker 

• → biedt troost & houvast + kan professioneel document worden, want maakt je bewust van 

je pers bril waardoor je observeert → draagt bij tot reflexiviteit over je positie als onderzoeker 

11.5 Voor- en nadelen van veldonderzoek  
• Voordelen 

o Geldigheid: langere periode → rijkdom aan data. Veldonderzoek laat toe om over 
langere periode heen sociale settings te overschouwen in hun volle complexiteit. Dat 
kan een erg rijk beeld opleveren over hoe diverse fenomenen werkelijk tot elkaar in 
relatie staan. Kortom, veldonderzoek beschikt algemeen gesproken over vrij goede 
papieren wat de interne geldigheid van onderzoek betreft. Ook op valk van 
meetgeldigheid scoort veldonderzoek goed. 

o Meetgeldigheid: observeert fenomenen in termen van de categorieën die 
onderzoeksubjecten zelf hanteren – dit is het aspect van naturalistische geldigheid  
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o Veldonderzoek loopt ook minder risico, dan bijvoorbeeld, surveyonderzoek of de 
analyse van officiële statistieke dat er een grote kloof ontstaat tussen theoretisch 
concept en waarneming 

• Nadelen 
o Gebrek aan betrouwbaarheid: subjectief.  
o Populatiegeldigheid is geen troef → niet veralgemenen naar de ruimere populatie. 

Omdat veldonderzoek zich concentreert op een klein aantal personen die op 
theoretische gronden zijn geselecteerd, is ook de populatiegeldigheid niet meteen een 
troef  

• Ethische bekommernissen: je werkt met persoonlijke gegevens van mensen → opletten met 
uitspraken.  

 

HOOFDSTUK 12: DIEPTE-INTERVIEWS & FOCUS-GROEPEN 
Diepte-interview: 1 op 1 gesprek 
De mogelijkheden en de krachten van diept interview situeren zich vooral in het ontdekken van de 
leefwereld van individuen, in het verkennen van hoe zij hun omgeving en handelingen daarin 
begrijpen, kaderen en rationaliseren. Dataverzameling via diepte-interviews en focusgroepen levert 
immers uren aan gesprekken op die je op één of andere manier moet kunnen analyseren om erover 
te kunnen communiceren in wetenschappelijk publicaties. 
Basisidee 

• →Conversatie tussen onderzoeker en geïnterviewde(n), doel is onderzoeksmatig, vereist 

een specifieke methodologie 

• →Survey interview (gesprek tussen interviewer en respondent met gestandaardiseerde 

vragen) 

• Diepte-interview is minder gestructureerd en meer open 

o Voordelen  

▪ Minder artificiële situatie (grotere externe geldigheid) 

▪ Grotere inbreng respondent 

▪ Flexibiliteit: ongestructureerd en niet-gestandaardiseerd 

▪ Probing: het doorvragen naar dieperliggende betekenissen en motivaties. 

verkennende karakter van dataverzameling en de mogelijkheid om diepgaand 

door te vragen naar andere motivaties. De kracht van diepte-interviews en 

focusgroepen ligt in het verkennende karakter van de dataverzameling en de 

mogelijkheid om diepgaand door te vragen naar achterliggende motivaties, 

bedoelingen en opinies   

▪ Mogelijkheid om door te vragen als iets niet duidelijk is  

▪ Diepere betekenissen te achterhalen 

▪ Nieuwe onderzoeksterreinen te exploreren 

o Nadelen 

▪ Minder gestandaardiseerd → minder betrouwbaar door een kleinere groep 

mensen 

• Diepte-interviews zijn uitstekend geschikt om diepere betekenissen te achterhalen/nieuwe 

onderzoeksterreinen te exploreren → inductiever te werk gaan: zelf beslissen wat belangrijk 

is. 
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Voorbeeld: Talk of love. How culture matters (Ann Swidler, 2001):  

• Hoe ervaren mensen liefde in het dagdagelijkse leven? Hoe beïnvloedt cultuur (films, muziek, 

boeken) hoe we over liefde praten? → gebruik maken van culturele bronnen 

• Dynamische visie op cultuur: niet iets wat op ons kleeft, maar een vat aan betekenissen 

waaruit we putten om ons eigen handelen en dat van anderen te begrijpen. NIET STATISCH.  

• Diepte-interviews: 88 mannen en vrouwen uit middenklasse gezinnen in San Jose, interviews 

tussen 90min en 3 uur 

o Doel: achterhalen hoe mensen spreken over de liefde – meer in de diepte bekijken  

Hulpbronnen in het Westen van de 21ste eeuw:  

• ‘je geliefde is uniek’  

• ‘liefde op het eerste gezicht’  

• ‘een relatie is voor altijd of eeuwigdurende liefde’ 

• ‘aan een relatie moet je elke dag werken’  

• ‘communicatie is de sleutel tot een goede relatie’  

• ‘liefde is langzaam groeiend wederzijds respect met ups en downs’  

Romantisch repertoire  

Realistisch repertoire – Naargelang de situatie putten mensen uit verschillende repertoires 

12.2 Epistemologische achtergrond van diepte-interviews  
12.2.1 Nadruk op begrijpen en interpretaties  
Diepte interviews gaan hand in hand met het constructivisme in de sociale wetenschappen. Het 
constructivisme gaat uit van de veronderstelling dat de wijze waarop je dingen waarneemt, net zozeer 
gestuurd wordt door kenmerken van de waarnemer zelf als door wat er wordt waargenomen. De 
sociale werkelijkheid is met andere woorden niet zomaar ‘gegeven’ maar ten dele een constructie van 
de waarnemer. In het constructivisme bestaat de werkelijk niet, maar is ze afhankelijk van de 
waarnemer. Als onderzoeker construeer je immers mee de werkelijkheid, geef je mee vorm aan wat 
je waarneemt. Ten tweede, precies het onderkennen van die verscheidenheid aan perspectieven over 
de geleefde realiteit, noopt de onderzoeker tot het gebruikt van methodes die toelaten om verschillen 
te achterhalen in de wijze waarop mensen zelf hun werkelijkheid construeren, en de redenen hiervoor. 
Uiteraard staat verstehen ( het begrijpen van de diepere betekenis van gedrag vanuit het perspectief 
van de actor) en interpreteren dan centraal. 

• Ingebed in een constructivistisch wereldbeeld: 

o Sociale realiteiten zijn niet objectief gegeven, maar sociaal geconstrueerd → er zijn 

verschillende realiteiten, maar mensen construeren realiteiten door de sociale 

interactie.  

o Onderzoek: in interactie gaan met mensen hierdoor kom je dingen te weten.  

o Bij diepte-interview ZELF data verzamelen & interviews afnemen.  

o Nadruk op interpretatie – Waarneming is nooit objectief, staat niet los van de 

waarnemer 

o De wereld kennen door begrijpen eerder dan verklaren 

o Verstehen en interpretatie staan centraal.  

o Waarneming is nooit objectief, staat niet los van de waarnemer 
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Voorbeeld: Vrouwelijke body-builders: Hoe percipiëren deze vrouwen hun lichaam? Hoe gaan deze 

vrouwen om met hun vermannelijkte lichamen? 

