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BEGRIPPENLIJST METHODOLOGIE 

H1: Waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek? 
3 voorwaarden van 

causaliteit  

1) Statistisch verband tussen A en B  

2) A moet voorafgaan aan B  

3) Statistisch verband A en B mag niette wijten zijn 

aan 3e gebeurtenis C die zorgt voor dit verband  

(4) theoretisch plausibele verklaring (H8) 

Observerende participatie  Toegang tot leefwereld van een anders moeilijk 

bestudeerbare populatie. De populatie wordt dan 

vanbinnen uit beschreven. 

Kwalitatief onderzoek  Verzameling van benaderingen die niet hoofdzakelijk 

gebruikmaken van cijfermateriaal + bijbehorende 

statische analyses. 

Ambitie  Doordringen tot drijfveer + motieven van menselijk 

handelen (H11)  

Media-effecten onderzoek  Gen consensus over resultaten, noch over hoe dit 

onderzoek precies moet gebeuren. 

Methodologie  Het hele proces van wetenschapsbeoefening: van de 

institutionele inbedding van wetenschap voer de 

epistemologische veranderstellingen tot de werkelijke 

onderzoekspraktijk. 

Methoden  Het geheel van specifieke technieken die je gebruikt in 

wetenschappelijk onderzoek om onderzoekseenheden 

te selecteren, er gegevens over te verzamelen, die 

gegevens te analyseren en de resultaten te rapporteren. 

H2: Bouwstenen + soorten sociaalwetenschappelijk 

onderzoek 
Sociaalwetenschappelijk 

onderzoek  

De productie van geldige en betrouwbare kennis over de 

sociale realiteit door het combineren van theorie en 

empirie, waarbij methodologische principes rigoureus 

worden toegepast.  

→ Maar: onder de sociale wetenschappers bestaat er 

geen algemeen aanvaarde definitie! 

Theorie  Het geheel van samenhangende uitspraken of proposities 

die bepaalde fenomenen beschrijven of verklaren.  

→ Je kan theorieën bekijken als verhalen over hoe de 

realiteit functioneert. 

Concept  Algemeen en abstract idee dat als een label dient om 

concreet waarneembare zaken of fenomenen te 

categoriseren. 

Verifieerbaarheid  De mogelijkheid om door observatie te toetsen of de 

theoretische aannames overeenstemmen met de realiteit. 

Falsifieerbaarheid  De mogelijkheid om door observatie de eventuele 

onjuistheid van kennis aan te tonen, weerlegbaarheid. 

Repliceren Het herhalen va onderzoek om te kijken of je tot dezelfde 

conclusies komt.  
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Formele theorie  Een soort theorie die ervan uitgaat dat je allerhande 

sociale fenomenen los van de concrete inhoud kan 

verklaren vanuit enkele vormelijke basisprincipes. 

🡪 Heel abstract en heel algemeen toepasbaar 

Grand theory  Een soort theorie die sociale fenomenen probeert te 

vatten vanuit één abstract conceptueel kader, waarin de 

formele organisatie van de concepten belangrijker is dan 

het begrijpen van de sociale werkelijkheid. 

🡪 Veel te veel theorieën die ALLES proberen te verklaren  

Middle Range theory  Theorieën die niet gaan over veel zaken in 1 keer, maar 

over afgebakende fenomenen, vb.: theorieën over 

onbehagen. 

Deductie  Een gevolgtrekking van het algemene naar het specifieke.  

→ Van theorie naar empirie = hypothese ontwikkelen 

Inductie  Op basis van specifieke waarnemingen komen tot een 

algemene regel.  

→ Van empirie naar theorie = theorie ontwikkelen. 

Toevalfouten  Vertonen geen regelmatig patroon 

Systematische fouten  Consistent en in dezelfde richting.  

Betrouwbaarheid  De mate van consistentie van een meting, de mate 

waarin een meetinstrument dezelfde resultaten oplevert bij 

herhaalde metingen onder soortgelijke condities. 

