
Oplossingen methodologie – januari 2020 
Een team arbeidssociologen doet onderzoek naar de jobtevredenheid van de Belgische werknemers. 
Daarvoor trekken ze in een eerste stap een toevalssteekproef uit de volledige Belgische populatie. 
Vervolgens wordt nagegaan of de geselecteerde eenheden wel degelijk als werknemer zijn 
tewerkgesteld. Indien dat het geval is, worden ze in het onderzoek opgenomen. 
 
Van de respondenten wordt een MSAQ-survey afgenomen dat o.a. volgende stellingen bevat: 

1. Ik ben tevreden met mijn job. 
2. Ik ben tevreden met wat ik bereik als leerkracht. 
3. Ik voel mij goed op mij job. 

Respondenten worden gevraagd deze stellingen te beoordelen a.h.v. volgende antwoordschaal: (1) 
helemaal eens, (2) eens, (3) noch eens, noch oneens, (4) oneens, (5) helemaal oneens. 
 
Onderstaande tabel geeft enkele resultaten van het onderzoek weer. 

 

 
VRAAG 1. Welk steekproefdesign staat hierboven beschreven? 

A. Clustersteekproef 
B. Tweefasensteekproef 
C. Tweetrapssteekproef 
D. Systematische steekproef 

 
VRAAG 2. Welke stelling over de meting van jobtevredenheid is correct? 

A. Jobtevredenheid wordt hier gemeten aan de hand van een ranking scale. 
B. Het meetniveau van de indicatoren is ordinaal. 
C. Deze operationalisering maakt gebruik van de Guttman schaal-techniek. 
D. Jobtevredenheid is een eenvoudig kenmerk. 

 
VRAAG 3. Gieronder lees de twee stellingen over mogelijke bedreigingen voor de meting van 
jobtevredenheid in dit onderzoek. 

Stelling 1. De melding van jobtevredenheid in dit onderzoek kan vertekend worden door 
interviewer effecten. 
Stelling 2. De meting van jobtevredenheid in die onderzoek kan vertekend worden door 
acquiescience bias. 

Welk van de volgende antwoorden is correct? 
A. Beide uitspraken zijn fout. 
B. Beide uitspraken zijn correct. 
C. Uitspraak 1 is correct, uitspraak 2 is fout. 
D. Uitspraak 1 is fout, uitspraak 2 is correct. 

 
VRAAG 4. Welk effect is zichtbaar in de tabellen met onderzoeksresultaten? 
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 Jonger dan 40 jaar Ouder dan 40 jaar 
Tevredenheid over job 174 265 
Ontevredenheid over job 325 235 
Totaal 500 500 

 Jonger dan 40 jaar Ouder dan 40 jaar 
 Lagere 

loonklassen 
Hogere 
loonklasse 

Lagere 
loonklasse 

Hogere 
loonklasse 

Tevredenheid over job 112 62 70 195 
Ontevredenheid over job 263 63 105 130 
Totaal 375 125 175 325 



A. Partieel mediatie-effect 
B. Volledig mediatie-effect 
C. Interactie-effect 
D. Er is noch van een mediatie-effect, noch van een interactie-effect sprake. 

 
VRAAG 5. Welk van volgende 4 formuleringen is in tegenspraak met de resultaten uit de tabel? 

A. Loon heeft een effect op jobtevredenheid 
B. Jongeren zijn minder tevreden over hun job omdat ze vaker in de lagere looncategorie 

voorkomen. 
C. Bij oudere werknemers heeft het loon een grotere impact op jobtevredenheid dan bij 

jongere werknemers. 
D. Loonverschillen kunnen maar deels verklaren waarom de twee leeftijdscategorieën 

verschillen wat jobtevredenheid betreft. 
 
VRAAG 6. Hieronder staan 2 uitspraken over Cronbachs alfa. 

Uitspraak 1. De waarden van Cronbachs alfa kunnen variëren tussen 0 en plus oneindig. 
Uitspraak 2. Cronbachs alfa is een maat voor de interne consistentie van een instrument. 