• De meeste vrouwelijke bodybuilders willen vermijden té gespierd of mannelijk te worden 

• Zoeken naar evenwicht tussen wat in mainstream maatschappij en bodybuilders wereld 
aanvaard wordt 

• zij hebben verschillende interpretaties over hun lichaam dan de rest 
 

Voorbeeld 2: Racisme en discriminatie op school: 

• Via administratieve data 

• Survey-aanpak 

• Of kwalitatieve aanpak die aandacht schenkt aan interpretatie en betekenissen van 
onderzochte personen (Stevens, 2010) → veldwerk in combinatie met diepte-interviews  

o 31 diepte-interviews met leerlingen van 5de jaar automechanica 
o Vragen over racistische uitspraken van klastitularis “Mr. Gerrard” 
o Wanneer een allochtone leerling Mr. Gerrard uitscheldt voor ‘klootzak’ antwoordt hij 

onmiddellijk: ‘Voor jou zwartzak, is het MIJNHEER de klootzak, begrepen?!’ 
o Uit de diepte-interviews blijkt dat Mr. Gerrard racistische opmerkingen enkel uit tegen 

deviante leerlingen, niet tegen alle leerlingen van vreemde afkomst + Dat de leerlingen 
de opmerkingen van Mr. Gerrard niet als racistisch percipiëren, maar het als een vorm 
van humor zien 

 

12.2.2 Nadruk op theorievorming & -ontwikkeling = INDUCTIE 

• Grounded theory (Glaser en Strauss, 1967) 

o Een van de benaderingen in de sociale wetenschappen met de wortels in de jaren 1960 

maar vandaag nog steeds in zwang en actueel in onderzoek, is de zogenaamde grounded 

theory of gefundeerde theoriebenadering van Glasser en Straus. Met hun grounded theory 

zetten ze zich expliciet af tegen wat zij de ‘methodologie van verificatie’ noemen. In de 

sociale wetenschappen van de jaren 1960 heerste er volgens hen een overdreven nadruk 

op testen van theorieën via verificatie, ten nadelen van het proberen te begrijpen en 

verklaren van maatschappelijke fenomenen. 

o ‘Methodologie van de verificatie’  

o Nu: teveel focus op het nagaan of hypotheses kloppen in plaats van verklaringen vinden 

voor empirische observaties.  

o Exampling: het op zoek gaan naar waarnemingen die je theorie eerder bevestigen dan 

verwerpen. het verklaren van het sociaal leven moet centraal staan, waarbij je maximaal 

van empirische waarnemingen moet profiteren. Het gevaar bestaat dat je je als 

onderzoeker tevreden stelt met het vinden van voorbeelden die je theorie bevestigen – 

glasser en straus duidden dit aan met de term exampling- in de lijn met het 

verificationisme van de Wiener Kreis. Bij het ontwikkelen van zo’n gefundeerde theorie 

ben ej al onderzoeker geen tabula rasa, geen ongeschreven lei. Integendeel  je benadert 

de werkelijkheid met een zekere vooringenomenheid. Naast het belang van data staat het 

gebruik van vergelijkingen centraal om theorie te ontwikkelen – Glasser en Straus spreken 

van de constant comparative method of qualitative analysis. 

o Bevat 2 basisonderdelen 

▪ Conceptuele categorieën: elementaire onderdelen van een theorie 

gekarakteriseerd door een reeks eigenschappen. Uit de categorie moet een 

concept komen, 2 soorten:  
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o Sensitizing concept: concepten waarvan de definitie niet 

vastligt, maar die nog vatbaar zijn voor verandering via 

empirische waarnemingen. vatbaar voor verandering dus zijn 

gevoelig voor wat de onderzoeker uit de werkelijkheid laat 

oprijzen.  

o Definite concept: concepten waarvan de inhoudelijke 

definitie vastligt  

o Het verzamelen, coderen en analyseren van data hangt samen met substantieve 

theorieopbouw en vormt idealiter één geïntegreerd geheel.  

o met relaties tussen kenmerken doelen de onderzoekers op hypotheses of 

verwachtingspatronen die vanuit de theorie kunnen worden gedistilleerd en die de 

opbouw van theorie kunnen dienen. 

• Sterk inductief karakter eerder dan hypothese-toetsend 

• Substantieve theorie; een theorie die fenomenen in een welbepaald inhoudelijk gebied 

beschrijft en verklaard. hiermee wordt verwezen naar inzichten die betrekking hebben op een 

bepaald empirisch gebied van onderzoek. Formele theorieën; worden ontwikkeld voor 

formeel conceptueel gebied binnen sociaalwetenschappelijk onderzoek. Het verzamelen, 

coderen en analyseren van data hangt intrinsiek samen met substantieve theorieopbouw en 

vormt idealiter één geïntegreerd geheel. De verruiming naar een formele theorie biedt ruimte 

om nieuwe hypotheses op te bouwen in nieuwe situaties die op hun beurt getoetst kunnen 

worden. 

Voorbeeld: Schuilen in de schaduw (Devillé, 2008): 

• Sinds jaren 1990 sterke instroom van mensen zonder papieren 

• Rechteloze onderklasse, groep die je officieël niet mag zijn.  

• Welke overlevingsstrategieën ontwikkelt deze groep? 

• 65 diepte-interviews, geanalyseerd m.b.v. grounded theory approach (HFST 6):  

o Inductief te werk gaan, je laat mensen vertellen over hun overlevingsstrategie.  

o het genereren van theoretische verklaringen moet duidelijk & expliciet gegrondvest 

zijn in concrete data, in waarnemingen 

o je benadert de werkelijkheid met zekere vooringenomenheid → relevante 

waarnemingen, je kan betekenisvolle categorieën distilleren waarmee je werkelijkheid 

typeert 

o bevat 2 basisonderdelen: 

1) conceptuele categorieën met hun kenmerken 

2) de relaties tussen die categorieën 

Fase 1 
 
 
 
 
Fase 2 
 
Fase 3 

Uitspraken: bepaalde statements 
samenvatten  
 
Open codes worden gecombineerd 
 
Welke acties komen voor? Een 
aantal zaken zijn cruciaal om 
bepaalde dingen te begrijpen.  
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Fase 4: die zaken combineren in een schema:

 
▪ De geïsoleerde: geen vaste activiteit om aan geld te komen, moeilijke situatie 

▪ Outsider community: groot netwerk zonder papieren, een gemeenschap op zich maar staat in 

de marge van de samenleving 

▪ Geïsoleerd netwerk: ontwikkeling & vorming van theorie → kwantitatief onderzoek opzetten  

12.3 De interviewsituatie  
12.3.1 Structuur 

• Volgen een ongeschreven script, waarin de rollen van interviewer en geïnterviewde vastliggen 

• Het gaat steeds om een dialoog waarin je mee kennis probeert op te bouwen over de 

belevingswereld van de geïnterviewde – interactie staat dus centraal! De rolverdeling van de 

gesprekspartners zijn niet evenredig: het is doorgaans de interviewer die de thema’s 

introduceert, die bepaalt of er naar een volgend thema wordt over gegaan of die de algemene 

richting van het gesprek stuurt. 

• Halfgestructureerde interview maakt gebruik van een topiclijst: een lijst waarin de te 

behandelen onderwerpen en thema’s op voorhand zijn opgesomd en vastgelegd die je wilt 

behandelen tijdens een diepte-interview.  

• Een diepte-interview volgt de vorm van een gewoon gesprek, maar heft niettemin een 

specifieke structuur en doelstelling. De structuur = vraagantwoord sequens. 

• Continuüm (script ligt niet vast) van meer open naar meer gestructureerd: In welke mate 

liggen volgende zaken vast? 

o Onderwerpen 

o Volgorde van onderwerpen/vragen 

o Formulering van vragen 

o Gestructureerd interview (survey): 

o Volledig gestandaardiseerde vragenlijst & onderwerpen liggen vast  
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o Gesloten antwoordopties 

o Semi-gestructureerd interview (om nieuwe domeinen te leren kennen): 

o Gerichte maar open vragen & doorvragen 

o Maar meer mogelijkheid om verduidelijking te vragen 

o Ongestructureerd interview: 

o Vragen liggen niet op voorhand vast 

o Aandacht voor perspectief geïnterviewde 

Voor- en nadelen 
 

 
Ongestructureerd: niet vergelijkbaar → dit levert flexibiliteit & natuurlijke conversatie op.  
 

12.3.2 Soorten vragen 

• Vragen moeten het thematische doel van het interview dienen: ze moeten immers kennis of 

informatie opleveren De belangrijkste vragen in een diepte-interview zijn dan ook de vragen 

die peilen naar het ‘wat’ en ‘hoe’, naar persoonlijke beschrijvingen van situaties, gevoelens en 

ervaringen. Het doel is immers om relatief spontane reacties te verkrijgen van hoe een 

respondent zijn of haar wereld ervaart. Polsen naar ‘waarom’ levert doorgaans vrij speculatief 

en weinig bruikbaar empirisch materiaal op. In termen van dynamische voortgang van een 

interview dienen vragen kort, duidelijk en vrij van academisch jargon te zijn. 