(afwezigheid van toevalfouten)  

Meetgeldigheid  De mate waarin een meetinstrument meet wat het zou 

moeten meten (zijn de theoretische concepten wel goed 

gemeten?) (afwezigheid van systematische fouten) 

Interne geldigheid  De mate waarin waargenomen relaties in een empirische 

studie een correcte weerspiegeling zijn van de 

werkelijkheid (wordt de relatie tussen concepten BINNEN 

het onderzoek wel op correcte wijze voorgesteld?)  

Schijnverband  Voor causaliteit moet er namelijk aan 3 voorwaarden 

voldoen zijn (zoals eerder vermeld) en wanneer je de 

derde voorwaarde (een derde factor) uit het oog verliest 

kan er een schijnverband ontstaan.  

Externe geldigheid  De mate waarin bevindingen uit onderzoek bij een 

specifieke populatie ook gelden voor een ruimere 

populatie, ook wel veralgemeenbaarheid genoemd (zijn 

de resultaten van onderzoek wel veralgemeenbaar? Is dit 

toepasbaar op een ruimere populatie?)  

→ Empirische of statische veralgemeningen en 

theoretische veralgemeningen  

Peer review  Het laten evalueren van wetenschappelijke bevindingen 

door collega-wetenschappers  

Theoriegericht onderzoek  Onderzoek dat gericht is op de ontwikkeling van theorie, 

waarbij kennisproductie de primaire drijfveer is; ook wel 

fundamenteel onderzoek genoemd. 

 → Andere wetenschappers zijn het publiek van dit 

onderzoek. 

Praktijkgericht onderzoek Onderzoek dat gericht is op het oplossen van een 

praktisch, maatschappelijk probleem.  

→ Je vertrekt van een maatschappelijk probleem en gaat 

dit aanpakken met behulp van wetenschap. 
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Evaluatieonderzoek Een vorm van praktijkgericht onderzoek, gebruikmakend 

van sociaalwetenschappelijke procedures, om de 

effectiviteit van sociale interventies te onderzoeken. 

🡪 Cyclus van 7 stappen.  

Actieonderzoek  Een vorm van praktijkgericht onderzoek dat beoogt om 

kennis te verspreiden onder de deelnemers aan het 

onderzoek en zo politieke actie te stimuleren.  

→ Kennis geeft macht. Er is geen grens meer tussen 

onderzoeker en deelnemer. 

Kwantitatief onderzoek  → Numerieke gegevens (getallen) vb.: IQ-score, netto-

inkomen van een gezin, etc.  

→ Grote aantallen op effectieve wijze verwerken  

→ Veralgemening 

Kwalitatief onderzoek  → Niet-numerieke data, vb.: tekst, beeld, geluid  

→ Moeilijker te verwerken MAAR meer diepgaand inzicht 

  



4 

 

H3: Filosofische achtergrond: epistemologische 

beginselen  
Naturalisme  Positivisme = een stroming binnen de sociale wetenschap 

die de epistemologie en werkwijze van de 

natuurwetenschappen als model hanteert en regel- of 

wetmatigheden in de sociale werkelijkheid wil ontdekken en 

blootleggen.  

→ Kwantitatieve methodes 

Constructivisme  Interpretatieve sociale wetenschap = beschouwt de 

werkelijkheid als sociaal geconstrueerd en wil begrijpen hoe 

en waarom mensen handelen / denken / voelen vanuit hun 

specifieke, handelingscontext.  

→ Kwalitatieve methodes 

Rationalisme  Vaak gelinkt aan Descartes: vertrekken vanuit een idee en 

dan via logisch redeneren gaan specifiëren. 

Axioma  Een stelling die niet bewezen is, maar wel als grondslag 

aanvaard wordt. 

Correspondentietheorie 

van de waarheid  

Kennis is waar als ze overeenkomt met wat je kan 

waarnemen in de werkelijkheid (uitspraak moet 

corresponderen met wat je observeert) 

Experienced union Ervaren dat er samenhang is van 2 evenementen.  

Constant conjunction De samenhang gebeurt constant.  

Normatieve kennis  Gebaseerd op waarden en normen = subjectief.  

→ Metafysische vraagstukken of normatieve, ethische 

kwesties zijn vanuit wetenschappelijk oogpunt zinloos, 

omdat ze geen enkele empirische basis hebben. 