Welk van volgende antwoorden is correct? 
A. Beide uitspraken zijn fout. 
B. Beide uitspraken zijn correct. 
C. Uitspraak 1 is correct, uitspraak 2 is fout. 
D. Uitspraak 1 is fout, uitspraak 2 is correct. 

 
VRAAG 7. De ………….. van constructivisme is nominalistisch. 

A. Onderzoeksstrategie 
B. Ontologie 
C. Epistemologie 
D. Methodologie 

 
VRAAG 8. Welke uitspraak over veldonderzoek is fout? 

A. De-focussen vindt plaats tijdens de fase van de planning van het veldwerk. 
B. Bij een investigatief paradigma wordt vaker deceptie gebruikt dan bij een coöperatief 

paradigma. 
C. Tijdens het verblijf in het veld is ‘explicit awareness’ een belangrijke vaardigheid. 
D. De fase van ‘discovering the obvious’ doet zich vooral tijdens het einde van het veldwerk 

voor. 
 
VRAAG 9. Welk van volgende elementen hoor niet thuis in het onderzoeksopzet? 

A. De specificatie van de plaats van waarneming. 
B. De operationalisering van onderzoekseenheden. 
C. De vraagstelling en onderzoeksvragen 
D. Een kostenraming 

 
VRAAG 10. Welk van volgende uitspraken m.b.t. diepte-interviews is fout? 

A. ‘Exampling’ is het zoeken naar observaties die je theorie bevestigen. 
B. ‘Content mapping’ is doorvragen om dieper in te gaan op de betekenis die respondenten 

geven aan een bepaalde inhoud. 
C. Een sleutelvraag snijdt de kern van een onderzoeksonderwerp aan. 
D. ‘Sensitizing concepts’ zijn begrippen waarvan de definitie vatbaar is voor wijziging door 

empirische waarneming. 
 
VRAGEN 11-13 
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Op 16 januari 2020 verscheen op Knack.be volgend artikel: 
‘Vlaanderen moet scholen toelaten om meer vakken in een vreemde taal te geven’ 
Blootstelling aan de taal is cruciaal voor het leren van een nieuwe taal, schrijft Elke Peters van de KU 
Leuven. Ze pleit voor een uitbreiding van het systeem waarbij vakken als aardrijkskunde en 
geschiedenis in het Frans of Engels worden gegeven. 
Deze week publiceerde de UCLL-Hogeschool de resultaten van het onderzoek ‘CLIL in Vlaanderen’. 
CLILC of content-and-language-integrated-learning heeft twee doelstellingen, een nieuwe taal leren 
en vakinhoud aanbieden. Aardrijkskunde wordt bijvoorbeeld in het Engels gegeven of geschiedenis in 
het Frans. De resultaten van dit grootschalige CLIL-onderzoek zijn alvast veelbelovend. 
 
Het onderzoek waarvan sprake wil nagaan of de CLIL-methode de talenkennis van middelbare 
scholieren verbetert. Voor het onderzoek worden 1590 leerlingen – waarvan 963 voor CLIL kozen en 
627 geen CLIL volgen- getest. Van beide groepen wordt de luister- en spreekvaardigheid Frans aan 
het begin en aan het einde van het schooljaar gemeten. De resultaten tonen aan dat de talenkennis 
van de CLIL-scholieren er sterker is op vooruit gegaan dan dei van de leerlingen die geen CLIL volgen. 
 
VRAAG 11. Van welk design is in de beschrijving hierboven sprake? 

A. Voormeting-nameting ontwerp met vergelijkingsgroep 
B. Static-group comparison design 
C. Groep met voor- en nameting 
D. Non-equivalent control group design 

 
VRAAG 12. Welke factor vormt de grootste bedreiging voor dit design? 

A. Selectie 
B. Uitval 
C. Maturatie 
D. Interactie tussen selectie, uitval en maturatie 

 
VRAAG 13. Een onderwijspsycholoog reageert via Twitter dat dit onderzoek problematisch is omdat 
niet in rekening gebracht wordt dat het IQ van de leerlingen in beide groepen kan samenhangen met 
de evolutie van taalvaardigheid. Naar welke voorwaarde om over causaliteit te spreken wordt hier 
verwezen? 