• Van de soorten vragen in een diepte-interview kan je een typologie maken die ofwel rekening 

houdt met de thematische dimensie ofwel met het dynamische aspect. Inhoudelijk 

onderscheid je vragen naar:  

▪ Ervaring of gedrag,  

▪ Naar opinies en/of waarden,  

▪ Naar gevoelens,  

▪ Naar kennis  

▪ Naar sociale achtergrond 

• Kunnen onderscheiden worden op basis van inhoudelijke en dynamische kwaliteit:  
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• Inhoudelijk onderscheid je vragen naar ervaringen/gedrag, opinies/waarden…  

• Dynamisch perspectief worden vragen opgedeeld in:  
o Openings- & inleidingsvragen: dit zijn een soort ijsbrekers, ze introduceren het 

onderwerp of trekken het gesprek op gang. Zulke openingsvragen kunnen op zich al 

heel rijk geschakeerde, spontane reactie en beschrijvingen opleveren. gesprek op gang 

trekken, je kan bv. gebruik maken van een drop-off = sprekend foto-/beeldmateriaal 

waarmee je de geïnterviewde laat kennismaken met het onderzoeksthema & al 

onmiddellijk aanstuurt op een spontane reactie, mening/ervaring 

o Transitie: overschakelen naar het kernonderwerp van het interview. Doorgaans 

volgen dan de transitievragen, die de respondent aanzetten om persoonlijker te gaan 

praten over het onderwerp. Terwijl een thema aanvankelijk veeleer in algemene 

termen wordt aangesneden, luiden transitievragen een persoonlijke reflectie in 

waarin het handelen en denken van geïnterviewde echt centraal komen te staan. 

o Sleutelvragen: Deze vragen raken vervolgens de kern van het onderzoeksprobleem 

aan en staan centraal in de analyse.  

o Besluitende vragen: samenvatten + bieden geïnterviewde de kans om nog 

aanvullingen te doen 

• Een belangrijke strategie in diepte-interviews is het zogenaamde probing of doorvragen; dit 

houdt in dat je zoveel mogelijk precieze informatie probeert lost te krijgen bij de 

geïnterviewde, omdat de initiële, spontane reactie vaak onvoldoende zijn  voor 

onderzoeksdoeleinden. Dit doorvragen is precies mogelijk omdat diepte interviews flexibel 

zijn: het zijn relatief open gesprekken die niet volledig vooraf vastgelegd zijn. Belangrijke 

strategie: ‘probing ‘ = doorvragen om extra informatie los te krijgen: 

o Content mapping: het doorvragen om in kaart te brengen welke aspecten van een 

fenomeen relevant zijn in de ogen van een respondenten. nagaan welke dimensies 

relevant zijn in de beleving van de respondent. of het in kaart brengen van het onderzoek 

domein, hiermee wordt bedoeld na te gaan welke dimensies relevant zijn in de beleving 

van de respondent. 

o Content mining: het doorvragen om dieper in te gaan op de betekenis die de respondent 

geeft aan een bepaald aspect van een fenomeen. op zijn beurt graaft dieper en gaat 

gedetailleerder in op de blootgestelde dimensies. op zijn beurt graaft dieper en gaat 

gedetailleerd in op die blootgelegde dimensies, in een poging om naar boven te brengen 

wat ze betekenen en inhouden voor elke geïnterviewde.   

• The art of hearing data = ‘verstehen’: actief luisteren, bv. een kuchje heeft betekenis. Het 

interpreteren en verstehen vanuit het perspectief van de respondent is immers gediend met 

interviews die inspelen op war er gezegd wordt, die dieper graven naar betekenisgeving en 

persoonlijk ervaring. 

12.3.3 Valstrikken  
 

• Leidende of sturende vragen: je stuurt als interviewer een antwoord in een bepaalde richting. 
Bij leidende vragen stuur je als interviewer het antwoord in een bepaalde richting. Niettemin 
mag de funeste impact van leidende vragen niet worden onderschat. In surveyonderzoek is de 
impact van sturende vragen bekend. Voor diepte-interviews kunnen ze echter ook als strategie 
ingezet worden om informatie te achterhalen waarvan je denkt dat de respondent ze 
achterhoudt of waarvan je consistentie en/of geldigheid wil testen. 
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• Waaromvragen: dubieus in een diepte-interview. Ze peilen naar de motivaties en attributies 
van de respondent voor het stellen van een bepaald gedrag.  

• Onduidelijke vragen 

• Open- en duidelijke vragen zijn de sleutel tot het succes.   
 

12.4 Focus groepen (onderzoek) 
= een methode van kwalitatieve dataverzameling waarbij een groep respondenten discussieert over 
vooraf vastgelegde thema’s. 

12.4.1 Wat zijn focusgroepen?  
Focusgroepen gebruiken in tegenstelling tot diepte-interviews een groepsdiscussie over een reeks 

vastgelegde thema’s om wetenschappelijk onderzoek te stofferen. De meerwaarde van focusgroepen 

zit precies in de interactie tussen de groepsleden om data te genereren: de groep reageert niet alleen 

op de vragen van de interviewer of moderator, maar gaat ook in discussie met elkaar. Die 

groepsdynamiek kan meer diepgaande, verfijnde en meerledige informatie opleveren 

• Groep respondenten discussieert over vooraf vastgelegde thema’s 

• Relatief kleine groep mensen met een gemeenschappelijk kenmerk 

• Onder leiding van een moderator 

• Op een relatief ongestructureerde manier 

• In een ontspannen context 

Praktisch 

• Discussies van 1 à 2 uur 

• Audio opnames van gesprek of video opnames  

• Onderzoeker maakt nota’s 

Sterkte van focus-groepen? 

• Groepsdynamiek: 

o Betekenissen komen tot stand tijdens sociale interactie 

o Meer interviews in beperkte tijd  

o Groepsdynamiek zorgt voor creativiteit: 

▪ Het opwekken van nieuwe ideeën en creatieve concepten 

▪ Het opsporen van problemen bij het invoeren van vernieuwingen 

▪ Het verkrijgen van indrukken over producten, organisaties 

• Niet zomaar een ‘goedkoper’ alternatief voor face to face interviews 

De moderator is van groot belang & heeft verschillende rollen 

• Facilitator: kameleon, hij is er maar je ziet hem niet → hij mag niet aanwezig zijn, maar toch 

moet hij alles in goede banen leiden.  

• Leider: inleiding, sturing, beëindigen 

• Psycholoog: groep goed kunnen inschatten 

• Tijdsbewaker 

Types van deelnemers 

• Experten en zogenaamde experten: mensen die denken dat ze een expert zijn, maar niet zijn 

• Storende participanten: proberen weg te gaan van het eigenlijke thema 

• Uitweidende deelnemers: mensen die véél te veel vertellen 
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• Stille, verlegen participanten 

o Elk type vereist een specifieke reactie van de moderator 

12.4.2 De samenstelling van de focusgroep 
Een typische focusgroep bestaat uit zes tot acht personen die eenmaal samenkomen voor een paar 
uur. Het samenbrengen van mensen die iets  gemeenschappelijk hebben, kan verhelderend zijn: het 
bijeenbrengen van personen met een verschillende ervaring is dat vaak evenzeer. Het is moeilijk om 
los van enige onderzoeksdoelstelling of –vraag uitspraken te doen. Een andere punt van discussie is of 
de deelnemers elkaar al dan niet mogen kennen. 

• Homogeniserend: samenbrengen van mensen die iets gemeenschappelijk hebben 

• Heterogeniserend: samenbrengen van personen met een verschillende ervaring, op vlak van: 

o Demografische kenmerken  

o Ervaringskenmerken 

o Attitudekenmerken 

• Groepsgrootte: 6 à 8 deelnemers 

Voorbereiden van focus groepen 

• Soorten vragen, topic list opstellen 

• De ruimtelijke organisatie van een focusgroep 

• Respondenten 

Mogelijke valstrikken 

• Oneerbiedige opmerkingen of persoonlijke aanvallen 

• Persoonlijke onthullingen vermijden 

Voorbeeld: The measurement of destination image: an empirical assessment 

• Destination image: 

o Cruciaal element in keuze reisbestemming 

o Belangrijk voor marketing van toeristische diensten en producten 

o Gebruik maken van focusgroepen – geen surveyonderzoek: kwalitatieve methode 

gebruiken. We willen de factoren bekijken die beïnvloeden.  