Verificatie  Een test of de inhoud van een uitspraak overeenkomt met 

de realiteit.  

→ Wetenschappelijke uitspraken zijn uitspraken die 

betekenisvol zijn en bovendien waar, want ze komen 

overeen met feiten uit de werkelijkheid. 

(als je je kan inbeelden wat je kan doen om een theorie te 

bewijzen)  

Inductieprobleem  De vraag hoe je op basis van enkele waarnemingen tot 

algemene, universele uitspraken kan komen. 

Falsificatie  Het principe dat theorieën slechts wetenschappelijk zijn 

voor zover ze door empirische observaties verworpen 

kunnen worden. 

(als je je kan inbeelden watje kan doen om een theorie te 

verwerpen)  

Paradigma  Het geheel van oriënterende ideeën, modellen en 

raamtheorieën die op een bepaald moment worden 

gedeeld door wetenschappers. 

Revolutionaire 

wetenschap 

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. 

Anomalie  Een feit, of verschijnsel in een theorie die binnen een 

bepaald model of paradigma niet verklaard kan worden. 

Paradigmawissel  Bestaande denkkaders worden omver gegooid en er 

komen nieuwe in de plaats. 
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Wetmatigheden  Een complex samenspel van oorzaken, gevolgen, 

wederkerigheid en andere soorten feedbackmechanismen. 

L’homme moyen Een fictieve persoon die gekenmerkt wordt door 

gemiddelde scores op gemeten variabelen, waarvan de 

waarden een normaalverdeling vormen. 

Ontologie  Veronderstellingen over de aard van de werkelijkheid. 

Epistemologie  Aannames met betrekking tot de oorsprong van kennis over 

de realiteit. 

Realisme  Ook wel ‘objectivisme’ of ‘empirisch realisme’ genoemd; 

een ontologisch principe dat ervan uitgaat dat de 

werkelijkheid bestaat los van je waarneming. 

Natuurwetenschappen  Isoleren fenomenen en verklaren die in termen van oorzaak 

en gevolg 

Geesteswetenschappen  Proberen fenomenen in al hun complexiteit te begrijpen en 

te interpreteren. 

Methodologisch 

pluralisme  

Bepaalde benaderingen beter geschikt dan andere 

afhankelijk van het onderzoeksprobleem. 

H4: Ethiek in sociaalwetenschappelijk onderzoek  
Ethiek De centrale overtuigingen en idealen die kenmerkend zijn voor 

een gemeenschap  

Informed consent  De procedure waarbij deelnemers of respondenten 

geïnformeerd worden over de aard en de doelstelling van de 

wetenschappelijke situatie.  

→ Alle info die de deelnemers kan beïnvloeden in hun keuzes 

moet vermeld worden. 

Code van 

Neurenberg 

Die code is een verzameling ethische principes die opgesteld is 

in de nasleep van de processen van Neurenberg, als antwoord 

op de excessieve en onmenselijke medische experimenten op 

gevangene in concentratiekampen tijdens WO2. 

Deceptie  Misleiding  

Ethische principes  Deontologische codes of professionele standaarden  

Wetenschappelijke 

fraude  

Dit is er in vele gedaanten: uitgesproken en opzettelijke 

vervalsing van gegevens tot meer subtiele manipulatie van 

data in functie van de hypothesen. 

Fraude  Het uitgesproken en opzettelijk met de voeten treden van 

deontologische principes. 

Plagiaat Fraude waarbij verwijzingen naar bronnenmateriaal niet of 

slecht gebeuren, met de bedoeling om andermans ideeën, 

analyses, ontwerpen, test, etc. als de jouwe te laten doorgaan 

→ Kent niet altijd duidelijke grenzen.  

Publish or perish Publiceer of ga ten onder (druk om te publiceren) 

H5: Onderzoek ontwerpen: strategie en doelstellingen  
Analytisch vermogen Kunst om complexe situaties in deelproblemen uiteen te 

splitsen, die overzichtelijk te ordenen en van een oplossing te 

voorzien. 