A. Covariatie 
B. Temporele orde 
C. Afwezigheid van storende factoren 
D. Plausibele theoretische verklaring 

 
VRAAG 14. Het is pas naarmate tegensprekelijk bewijs zich opstapel dat rivaliserende theorieën met 
bijhorende alternatieve paradigma’s het van de oorspronkelijke theorie halen. In het denken van 
welke wetenschapsfilosoof hoort deze uitspraak het beste thuis? 

A. Thomas Kuhn 
B. Karl Popper 
C. Imre Lakatos 
D. Alfred Ayer 

 
VRAAG 15. Analytische inductie en grounded theory zijn twee methoden om aan theorievorming te 
doen. Deze twee methoden vertonen dan ook heel wat gelijkenissen. Naast gelijkenissen zijn er ook 
verschillen. Welke van volgende uitspraken is correct? 

A. Grounded theory wordt voornamelijk gebruikt in theoriegericht onderzoek; analytische 
inductie eerder in praktijkgericht onderzoek. 

B. Grounded theory is een kwalitatieve methode; analytische inductie is meestal kwantitatief. 
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C. Grounded theory werkt puur inductief, terwijl analytische inductie zowel inductieve als 
deductieve stappen onderneemt. 

D. Grounded theory situeert zich binnen de constructivistische traditie; analytische inductie 
gaat uit van een naturalistisch wereldbeeld. 

 
VRAAG 16. Volgende tekst is een uitreksel uit de nota’s die Malinowski maakte op de Trobriand 
eilanden: ‘As I went on my morning walk through the village, I could see the intimate details of family 
life, of toilet, cooking, baking of meals (…). It must be remembered that the natives saw me 
constantly every day, they ceased to be interested or alarmed, or made self-conscious by my 
presence, and I ceased to be a disturbing element in the tribal life which I was to study.’ 
Van welk type veldwerknota’s is di teen voorbeeld? 

A. Scratch notes 
B. Observatienota’s 
C. Analytische nota’s 
D. Methodologische nota’s 

 
VRAAG 17. Een methode om de geldigheid van een meetinstrument na te gaan bestaat erin te kijken 
of de meting op de verwachte wijze samenhangt met metingen van andere concepten. Hoe heet 
deze benadering van geldigheid? 

A. Criteriumgeldigheid 
B. Begripsgeldigheid 
C. Gelijktijdige geldigheid 
D. Inhoudsgeldigheid 

 
VRAAG 18. Het afzonderlijke-steekproef ontwerp met voor- en nameting wijkt op een aantal punten 
af van het klassieke experiment. Welk van de volgende uitspraken is niet correct? 
In het afzonderlijke steekproef ontwerp met voor- en nameting… 

A. Worden beide condities onderworpen aan de experimentele stimulus. 
B. Vindt voormeting slechts in één van de condities plaats. 
C. Vindt de nameting slechts in één van de condities plaats. 
D. Wordt niet gerandomiseerd. 

 
VRAAG 19. In mondelinge enquêtes hebben respondenten een grotere kans om de laatste 
antwoordopties te kizen. Hoe wordt dit fenomeen genoemd? 

A. Primacy effect 
B. Recency effect 
C. Volgorde effect 
D. Onbedoelde informatie in de antwoordschaal 

 
VRAAG 20. Een onderzoeker telt in aanloop naar de examens elke dag het aantal sigarettenpeukjes 
in de asbakken buiten aan Agora om na te gaan hoe het stressniveau van studenten evolueert. Van 
welk type data maakt de onderzoeker in dit voorbeeld gebruik? 