• Hoe kunnen we destination image meten? 

o Auteurs ontwikkelen een meetschaal 

o Gebaseerd op 2 methoden: 

1) Literatuurstudie 

2) Focus groepen: 

▪ 12 focus groepen van gemiddeld 8 deelnemers 

▪ Leden van community organisations uit grote Canadese stad 

▪ Respondenten werden gevraagd naar het beeld dat ze hebben over 5 

reisbestemmingen 

▪ In totaal 10 verschillende landen gebruikt 

• Interesse van de onderzoekers: 

o Niet zozeer: welk beeld hebben de respondenten van de landen 

o Wel: uit welke criteria/elementen bestaat het beeld dat mensen construeren over een 

reisbestemming 

• Verzamelde data: 360 ‘image statements’, gecategoriseerd in 40 categorieën en attributen van 

landen 
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• Gebruikt voor ontwikkeling van een kwantitatief meetinstrument:  

 
Functionele vs psychologische attributen: zaken die nuttig zijn voor je reis.  

• Functionele: wat zijn de prijzen, is er veel uitgaansleven?  

• Psychologische: voel ik mij veilig, zijn de mensen vriendelijk?  

• Holistische beschrijvingen: beschrijving van de bestemming in zijn geheel.  
 

12.5 Van gesproken woord naar geschreven tekst = transcriptie  
Transcriptie: een geschreven weergave van een interview 

• allereerst zijn transcripties ge-decontextualiseerde, artificiële constructies van het eigenlijke 

interview. Ze bevatten geen context en geven evenmin informatie over de gelaatsuitdrukking 

of lichaamstaal van de respondent  

• ten tweede houden ze een reeks beslissingen in over wat wel en wat niet te transcriberen, en 

hoe gedetailleerd dat moet gebeuren. 

• Verbatim transcriptie van het interview (verbatim = woord voor woord → ook pauzes, 

kuchjes…): woorden zijn belangrijk, maar ook de context.  

• Conversatie-analyse: conversaties tijdens transcriptie  

• Probleem: 

o Ge-decontextualiseerde (bevatten geen context: waar, wanneer & in welke 

omstandigheden het interview plaats vindt + geven geen info over 

gelaatsuitdrukking/lichaamstaal respondent) & artificiële constructies van het 

eigenlijke interview 

o Communicatie verloopt niet enkel verbaal 

• Hoe gedetailleerd? 

o Volume 

o Pauzes 

o Kuchjes 

o Lachjes 

• Conversatie-analyse: vereist heel gedetailleerde transcripties:  
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12.6 Analyseren en interpreteren 
In tegenstelling tot statistische technieken zijn er geen gestandaardiseerde manieren om het tekstuele 
materiaal te analyseren. Belangrijk is dat vertekening in de richting van je eigen verwachtingspatroon 
en vooringenomenheid wordt vermeden, want als je met een veelheid en diversiteit aan opinies, visies 
en belevingen zit, in het heel uitnodigend om precies die fragmenten te kiezen die met jouw visie 
overeenkomen. 

• 1000-pagina vraag: “Welke methode zal je gebruiken om de 1000 pagina’s aan 
interviewtranscripties te analyseren?” 

• Meeste analysestrategieën zijn te situeren op een continuüm van beschrijven naar 
interpretatie: 

 
 

12.6.1  Condenseren van betekenis: 

• Bepaalde ideeën, ervaringen verkort en kernachtig naar voor brengen 

• Samenvatten: enkel de essentie er uithalen 

• Met andere woorden, inhoudsanalyse zet de tekst om in cijfermateriaal over die tekst. Het is 

hier dat de term ‘intercodeurbetrouwbaarheid’ op slaat: de mate van overeenkomst tussen 

twee of meer beoordelaars of codeurs in het toewijzen van stukken tekst aan categorieën. Ook 

de Grounded Theory van Glasser en Strauss maakt gebruik van het categoriseren van 

betekenis. Doorgaans gebeurt dit categoriseren van betekenis in drie grote stappen, namelijk 

via open, axiaal en selectief coderen:  

• Open coderen, onderdeel van de Grounded Theory verwijst naar het opdelen van grote 

stukken tekst in kleineren samenhangende gehelen en het aanbrengen van labels op die 

kleinere stukken.je selecteert met andere woorden relevante stukken tekst en brengt 

structuur aan in de data. Als labels verschillende keren voorkomen of verband houden met 

elkaar, dan kunnen ze worden samengevoegd onder één categorie of concept. Dit heeft axiaal 

coderen. Selectief coderen, ten slotte, duidt op het samenvoegen of verbinden van 

categorieën en concepten. 

12.6.2 Categoriseren van betekenis 

• Definiëren van een reeks categorieën 

• Tellen hoe vaak uitspraken van geïnterviewde binnen deze categorieën vallen 

• De inhoudsanalyse is een veelgebruikte methode van tekstanalyse 

• Open coderen: het optreden van grote stukken tekst in kleinere, samenhangende gehelen & 
aanbrengen van labels op kleinere stukken.  
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• Axiaal coderen: het samenvoegen tot ruime categorieën van labels die verband houden met 
elkaar. Als de labels verschillende keren voorkomen kunnen ze worden samengebracht tot 1 
categorie 

• Selectief coderen: het met in elkaar verband brengen van kernconcepten om een theorie te 
construeren.  

 

12.6.3 Narratieve analyse 
= Een techniek die informatie haalt door op de verhaallijn te focussen. 
 
Narratieve analyse concentreert zich op de betekenis die in de verhalende structuur verborgen zit. Op 
de manier condenseert narratieve analyse niet alleen de betekenis van interviews in kortere en meer 
coherente stukken tekst. Het omvat ook de mogelijkheid om de verhalen van respondenten te koppen 
aan grotere verhalen die beschikbaar zijn in elke cultuur. Narratieve analyse zal echter niet zozeer 
aandacht besteden aan de inhoud aan de oppervlakte, maar focust op de wijze waarop de 
geïnterviewd zijn verhaal doet en concentreert zich dus op de keuzes die gemaakt worden om ‘feiten’ 
op bepaalde manier te vertellen. 

• Mensen delen informatie mee in de vorm van grotere verhalen of narratieven 

• Een narratief is een opeenvolging van niet-toevallige gebeurtenissen. Ze hebben een bepaalde 

structuur: een plot. (opeenvolging van handelingen of gebeurtenissen)  

• Meta-narratieven: de mogelijkheid om de verhalen van respondenten te koppelen aan 

grotere verhalen. 

o Vb. opeenvolging van: Setting → Katalysator (= wat de boel aan het rollen brengt) → 

Crisis → Resolutie 

• Via een narratieve analyse kan je de sociale betekenis van die structuren proberen 

blootleggen.  

 

12.6.4 Diepere interpretatie 
 

• Hermeneutiek: een vorm van tekstinterpretatie die poogt diepere betekenissen naar boven te 

brengen door rekening te gouden met de specifieke context van de tekst.  studie van de 

interpretatie van de teksten in de lijn van Wilhelm Ditheys. Wilde de gebeurtenissen in hun 

specifieke context begrijpen.  

• Opzoek gaan naar diepere interpretaties, mensen communiceren maar er liggen nog veel 

lagen onder die niet geïnterpreteerd worden. We moeten proberen te begrijpen, wat eronder 

zit. → opzoek gaan naar achterliggende interpretaties.  

• Ontstaat uit wantrouwen over betekenissen die door de geïnterviewde aan de oppervlakte 

worden gecommuniceerd 

• Meer dan duiden wat er expliciet wordt gezegd: Ook diepere, achterliggende betekenissen 

proberen bloot te leggen 

• Rekening houden met specifieke context van de tekst 

 

12.6.5 Ad hoc interpretatie 

• Alle inzichten en technieken van hierboven combineren. Afhankelijk van de specifieke 
onderzoeksdoelstelling.  
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12.7 Kwaliteit?  
• Betrouwbaarheid, geldigheid & veralgemeenbaarheid staan centraal (niet dezelfde als wat de 

naturalistische onderzoekers verstaan)  

• Geldigheid 
o Vrij van vertekening of gecheckt & gecontroleerd 
o Intersubjectief of reproduceerbaar  

• Peer review & open comminiceren zijn van essentieel belang  

HOOFDSTUK 13: HISTORISCH-VERGELIJKEND ONDERZOEK 
 

13.1 Inleiding 
• Wanneer je probleemstelling zich focust op ‘grote vragen ‘zoals hoe en waarom 

maatschappelijke evoluties zich voltrekken, dan levert historisch vergelijkend onderzoek het 
geschikte instrumentarium om je onderzoeksprobleem van een gedegen antwoord te 
voorzien. Huntingtons botsing van beschavingen, is één voorbeeld van een historisch 
vergelijkend onderzoek.  