Inhoudelijke 

uitwerking 

onderzoeksproces  

Nauwkeurige omschrijving van het onderzoeksprobleem.  
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Praktische uitwerking 

onderzoeksproces  

Keuzes voor methodes van dataverzameling en technieken.  

Onderzoeksplan De nauwkeurige en heldere omschrijving van:  

● Wat je gaat onderzoeken en waarom dat relevant is. 

● Welke middelen of methodes en technieken je 

daarvoor zal inzetten.  

Probleemformulering  Onderzoeksdoelstellingen, literatuurstudie, vraagstelling (wat 

en waartoe) 

Onderzoeksopzet  ● Plaats, tijd, eenheden, instrumenten 

● Laat empirische waarneming toe  

= design van het onderzoek  

Probleemformulering  Een bondige omschrijving van wat het onderzoeksprobleem 

precies inhoudt en waarom het relevant is om er onderzoek 

naar te verrichten. 

Kennisprobleem Het gebrek aan theoretische of praktische kennis waaraan 

onderzoek probeert te verhelpen.  

→ Gebrek aan theoretische of praktische kennis waaraan 

onderzoek probeert te verhelpen. 

Algemene 

vraagstelling  

De aard van het kennisprobleem wordt kort en in nog vrij 

algemene termen omschreven + je duidt aan op welke manier 

bijkomend onderzoek het gebrek aan kennis zal lenigen. 

Status quaestionis 

(literatuurstudie) 

Levert inzicht in huidige stand van wetenschappelijk 

onderzoek, de uitkomst van een literatuurstudie 

Scope  Reikwijdte 

Algemene 

vraagstelling  

● Algemeen, breed karakter  

● Groot aantal vragen verscholen 🡪 deelvragen  

● Meestal vertrekken uit die deelvragen, de 

onderzoeksvragen 

Onderzoeksvragen ● Concrete, precieze en eenduidige vragen  

Waarnemingsvragen  ● Empirisch toetsbare vragen, vertrekkend uit 

onderzoeksvragen 

● Behoort NIET tot de probleemformulering 🡪 technische 

vertaling  

Beschrijvende kennis  ● Fenomeen wordt zo accuraat mogelijk beschreven  

● Komt vaak voor in exploratieve onderzoeken  

Verklarende kenis  ● Doel: het tot stand komen van een fenomeen verklaren  

● Verschil, samenhang en causaliteit vinden  

Voorspellende kennis  ● Geeft inzicht in de toekomst  

● Wetenschappers voorspellen of stellen de prognose  

Evaluatieve kennis  ● Welke fenomenen of processen zijn het efficiëntst?  

● Processen van vooraf bepaalde standaarden halen.  

Onderzoekstechnisch 

ontwerp 

De omschrijving van hoe je een onderzoek praktisch zal 

uitvoeren.  

→ Wat je zal waarnemen, welke instrumenten je zal gebruiken, 

bij wie en waar je zal waarnemen? 

→ Probleemformulering eerst bepaald → praktische 
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uitdagingen en problemen, bv. geen data vinden → 

aanpassing probleemformulering 

Operationalisering  Het vertalen van abstracte, theoretische concepten in 

concrete, meetbare termen: het onderzoeksvatbaar maken. 

Kunstmatigheid  Mate waarin de locatie als ‘natuurlijk’ wordt gepercipieerd 

door de onderzoeksobjecten  

→ Laboratoriumsetting (of interview): hoge kunstmatigheid 

door gecreëerde context van de onderzoeker  

Naturalistische 

geldigheid  

De mate waarin je bevindingen uit een onderzoekscontext 

kan veralgemenen naar de alledaagse realiteit (de mate 

waarin je bevindingen uit een artificiële experimentele situatie 

kan doortrekken naar de ‘echte’ sociale wereld)  

Mate van 

toegankelijkheid  

Toegang tot soort populatie Vb.: daklozen of omgeving getto  

Complexiteit of 

omvang  

Mate van overzichtelijkheid om empirisch gegronde uitspraken 

te doen  

→ Complexe situatie → storende factoren → laboratorium: 

vereenvoudigde context !! Naturalistische geldigheid 

→ Balans: intacte werkelijkheid 🡪🡪 Beheersbaarheid  

Cross-sectioneel 

onderzoek 

Onderzoek dat gebruik maakt van observaties die op 1 tijdstip 

verzameld zijn: dit soort onderzoek levert een momentopname 

van het onderzoeksobject op. 