A. Big data 
B. Transactiedata 
C. Social indicator 
D. Accretion measure 

 
VRAGEN 21-22 
Een politicoloog wenst te onderzoeken hoe links of rechts de gemiddelde Vlaamse kiezer zichzelf 
beschouwt. Links-rechtspositie wordt gemeten op een schaal gaande van 0 (helemaal links) tot 10 
(helemaal rechts). Hij wilt het gemiddelde schatten met een maximale foutenmarge van 0,2 
schaalpunten en wil 95% zekerheid over die conclusie. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat de 
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variantie van links-rechts positie in deze populatie 2 schaalpunten bedraagt. Er wordt van een 
enkelvoudige toevalssteekproef gebruik gemaakt. 
 
VRAAG 21. Wt is de minimale steekproefgrootte dat je voor die onderzoek nodig hebt? Je kan 
gebruik maken van volgende formules: 

 
A. 154 
B. 392 
C. 769 
D. 1537 

 
VRAAG 22. Welk van de volgende veranderingen zou leiden tot een grotere vereiste steekproef? 

A. Een grotere gewenste foutenmarge 
B. Een kleinere heterogeniteit in de populatie 
C. Een grotere gewenste zekerheid 
D. Het gebruik vaan een proportioneel gestratificeerde steekproef. 

 
VRAAG 23. In experimenteel onderzoek wordt soms volgende procedure gebruikt om vergelijkbare 
groepen te bekomen. Voor een aantal relevante kenmerken wordt gezorgd dat gemiddelde en 
spreiding over de groepen gelijk is. Hoe noemt dit? 

A. Randomiseren 
B. Zwak matchen 
C. Frequentie matchen 
D. Precisie matchen 

 
VRAAG 24.  Hieronder lees je twee uitspraken: 

Uitspraak 1. David Hume stelt dat we op basis van de empirische vaststelling dat twee 
fenomen samen voorkomen nooit zeker kunnen zijn dat er sprake is van causaliteit. 
Uitspraak 2: Karl Popper stelt dat alle zintuiglijke waarneming tot wetenschappelijke kennis 
leidt. 

Welk van volgende antwoorden is correct? 
A. Beide uitspraken zijn fout. 
B. Beide uitspraken zijn correct. 
C. Uitspraak 1 is correct, uitspraak 2 is fout. 
D. Uitspraak 1 is fout, uitspraak 2 is correct. 

 
VRAAG 25. Een politicologe publiceert een boek op basis van diepte-interviews die ze afnam van 
parlementaire medewerkers. Hoewel de namen van de geïnterviewden zijn weggelaten, is het toch 
mogelijk om uit de context af te leiden om wie het precies gaat. Met betrekking tot welk aspect van 
de wetenschappelijke ethiek stelt zich een probleem in dit voorbeeld? 

A. Principe van vermijden van schade 
B. Informed consent 
C. Publicatiebias 
D. Bescherming van privacy 

 
VRAAG 26. Hieronder staan enkele stellingen m.b.t. historisch vergelijkend onderzoek. Welke stelling 
is fout? 

A. De methode van overeenkomst van Mill is een goede illustratie van wat Popper bedoelde 
met falsificatie. 
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B. Bij het streven naar oorzakelijke verbanden maakt historisch vergelijkend onderzoek gebruik 
van een combinatorische logica. 

C. Historisch vergelijkend onderzoek poogt vaak het macro- en micro-niveau met elkaar te 
verbinden. 

D. Vertekening door eenhedenselectie is één van de grote bedreigingen voor de geldigheid van 
historisch vergelijkend onderzoek. 

 
VRAGEN 27-28 

 
 
VRAAG 27. Welke uitspraak m.b.t. bovenstaande figuur is correct? 

A. Bij 1 hoort de term ‘betrouwbaarheid’. 
B. Bij 2 hoort de term ‘non-responsfout’. 
C. Bij 3 hoort de term ‘steekproeffout’. 
D. Bij 4 hoort de term ‘dekkingsfout’. 

 
VRAAG 28. Aan welk cijfer in bovenstaande figuur is het begrip ‘inhoudsgeldigheid’ gerelateerd? 

A. 4 
B. 5 
C. 6 
D. 7 

 
VRAAG 29. Een criminoloog stelt vast dat gemeenten met een hoger werkloosheidspercentage vaak 
ook hogere criminaliteitscijfers kennen. Als hij hieruit besluit dat werkloze personen vaker misdaden 
begaan riskeert hij een ………. te maken. 