• In een andere historisch vergelijkend onderzoek gaan Morgan en Prasad op zoek naar de 
redenen waarom Frankrijk en de VS een verschillende belastingsysteem hebben. Deze studie 
toont aan dat historisch vergelijkend onderzoek een Heuse onderneming is. ze combineren in 
hun analyse immers een veelheid aan historische bronnen, bestaand cijfermateriaal en 
tijdsreeksen, alsook theoretische inzichten uit de politieke economie en economische 
sociologie.  

• Het is niet zo dat historisch vergelijkend onderzoek een homogeen veld is integendeel, het is 
een vlag die vele ladingen dekt. De term historisch vergelijkend onderzoek verwijst naar een 
heterogene, intern verscheiden onderzoekstraditie. 

• Onderzoeksprobleem situeert zich op het niveau van historische ontwikkelingen en 
vergelijkingen tussen samenlevingen = macroniveau.  

• Gevalstudie: een onderzoeksontwerp waarin één of een beperkt aantal gevallen diepgaand 
worden bestudeerd  

• Thinking without comparison is unthinkable. And, in the absence of comparison, so is all 
scientific thought And scientific research. Swanson 1971 
 

Wat is historisch-vergelijkend onderzoek? 

• Grondbeginselen: John Stuart Mill  

o Methode van overeenkomst  

o Methode van verschil  

o Methode van gelijktijdige variatie 

• Problemen  

o Equivalentie  

o Galton’s probleem  

o Eenhedenselectie 

• Focus op ‘grote vragen’, grote trends proberen begrijpen, macro-perspectief: historische 

ontwikkelingen & vergelijkingen tussen samenlevingen 

• Evoluties historisch beschrijven 

o Historisch onderzoek kost veel tijd – verschillende historische bronnen, bestaand 

cijfermateriaal en tijdsreeksen.  

o Historisch vergelijkend onderzoek is niet homogeen. → heterogene, intern verscheiden 

onderzoekstraditie.  
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o Naturalisten of positivisten: algemene wetmatigheden liggen aan de grondslag van de 

ontwikkeling van de samenlevingen.  

• Kan zowel kwantitatieve als kwalitatieve data gebruiken 

Voorbeeld:  
Esping-Andersen (1990) Three worlds of welfare capitalism: Welvaartsstaat = overheid grijpt in op het 
economisch systeem om de bevolking bescherming te bieden tegen sociale risico’s. allerlei instituten 
en maatregelen zodat er een bijsturing is van de markt. 
 
Hoe verschillen Europese welvaartsstaten van elkaar? 

• Stratificatie: de mate waarin ongelijkheid aanwezig blijft in de samenleving: sommige 

welvaartsstaten gericht op gelijkheid, andere niet, nadat de staat heeft ingegrepen met 

correcties.  

• Decommodificatie: onafhankelijkheid van (arbeids)markt om te overleven, vb door 

uitkeringen zoals werkloosheidsuitkering 

• Voornaamste actor: staat/markt/familie om zorg en solidariteit te verkrijgen 

• De-familialisering: de mate waarin het individu onafhankelijk is van de familie 

o Typologie: 3 welfare regimes:  

 
▪ Sociaal democratisch: Scandinavische landen, de staat is belangrijke actor, je 

hoeft niet zo zeer op je familie beroep te doen om te overleven 

▪ Conservatief: België: brengen bepaalde zorgen in de hand, we moeten 

iemands levensstandaard bieden, dus hoge mate van stratificatie. 

▪ Liberale: UK en VS markt is belangrijkste actor, matige de-familialisatie  

 
o Hoe zijn deze types historisch ontstaan? 

▪ Verschillende klasse-coalities, een keer dat je in een bepaald type zit is het 

moeilijk om hier uit te geraken 

▪ Pad-afhankelijkheid 

▪ Macro: beleid, socio-economisch stelsel van een land 

13.2 De oorsprong van vergelijkende methodes: John Stuart Mill 
in in a system of logic legt Mill de principes van vergelijking uit – principes die hij zelf aanduidt met de 
term ‘ methodes van experimenteel onderzoek’ zij benaming geeft duidelijk de naturalistische 
oorsprong van zijn principes weer: hij wil in de ogenschijnlijke chaos van gebeurtenissen in de natuur 
regelmatigheden blootleggen. Soms zijn die regelmatigheden waarneembaar, maar meestal is het niet 
duidelijk hoe gebeurtenissen samenhangen. Mill onderscheidt vier verschillende logica’s om te 
vergelijken. 

• John Stuart Mill (1891) ‘A system of logic’: “Methoden van experimenteel onderzoek”: 
naturalistische oorsprong van principes. Link hoofdstuk 8 

• “We moeten op zoek naar wetten → er bestaat niet zoiets als universele wetten omdat ze 
afhankelijk zijn van hun specifieke context” 

• Principes van vergelijking: 
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Volgens Mill kan enkel en alleen systematische vergelijking eventuele samenhang blootleggen. 
Hij vergelijkt 4 logica’s/4 verschillende strategieën die de logische fundamenten leggen voor 
een inductief georiënteerde wetenschap:  

1. Methoden van overeenkomst 
2. Methoden van verschil 
3. Gecombineerde methode van overeenkomst en verschil 
4. Methode van gelijktijdige variatie 

 

13.2.1 Methode van overeenkomst 
De methode van overeenkomst is de meest eenvoudige vergelijkingsstrategie. Het basisidee is het 
zoeken naar overeenkomsten, naar een patroon van constante relaties, naar gevallen die 
gelijksoortig zijn. In de woorden van Mill luidt het als volgt: “Als twee of meer instanties van een 
onderzocht verschijnsel slechts één omstandigheid gemeenschappelijk hebben, is deze 
gemeenschappelijk omstandigheid de oorzaak van het gegeven verschijnsel”. Je spoort met andere 
woorden de cases op die eenzelfde waarde op een verklarende variabelen delen en die voor de rest 
volledig van elkaar verschillen. Eliminatie staat centraal in de methode van overeenkomst.  
De methode van overeenkomst wordt doorgaans als een minderwaardige wetenschappelijk methode 
afgedaan, zowel door Mill zelf als door andere wetenschappers zoals de Franse socioloog Emile 
Durkheim. De methode is te simplistisch om de complexe sociale werkelijkheid te vatten is ze is 
bevestigend van aard. Drietal problemen van deze methode: 

• Basisidee: zoeken naar overeenkomsten, naar een patroon van constante relaties, naar 
gevallen die gemeenschappelijk zijn. Het is niet omdat je hebt vastgesteld dat een mogelijke 
ervaren X constant is over alle gevallen dat er sprake is van causaliteit. 

• “Als twee of meer instanties van een onderzocht verschijnsel slechts één omstandigheid 
gemeenschappelijk hebben, is deze gemeenschappelijke omstandigheid de oorzaak (of het 
gevolg) van het gegeven verschijnsel.”  

• Als je 2 cases bekijkt & er is 1 gemeenschappelijke factor aanwezig, dan is deze factor de 
oorzaak. Als daar een verschijnsel optreedt dan zal dat wel de oorzaak of gevolg zijn van dat 
fenomeen. De eenhedenselectie, de zogenaamde sampling bias. Eenheden worden in 
historisch-vergelijkend onderzoek namelijk niet op toevallige wijze gekozen maar in functie 
van hun overeenkomst op variabelen X en Y 
 

 
 

• Wat is de oorzaak van Y en hoe kan je Y verklaren? 

• Om de waarde van y in de variabele y te verklaren, ga je op zoek naar gevallen die naast y de 
waarde op een andere variabele gemeenschappelijk hebben, in dit geval is dit de waarde x van 
de variabele X.  

• Variabelen verschillen per geval, kan kwalitatief of kwantitatief zijn. Verschillen kunnen niet 
de oorzaak zijn is door variabele X. 
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• Besluit: de onderzochte fenomeen y wordt verklaard door de aanwezigheid van x. Dat is de 
methode van de overeenkomst. 

• Denk aan alle cases dat computer niet start, wat veel voorkomt zal wel de oorzaak zijn. Update, 
stekker fout,… 

• Toepassen: ga op zoek naar cases waarin een bepaald fenomeen zich voordoet 

• Verzamel zoveel mogelijke empirische en gemeenschappelijke gegevens 

• Annales-school: een onderzoekstraditie in de geschiedschrijving die sociale patronen op lange 
termijn bestudeert met behulp van wetenschappelijke methodes.  