Longitudinaal 

onderzoek 

Onderzoek dat onderzoekseenheden door de tijd heen volgt: 

dit soort onderzoek laat toe om evoluties te bestuderen. → 

Verzamelt op minimum 2 momenten info bij eenzelfde element  

→ Panel:  

→ Dezelfde groep die meerdere keren, met een bepaalde tijd 

tussen bevraagd worden over hetzelfde onderzoekselement  

→ Ieder tijd moment wordt een wave of golf genoemd.  

 

 

Tijdsreeksonderzoek  Als je op elk tijdstip een ander onderzoekselement waarneemt 

Retrospectieve 

vragen 

Vragen die je aan een respondent stelt over zijn/haar 

verleden.  

Doelpopulatie  Onderzoekseenheden (eigenschappen: personen, 

gebeurtenissen, organisaties, etc.) om een steekproef van te 

nemen. 

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. 
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H6: kwantitatieve en kwalitatieve meting  
Meten Het empirisch vaststellen van verschijnselen die 

een theoretisch concept zo goed mogelijk 

weerspiegelen; metingen kunnen zowel 

kwantitatief als kwalitatief zijn.  

(Meten ≠ enkel meten van een getalscore) 

De conceptuele definitie  Een ondubbelzinnige omschrijving v/e theoretisch 

concept in al zijn deelaspecten (vb.: we gaan 2x 

kwaliteit van de unief meten, maar hebben 

andere uitkomsten door het meetproces)  

Operationalisering  Theoretisch concept onderzoeksvatbaar maken, 

vertaling naar 1 of meerdere indicatoren / 

waarneembare verschijnsels (vb.: goed lesgeven 

→ hvl lln zijn er door?) 

Operationele definitie  Een omschrijving van de indiciatoren en 

waarnemingsmethode die nodig is om een 

bepaald theoretisch concept te meten 

Variabele  Waargenomen kenmerk = de waarde vastgesteld 

op een bepaalde indicator 

Betekenisvernauwing  Een fout in het meetproces waarbij je een 

deelaspect van een theoretisch concept niet 

waarneemt (minder meten dan je bedoelde) Vb.: 

door te weinig indicatoren 

→ Vb.: religiositeit meten: hoeveel keer naar de 

kerk gaan meten, maar er is zoveel meer dan 

enkel naar de kerk gaan → conclusie: het einde 

van religie? (p135) 

→Vb.: enkel prestige van unief meten: niets te 

maken met leerlingen → niet kwaliteit van de 

unief, maar wel conclusies over maken 

Betekenisverschuiving  Een fout in het meetproces waarbij je 

verschijnselen waarneemt die niet tot de 

conceptuele definitie behoren (delen die we niet 

wilde meten, toch meten)  

Vb.: mondeling examen: meten hoe goed 

iemand kan babbelen 

Complexiteit v/e concept  De mate waarin een concept uit verschillende 

dimensies of deelaspecten bestaat  

Eenvoudig concept  Eendimensionaal, vb.: leeftijd / geslacht 

Complexe kenmerken  Voor meerdere dimensies indicatoren zoeken, vb.: 

gezin (aantal personen, relatie tussen personen, 

etc.) het hangt dus af van de conceptuele 

definitie. 

Abstractiegraad v/e concept   De mate waarin het mogelijk is om een 

theoretisch concept direct zintuigelijk vast te 

stellen, vb.: waarden vs. Normen → aantal leden 

van een gezin  

Eenvoudige / concrete 

kenmerken 

• Makkelijk te meten  

• Zintuiglijk waarneembaar  

• Maar concreet gedrag kan verborgen zijn 

+ sociaal wenselijkheid om verkeerd 

antwoord te geven, vb.: over druggebruik 
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Abstracte kenmerken  • Niet altijd complex, vb.: generatie 

(abstract, niet zichtbaar, maar niet altijd 

complex)  

• Niet waarneembaar  

• Meerdere indicatoren die het abstracte 

kenmerk onrechtstreeks vatten (meerdere 

vragen + items) 

• Op basis van de antwoorden op de 

meerdere vragen komen we tot een global 

meeting 

Veralgemeningsfout  Op basis van een te partiële meting foutieve 

conclusies trekken over een complex concept. 