A. Atomistic fallacy 
B. Veralgemeningsfout 
C. Ecologische fout 
D. Betekenisverschuiving 

 
VRAAG 30. Hieronder staat de formule voor non-responsvertekening: 

 
Uitspraak 1. Als onderzoek A een hogere responsgraad heeft dan onderzoek B, zal A per 
definitie een kleinere non-responsvertekening hebben dan B. 
Uitspraak 2. Non-respons hoeft niet altijd non-responsvertekening te veroorzaken. 

Welk van volgende antwoorden is correct? 
A. Beide uitspraken zijn fout. 
B. Beide uitspraken zijn correct. 
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C. Uitspraak 1 is correct, uitspraak 2 is fout. 
D. Uitspraak 1 is fout, uitspraak 2 is correct. 

 
VRAGEN 31-36 
Een socioloog vraagt zich af of de wijze waarop politici over uitkeringstrekkers spreken een effect 
heeft op de publieke opinie ten aanzien van sociale zekerheid. De verwachting is dat een negatieve 
framing (ze voorstellen als fraudeurs) ertoe leidt dat de bevolking sociale zekerheidsmaatregelen 
minder gaat steunen. 
Om deze verwachting te toetsen gaat de onderzoeker als volgt te werk. Hij nodigt ruim 500 studenten 
waaraan hij lesgeeft uit om een online vragenlijst in te vullen waarin een aantal vragen staan m.b.t. 
steun voor sociale zekerheid. De respondenten worden op toevallige wijze in twee groepen 
opgedeeld. Bij de ene groep worden de vragen negatief geframed, in de andere groep wordt een 
neutrale vraagverwoording gebruikt. 
De respons in dit onderzoek is erg hoog: 72% van de uitgenodigde respondenten vult de vragenlijst 
volledig in. Uit analyses blijkt dat het aandeel van verschillende richtingen in de steekproef even groot 
is als hun aandeel in de populatie. 
 
VRAAG 31. Welk soort kennis streeft het onderzoek na? 

A. Beschrijvende kennis 
B. Verklarende kennis 
C. Voorspellende kennis 
D. Evaluatieve kennis 

 
VRAAG 32. Welk van de volgende uitspraken is correct? 

A. In bovenstaand stuk tekst worden eerst inductieve, en vervolgens deductieve stappen 
beschreven. 

B. In bovenstaand stuk tekst worden eerst deductieve en dan inductieve stappen beschreven. 
C. Er worden enkel deductieve stappen genomen. 
D. Er worden enkel inductieve stappen genomen. 

 
VRAAG 33. Hieronder lees je twee uitspraken: 

Uitspraak 1. In bovenstaand voorbeeld is er sprake van praktijkgericht onderzoek. 
Uitspraak 2. Bovenstaand voorbeeld past binnen de constructivistische logica. 

Welk van volgende antwoorden is correct? 
A. Beide uitspraken zijn fout. 
B. Beide uitspraken zijn correct. 
C. Uitspraak 1 is correct, uitspraak 2 is fout. 
D. Uitspraak 1 is fout, uitspraak 2 is correct. 

 
???? 
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VRAAG 39. Hieronder staat de empirische cyclus van evaluatie-onderzoek weergegeven. 

 
Welke term hoort thuis op de plaats van Y in bovenstaande figuur? 

A. Inductie 
B. Deductie 
C. Product evaluatie 
D. Proces evaluatie 

 
VRAAG 40. Welke uitspraak i.v.m. praktijkgericht onderzoek is fout? 

A. Evaluatieonderzoek is een vorm van praktijkgericht onderzoek. 
B. In praktijkgericht onderzoek speelt theorie geen enkele rol. 
C. Praktijkgericht onderzoek is erop gericht een maatschappelijk probleem op te lossen. 
D. Actie-onderzoek beoogt kennis te verspreiden onder participanten en sociale actie te 

stimuleren. 
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