 
Voorbeeld: onderzoek naar stemgedrag boeren: politiek conservatisme (stemmen vaak conservatief) 
bij West-Franse boeren eind 19e eeuw:  
 

 
Feodalisme, katholicisme of conservatisme kunnen aan de oorzaak liggen.  

Hoe gaat de onderzoeker concreet te werk?  

• Opzoek gaan naar gevallen van het te onderzoeken fenomeen  

• Opzoek naar kantons (hier 14) waar dit van toepassing is. 

• De overeenkomsten vinden we in tweede kolom; feodalisme en katholicisme → invloed kerk 

• Empirisch materiaal verzamelen over de cases 

• Het kenmerk dat in de onderzochte gevallen aan het fenomeen voorafgaat → dit kenmerk is 

de oorzaak.  

Zwaktes van de methode van overeenkomst 

• Methode is te simplistisch om de sociale werkelijkheid te vatten.  

• Overeenkomst impliceert geen oorzakelijkheid: 

o Het wilt niet zeggen omdat je hebt vastgesteld dat een mogelijke verklaring x constant is 

over alle gevallen dat er sprake is van causaliteit → Andere mogelijke verklaringen 

o Multipele oorzakelijkheid = een situatie waarbij een verschijnsel niet 1 maar meerdere 

oorzaken heeft 

▪ Bepaalde factoren moeten samenkomen om iets van oorzaak te kunnen 

bepalen. 

▪ Het toepassen van de methode van overeenkomst zou tot foute conclusies 

kunnen leiden dat geen van beide kenmerken conservatisme veroorzaakt.  

o Overdeterminatie = een situatie waarbij een verschijnsel zo veel potentiële oorzaken heeft 

dat het onmogelijk wordt om m.b.v. een beperkt aantal observaties uitsluitsel te geven 

over wat de werkelijke oorzakelijke factor is = meer rivaliserende verklaringen dan 

bestudeerde cases (vb 14 kantons maar 500 variabelen) 
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▪ Je hebt meer variabelen dan cases dan is eliminatie van alternatieve 

verklaringen onmogelijk.  

▪ Oplossing: aantal cases vergroten → diepgang verlies je in de analyse. 

o vertekening door eenhedenselectie: Sampling bias: een vertekening die onstaat door de 

selectie van eenheden. geen toevalssteekproef, maar selectie in functie van afhankelijke 

variabele X en Y  

o vb conservatisme bij Boeren- Bois (1960) haalt bestaand onderzoek onderuit 

▪ in sommige kantons komt conservatisme ook zonder feodale relaties tot 

stand 

o Noodzakelijke VS voldoende voorwaarde 

o Als X optreedt krijg je ook Y 

▪ Alternatieve verklaring: inkomensverschillen tussen conservatieve boeren in 

het Westen en linkse boeren in het Oosten 

o Westerse boeren kopen zelf gronden → oriëntatie op 

landadel 

o Oosterse boeren hebben belang bij lage graanprijzen → 

oriëntatie op stadsburgers. 

o Vb inschrijvingsgeld is noodzakelijk te betalen als je diploma wilt halen, maar het is niet zo 

als je het wel betaald dat je daarom ook diploma effectief haalt.  Dus spreken we dan wel 

van een echte oorzaak? 

13.2.2 Methode van verschil 
Deze methode bestaat eruit om voor de gevallen die verschillen op hetgeen je wil verklaren, 
overeenkomstige verschillen op te sporen in de determinanten. Zoals Mill zegt:” als een instantie 
waarin een te onderzoeken verschijnsel optreedt een instantie waarin dit verschijnsel niet optreedt 
alle voorwaarden gemeenschappelijk hebben op één na – die alleen voorkomt in de eerste instantie – 
dan is deze ene voorwaarde waarin beide instanties verschillen het gevolg of de oorzaak of een 
onontbeerlijk deel van de oorzaak van het verschijnsel. 

• Overeenkomstige verschillen op sporen uit verschillende determinanten  

• “Als een instantie waarin een te onderzoeken verschijnsel optreedt en een instantie waarin dit 
verschijnsel niet optreedt alle voorwaarden gemeenschappelijk hebben op één na—die alleen 
voorkomt in de eerste instantie—, dan is deze ene voorwaarde waarin beide instanties 
verschillen het gevolg of de oorzaak of een onontbeerlijk deel van de oorzaak van het 
verschijnsel.” 

• 2 zaken vergelijken: 1 waarin het optreedt (bv. conservatieve boeren), 1 waar het niet optreedt 

(bv. niet-conservatieve boeren) alles wat gelijk is kan niet de oorzaak zijn, wat verschil is kan 

wel de oorzaak zijn. 

• Info verzamelen  

• Factor die alleen voorkomt in de eerste zaak = de oorzakelijke factor (<-> overeenkomst: we 

vergelijken maar 2 cases) 

Voorbeeld: man die een kogel door het hart geschoten krijt → voor het schot was hij precies dezelfde 
als erna op 2 zaken na: 1) wond in borst 2) morsdood  
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• Factoren die gevallen 1 en 2 gemeenschappelijk hebben, worden niet beschouwd als het 

verschil op variabele Y. Variabelen A en B zijn als oorzaak dan ook uitgesloten. Het is het 
verschil op variabele X dat het verschil in variabele Y kan verklaren.  

 
→ empirisch materiaal van Bois, in het westen wel politiek conservatisme in het oosten niet. 
1 factor die verschilt zijn er kopers van buitenaf? = besluiten met het verhaal van het graan en welke 
ideologie deze boeren zullen toepassen. 

13.2.3 Gecombineerde methode van overeenkomst en verschil 
= een strategie in vergelijkend onderzoek die de oorzakelijke factor opspoort door informatie over 
gelijkenissen en verschillen tussen de gevallen te combineren. 
Mill omschrijft deze als volgt:” Als twee of meer instanties waarin een fenomeen optreedt, slechts één 
omstandigheid gemeenschappelijk hebben, terwijl twee of mee instanties waarin het verschijnsel niet 
optreedt, niets gemeen hebben behalve de afwezigheid van die omstandigheid, dan is die 
omstandigheid waarin de twee sets van instanties verschillen, het effect, de oorzaak of een 
onontbeerlijk deel van de oorzaak van het verschijnsel. Het gaat hier eigenlijk om het twee keer 
toepassen van de methode van overeenkomst, de eerste keer voor positieve gevallen, een tweede 
keer voor de negatieve gevallen om de conclusie op basis van positieve gevallen te versterken. 
De drie moderniseringsroutes van More:  

1. Als de burgerij samenwerkt met de landadel en de boeren dan krijg je een burgerlijke 
revolutie met democratische kapitalisme als resultaat.  

2. Als de boerenpopulatie een alliantie smeedt met de landadel tegen de burgerij, dan krijg je 
reactionaire kapitalisme of fascisme.  

3. Als boeren zelf de macht grijpen zoals in China en Rusland, dan is een communistische 
dictatuur het resultaat. 

• Indirecte methode van verschil 

• = sterke punten van de 2 vorige methodes samenvoegen 
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• Observeren heleboel cases zoek waar een factor telkens optreedt, en waar niet. 

• 2 keer toepassen van de methode van overeenkomst: een eerste keer voor de positieve 

gevallen, een tweede keer voor de negatieve gevallen om de conclusie op basis van de 

positieve gevallen te versterken.  

Voorbeeld: Skocpol (1979) States and social revolutions: Welke factoren zorgen ervoor dat een 
revolutie slaagt? → Contrasteert geslaagde (Frankrijk 1789, Rusland 1917, China 1947) en mislukte 
(Pruisen 1807, Japan 1868) revoluties: Iets is slechts een oorzaak van het slagen van een revolutie als: 

• De factor die systematisch voorkomt bij geslaagde revoluties & systematisch niet voorkomt bij 

niet-geslaagde revoluties → Cruciale factor: afbrokkelen militaire en administratieve macht 

• De wijze waarop de gecombineerde methode van overeenkomst en verschil werkt, heeft veel 

weg van een kruistabel waarin de aan-of afwezigheid van een gebeurtenis wordt afgezet t.o.v. 

de aan-of afwezigheid van potentieel verklarende gebeurtenissen.  