• Komt voor bij het operationaliseren van 

complexe concepten, zowel bij concreet-

complex als bij complex-abstract 

• = een voorbeeld van betekenisvernauwing 

• 1 of enkele dimensie(s) gemeten, maar 

geeft de indruk het totale concept te 

meten 

• Te partiële meting van complexe 

concepten 

• Vb.: secularisatiedebat of meting kwaliteit 

unief (p135) 

Abstractiefout  Op basis van een te concrete indicator foutieve 

besluiten trekken over een abstract concept. 

• Afstand tussen het abstract theoretisch 

concept en het gemeten construct is te 

groot. 

• Vb.: politieke oriëntatie = abstract concept 

en niet waarneembaar en heeft meerdere 

concrete indicatoren nodig om te kunnen 

meten, niet alleen stemgedrag opzoeken. 

Klassieke testtheorie  Een denkkader dat beschrijft hoe observaties 

onderhevig zijn aan toevallige en systematische 

meetfouten  

Fouten preventief voorkomen  Meetinstrumenten ontwerpen, VOORAF 

Fouten curatief voorkomen  Aanwezigheid van fouten evalueren en opsporen 

(ACHTERAF) → rekening mee houden tijdens 

interpretatie  

Continue variabele  Oneindig veel waarden, vb. inkomen, 

huwelijksduur  

Discrete variabele  Beperkt aantal waarden, vb. aantal kinderen, 

punten, etc. 

Soorten kwantitatieve variabele 

o.b.v. meetniveaus  

Relatie tussen variabelen een getalscore geven + 

hiërarchisch ordenen (laag – hoog) 

Nominale variabelen  Een kwantitatieve variabele die uit een eindig 

aantal categorieën bestaat, waartussen geen 

logische ordening mogelijk is  

→ Toewijzing van score = arbitrair + altijd discreet  

→ vb.: man = 1, vrouw = 2, ander = 3 
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Ordinale variabelen Een kwantitatieve variabele waarvan je de 

categorieën kan ordenen. De afstand tussen de 

categorieën is echt niet gedefinieerd.  

→ Afstand tussen categorieën ≠ gedefinieerd 

→ Toewijzing scores moet orde respecteren 

(helemaal eens, eens, noch eens noch oneens, 

oneens, helemaal oneens) 

Metrische variabelen  Een kwantitatieve variabele waarbij de getal 

scores niet arbitrair zijn maar intrinsiek betekenis in 

zich dragen. 

→ Getalscores zijn niet arbitrair maar dragen een 

betekenis 

→ Eenduidige relatie tussen score 

→ Afstand tussen categorieën, vb.: aantal 

minuten gestudeerd, aantal pintjes gedronken  

Schaalconstructie  Hoe kunnen meerdere metingen (door het 

gebruik van meerdere indicatoren) tot 1 enkele 

getal score samenkomen, die het concept 

voldoende dekt? Door schaalconstructie  

De Likertschaal Een meting waarbij respondenten meerdere items 

beoordelen met behulp van een vast format dat 

uit meerdere antwoordcategorieën bestaat.  

Vb.: eens, helemaal eens, oneens, etc. 

• Meerdere items (vragen) die naar 1 enkel 

onderwerp (vb.: religiositeit) verwijzen. 

• Meerkeuze antwoordschaal met beperkt 

aantal categorieën 

• Score berekend o.b.v. som of gemiddelde 

te nemen van de verschillende items. 

De Guttmanschaal Een meting gebaseerd op de som van meerdere 

items met 2 antwoordcategorieën (binaire items, 

vb.: ja (0) of nee(1)) waarvan de items variëren in 

extremiteit of moeilijkheidsgraad. 

• Stijgende moeilijkheidsgraad, zodat er een 

logische volgorde in zit. 

o Wie ja antwoord op moeilijkere 

items, wordt verondersteld ‘ja’ te 

antwoorden op een makkelijker 

item → cumulatief verband 

o Perfect cumulatief: ja op moeilijke 

vragen ook ja op makkelijke. 