13.2.4 Methode van gelijktijdige variatie 
= een strategie in vergelijkend onderzoek die de oorzakelijke factor bepaalt door samenhangen 
tussen de kenmerken te bestuderen. 
Hierover zegt Mill :”wanneer een fenomeen samen met een andere kenmerk varieert, is dit 
fenomeen ofwel de oorzaak of een effect van het kenmerk, of is het er op één of andere manier 
oorzakelijk mee verbonden”. Bij deze methode staat niet de aan- of afwezigheid van een van een 
kenmerk centraal, maar wel de correlatie tussen twee kenmerken. Waarbij ook de aard en de sterkte 
ervan wordt meegenomen. Deze strategie vind je terug in het werk van Almond en Verba, waarin 
beide politicologen nagaan of en in hoeverre culturele opvattingen samengaan met een 
democratisch bestel. 

• In vorige methoden was het voor wanneer is iets aanwezig en wanneer niet, wanneer 
conservatief en wanneer niet en daarom hebben we deze methode nodig voor tussenfactoren. 

• “Wanneer een fenomeen samen met een ander kenmerk varieert, is dit fenomeen ofwel de 
oorzaak of een effect van het kenmerk, of is het er op één of andere manier oorzakelijk 
verbonden.”  

• Een statistische methode waarbij de associatie tussen twee of meer metrische variabelen 

wordt vastgesteld. De correlatie tussen twee kenmerken staat centraal waarbij de aard en de 

sterkte ervan wordt meegenomen.  

• Een strategie in vergelijkend onderzoek die de oorzakelijke factor bepaalt door samenhangen 

tussen de kenmerken te bestuderen → Merk op: samenhang is een noodzakelijke maar geen 

voldoende om over causaliteit te spreken  link hoofdstuk 2 , Stuart Hill is nog te beknopt , 

oorzakelijk verband nu is veel genuanceerder. 

Voorbeeld: Almond & Verba (1963) The civic culture: Welke factoren geven aanleiding tot het ontstaat 
van een democratisch bestel? Welke culturele patronen (opvattingen & waardenoriëntaties) hangen 
samen met democratie? 

• 5000 interviews in 5 verschillende landen (Duitsland, Italië, Mexico, Groot-Brittannië en VS): 

Vragen over deelname aan politieke leven en attitudes van burgers t.a.v. politiek 

• Bedoeling was om perfect vergelijkbare, equivalente data te verkrijgen.  

• Conclusie: democratie is pas mogelijk wanneer er een ‘civic culture’ (attitudes & 

waardenoriëntaties die politieke participatie voorstaan) bestaat.  

o Voorbeeld: meer geloof in verkiezingen, waardering van deelname in lokale politieke 

en burgerorganisaties etc.  
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o Op basis van hun systematische vergelijkingen kwamen Almond en Verba tot de 

conclusie dat democratie mogelijk is wanneer er een zogenaamde civic culture 

bestaat. Dit begrip verwijst naar een amalgaam van attitudes en waardeoriëntaties die 

politieke participatie voorstaan, zoals onder meer geloof in verkiezingen, waardering 

van deelnamen in lokale politieke en burgerorganisaties. Verdraagzaamheid 

tegenover politieke oppositie, trots in kenmerken van je land, enz. Die onderdelen of 

sub dimensies van civic culture zijn echter niet in alle landen even sterk aanwezig; 

vooral de VS en GBR worden gekenmerkt door een participerende cultuur. Altijd 

almond en Verba. 

13.3 Specifieke kenmerken van historisch-vergelijkend onderzoek 
13.3.1 Aard van het empirisch materiaal 
 

• Casestudies worden met een zekere omzichtigheid bekeken. Het bestudeert diepgaand en 
gedetailleerd één geval om het andere, soortgelijke gevallen beter te begrijpen. → sowieso 
kwalitatief als kwantitatief.  

• Small-n study/casestudies/gevalstudies: een onderzoek waarbij een klein aantal cases wordt 
onderzocht  

• Steeds afweging of trade-off is tussen de diepgang en vergelijkbaarheid in de analyse naar een 

specifieke case.  

Lijphart onderscheidt 6 ideaaltypes van gevalstudies:  
1. A-theoretische gevalstudies: bestuderen een case vanwege de case zelf. Noch een theorie als 

basis, noch theorieopbouw als doel.  

2. Interpretatieve gevalstudies: theorievorming en veralgemening van inzichten staat niet 

centraal → wel expliciet gebruik gemaakt van theoretische inzichten om een bepaald geval 

beter te begrijpen. Voorbeelden van toegepaste wetenschap.  

3. Verifiërende en falsificerende case studies: in hoeverre houden theoretische proposities 

stand bij een bepaald empirisch geval.  

4. Afwijkende gevalstudies: bestuderen een case waarvan bekend is dat ze afwijkt van 

theoretische proposities. Omdat de case afwijkt kan je inzicht verschaffen in waarom de 

theoretische inzichten in dat geval niet opgaan.  

5. Veralgemenende casestudies: meest inductieve type. Nieuwe hypothesen en theorieën 

genereren in gebieden waar nog geen theorieën ontwikkeld zijn.  

Empirisch materiaal is beperkt door: 

• Relatief klein aantal cases (small-n-studies) = een onderzoek waarbij slecht een klein aantal 

cases onderzocht wordt 

• Indirecte karakter van historisch bronnenmateriaal - historische beschikbaarheid van 

gegevens: je bent afhankelijk van wat er bewaard & overgeleverd is aan bronnenmateriaal (je 

kan zelf niet gaan onderzoeken wat er toen gezegd is geweest): 

• Primaire bron = info (kwalitatief of kwantitatief) afkomstig van personen die de 

onderzochte gebeurtenis zelf hebben meegemaakt 

o Voorbeeld: brieven, kranten, dagboeken, mondelinge overlevering zoals 

geluidsopnames etc.  

• Secundaire bron = info afkomstig van personen die de onderzochte gebeurtenis niet 

zelf hebben meegemaakt, maar gebruik maken van bronnenmateriaal 
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13.3.2 Het reconstrueren van historische feiten 

• De reconstructie van het verleden is geen onschuldige bezigheid. Historisch feitenmateriaal 

wordt nu geïnterpreteerd en de wijze waarop we de geschiedenis vandaag “gelezen” en 

gecontextualiseerd wordt is afhankelijk van de ideologische vooringenomenheid.  

• Historische data worden geïnterpreteerd vanuit referentiekaders van de onderzoeker die in 

de tegenwoordige tijd leeft → gevaar van Hineininterpretierung = het interpreteren van een 

historisch feit vanuit hedendaagse kennis & inzichten, waardoor je hedendaagse 

denkbeelden/morele inzichten op situaties in het verleden projecteert 

• Overgebleven bronnenmateriaal is erg selectief & dienst gecontextualiseerd te worden, bv. 

onze visie over de middeleeuwen, die heel sterk getekend is door wat – via christelijke 

overlevering – tot ons gekomen is  

13.3.3 Streven naar oorzakelijke verbanden 

• Historisch comparatief maakt vaak gebruik van combinatorische logica om oorzaken te 

identificeren = specifieke combinatie van factoren die aan de oorzaak ligt van bepaalde 

fenomenen 

• Gecontextualiseerde visie op causaliteit: ene factor veroorzaakt niet steeds de andere, maar 

de oorzakelijke relatie hangt af van de aanwezigheid van andere contextuele factoren die een 

evolutie in de tijd kennen 

• Vb. QCA (Qualitative Comparative Analysis): Gebaseerd op Booleaanse algebra om complexe 

patronen van oorzakelijkheid te identificeren 

• Via historisch vergelijkend onderzoek wordt het begrip “contingentie” serieus genomen. De 

ene factor veroorzaakt niet steeds de andere maar de oorzakelijke relatie hangt af van de 

aanwezigheid van andere contextuele factoren die een evolutie in tijd kennen.  

o Voorbeeld: toename van vrouwen op arbeidsmarkt → zorgt voor een stijgend risico van 

echtscheiding.  

13.3.4 Verbinden micro- en macroniveau 

• Basisidee: om een fenomeen ten gronde te duiden, moet je zowel de dagdagelijkse interactie 

tussen mensen bestuderen als de sociale structuren, posities en instituties waarin de 

alledaagse handelingen plaatsvinden 

• Hoe hangen individuele handelingen samen met sociale structureren en culturele patronen op 

macro-niveau? 

• Microniveau als macroniveau worden als relevant geacht.  

• Vb. Het civilisatieproces van Norbert Elias (1939): wijze waarop elementaire handelingen 

(zoals neus snuiten, slapen, eten…) in West-Europa door de tijd heen veranderden als gevolg 

van veranderingen in de maatschappelijke verhoudingen: 

• Elias zoekt oorzaak in een macrofenomeen 

• Doorheen de tijd zijn mensen steeds meer onderhevig aan zelfdwang en 

driftbeheersing, Toenemende schaamte en nood aan privacy 

• Deze evolutie hangt samen met toegenomen arbeidsdeling en onderlinge 

afhankelijkheid 

• Als we producten die we consumeren zelf telen zijn we niet afhankelijk, maar als we 

elkaar nodig hebben is er een afhankelijkheid en een regel van gedragingen naar 

elkaar. 
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13.3.5 Het gebruik van contextueel materiaal bij vergelijkingen  

• Spanningsveld tussen bespiegelingen over de specifieke situatie of context van de case en de 

nood aan theoretische veralgemeningen.  

• Cases bestuderen in specifieke historische, nationale of culturele context.  

13.4 Problemen bij historisch-vergelijkend onderzoek 
13.4.1 Veronderstelling van equivalentie  
 

• Centrale veronderstelling: bij historisch-vergelijkend onderzoek: gebruikte terminologie, 

theoretische inzichten en gehanteerde meetinstrumenten zijn deze toepasbaar in 

verschillende culturele en historische contexten?  

• Hebben metingen dezelfde betekenis in verschillende ruimtelijke en/of historische contexten? 

o Een emic benadering: een beschrijving van een fenomeen of casus in termen en 

categorieën van een insider. = inzichten zijn context specifiek en geven vorm aan een 

interpretatie.  

o Een etic benadering: leunt aan naar vergelijkend onderzoek, gebruik van neutrale 

principes.  

• Een gebrek aan equivalentie kan funeste effecten hebben voor vergelijkend onderzoek in de 

zin dat je zaken verkeerd gaat begrijpen of interpreteren. Er bestaan verschillende types van 

equivalentie is vergelijkend onderzoek, waarvan de twee belangrijkste zijn, conceptuele 

equivalentie en equivalentie van meetinstrument. De eerste verwijst naar de mate waarin een 

concept hetzelfde inhoudt of betekent in verschillende culturele en/of historische contexten. 

Equivalentie van meetinstrument verwijst naar de mate waarin het gebruik van eenzelfde 

meetinstrument, hetzelfde concept meet in verschillende contexten. 

• Het concept meetequivalentie (measurement equivalence) verwijst naar deze vraag: “whether 

or not, under different conditions of observing and studying phenomena, measurement 

operations yield (= opleveren) measures of the same attribute” (Horn & McArdle 1992) = de 

vergelijkbaarheid van waarnemingen over culturele/historische contexten heen 

• Indien metingen niet equivalent zijn, kunnen besluiten misleidend zijn. Je gelijkenissen ziet die 

helemaal geen gelijkenissen zijn. 

• Vormen van meetequivalentie: 

o Conceptuele equivalentie = de mate waarin concepten dezelfde betekenis dragen in 

diverse culturele & historische contexten: Sommige concepten zijn cultuur-specifiek => 

construct bias: we gebruiken constructen die niet vergelijkbaar zijn & dat zorgt voor bias 

o Equivalentie van het meetinstrument = de mate waarin een meetinstrument op 

vergelijkbare wijze fungeert in verschillende contexten 

▪ Methode bias: Culturele trekken beïnvloeden hoe mensen bvb. met survey 

vragen omspringen 

• Vb. volgzaamheidsbias, moeilijk om tegen te spreken in bepaalde 

culturen, Noord-Europezen gaan gematigder en gemiddelde antwoorden 

op een survey en zuiderse mensen gaan extremer antwoorden 

• Vb. concept familie, wie reken je tot familie en wie niet, in Europa vooral 

klein en kerngezin, construct bias is dus cultuur specifiek 
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• Vb. Kiezen van extreme antwoord-categorieën: Latijnse culturen kiezen 

meer antwoorden in het midden <-> Germaanse meer extreem 

gesitueerde antwoorden 

▪ Item bias: 

• Vertalingsproblemen: verkeerde vertaling → vb Billiet, rapporteren 

landengemiddelden voor de combinatie van twee ESS 

o  If people who have come to live here commit serious crime, 

they should be made to leave 

o If people who have come to live here commit any crime, they 

should be made to leave 

o Denemarken als meest tolerant land, maar is dit echt zo? 77 

procent gaat akkoord met serious crime rond EU gemiddelde, 

maar any crime maar 12 procent en veel lager dan EU 

gemiddelde 50 

o Fout bij vertaling, serious crime goed vertaald, maar any 

crime wordt als wetsovertreding vertaald (verkeersfout) 

• World values in translation, vb Vietnam zegt dat 99% akkoord is met 

militaire overheersing maar als het een paar jaar later opnieuw wordt 

bevraagd, en dan zie je Vietnam 33%.  

o Interpretatie Inglehart & Welzel: kan niet dat er een 

veranginscultuur in de generaties komt zoals deze auteurs 

zeggen 

o Wel vertalingsprobleem, heersen er militairen? JA niet ben je 

voor militair leiderschap?  Wat initieel doel was 

• Context-specifieke betekenis van sommige items, Vb. De meting van 

religiositeit in het European Social Survey: 

➢ SUBJECTIVE RELIGIOSITY: C13: Regardless of whether you 

belong to a particular religion, how religious would you say 

you are? (0 = not at all - 10 = very religious) 

➢ ATTENDENCE: C14: Apart from special occasions such as 

weddings and funerals, about how often do you attend 

religious services nowadays? (1 = every day - 7 = never) 

➢ PRAYING: C15: Apart from when you are at religious services, 

how often, if at all, do you pray? (1 = every day - 7 = never) 

→ Welk van deze items is niet equivalent in Turkije? 
Schaal die ontwikkeld is vanuit het perspectief van het christendom in Europa. Vb andere normen over 
bidden, deelname erediensten anders geregeld man  vrouw in islam. 

13.4.2 Galton’s probleem 
Tylor stelt in 1888 onderzoek voor over matriarchale en patriarchale afstamming: 300 volkeren / 
stammen onderzocht → In grotere en meer complexe samenlevingen stelt Tylor een overgang naar 
patriarchale afstamming vast → Galton argumenteert dat dit geen universele wet is, maar een kwestie 
van culturele diffusie = willekeurige beweging  

• Probleem dat cases vaak onderling afhankelijk zijn van elkaar 

• Galtons probleem = het verkeerdelijk beschouwen van contexten die elkaar beïnvloeden als 

onafhankelijke observaties het verkeerdelijk beschouwen van soortgelijke relaties in 
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verschillende contexten als onafhankelijke gebeurtenissen (in de statistiek wordt dit 

autocorrelatie genoemd een gelijkenis tussen observaties die bijvoorbeeld in tijd en ruimte 

dicht bij elkaar liggen ). Dus niet echt 300 verschillende volkeren. Er is een culturele diffusie. 

13.4.3 Vertekening door eenhedenselectie 

• Vb leidt onderdrukken van werknemersrechten tot economische groei, arbeiders rechten 
geven, minder economische groei → klopt dat? zuidoost Azië wel, globaal niet 

• Vertekening van een niet-aselecte steekproef kan de veralgemeenbaarheid van de 
bevindingen danig in het gedrang brengen.  

• Bv. onderzoekers kiezen enkel cases die hun ideeën/theoretische inzichten bevestigen, of ze 
selecteren slecht heel beperkte subgroep van onderzoekseenheden om te vergelijken 

• Bv. cases worden vaak gekozen o.b.v. hun score op de afhankelijke variabele 

• De kleine ‘n’ is dus tegelijk een sterkte en een zwakte van dit soort onderzoek. In het slechtste 
geval kiezen onderzoekers bijvoorbeeld alleen maar cases die hun ideeën of theoretische 
inzichten bevestigen, of selecteren ze slecht een heel specifieke subgroep van 
onderzoekseenheden om te vergelijken.  

 