• Consistente en inconsistente 

antwoordpatronen 

o Consistent: zoals verwacht 

o Inconsistent: tegen de verwachting 

in → item veranderen (vb.: vraag 

was te moeilijk, niet in de juiste 

volgorde,…) 

Steppingstonehypothese = 

gateaway theory 

Opeenvolgende patronen zijn overgangsfasen 

naar steeds intenser druggebruik 

Reproduceerbaarheidscoëfficiënt  R = 1 – [totaal aantal factoren / (aantal 

respondenten * aantal items)] 

→ Als R ≥ 0,90: reproduceerbaar  
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Conceptueel model  Variabelen / kenmerken en hun relatief grafisch 

weergeven 

Causaliteit  • Voldoende voorwaarde  

o B treedt op als A is opgetreden  

o B treedt op als A niet is opgetreden, 

maar C wel 

• Noodzakelijke voorwaarde  

o B treedt enkel op als A ook is 

opgetreden  

o B treedt niet op als enkel A is 

opgestreden (C, D, … nodig)  

• Unicausaliteit  

o A is voldoende en noodzakelijk voor 

B (monocausaliteit = enige oorzaak) 

Relaties tussen kenmerken  Geen relatie  

Samenhang  

 
Effect  

 
Mediatie = de relatie tussen 3 kenmerken waarbij 

het effect van 1 variabele op een andere via een 

3e variabele verloopt  

• Deze variabele is onafhankelijke en 

afhankelijke variabele tegelijk  

• X beïnvloedt Z, Z beïnvloedt Y  

• Z verklaart waarom X een effect heeft op Y  

 
Direct effect  X → Y  

Indirect effect  X → Z → Y 

Partieel mediatie  Zowel direct als indirect effect  

Volledig mediatie  Geen direct effect, relatie tussen W en Y, volledig 

door Z verklaard  

Schijnverbanden  Komen voor wanneer 2 kenmerken beïnvloedt 

worden door een 3e factor die niet geobserveerd 

wordt. 

Interactie-effect  De relatie tussen 3 kenmerken waarbij de sterkte 

of het teken van het effect van 1 variabele op 

een andere beïnvloed wordt door de waarde op 

een 3e variabele. 
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Simpsons paradox  Een fenomeen in de statische analyse waarbij een 

relatie die in subgroepen van de data aanwezig 

is, kan verdwijnen of wijzigen van teken wanneer 

je de subgroepen samen neemt. 

→ grootste resultaat toont aan of er sprake is van 

een interactie of mediatie 

Test-retest betrouwbaarheid  Betrouwbaarheid die vastgesteld wordt door 2 

metingen te vergelijken die met een korte 

tussentijd zijn uitgevoerd bij exact dezelfde 

personen en met identiek hetzelfde instrument. 

• Overeenstemming meten met 

correlatiecoëfficiënt (zo dicht mogelijk bij 

+1 liggen, vanaf 0,80 als betrouwbaar 

bestempelen) 

• Voorwaarden:  

o Geen verandering bij situatie 

respondenten  

o Geen geheugen-effect (herinneren 

wat ze vorige keer zeiden)  

2 methodes bij interne consistentie (hoe 

betrouwbaar is de schaal): hetzelfde kenmerk 

meermaals meten op 1 tijdstip met verschillende 

indicatoren (komt ongeveer overeen met wat je 

kan meten, vb.: inkomen per jaar) 

Split-half betrouwbaarheid  De betrouwbaarheid die vastgesteld wordt door 

de samenhang te berekenen tussen 2 helften van 

een batterij items. 

•  Data opsplitsen in 2 groepen o.b.v. toeval 

→ gemiddelde per helft berekenen 

• Samenhang / correlatie tussen gemiddelde 

van de 2 gemiddeldes (+1, minimum 0,80) 

• Nadeel: opsplitsing o.b.v. toeval → andere 

splitsing = andere resultaten 

Chronbacks alpha’s (α) De maat voor de interne consistentie van een 

schaal gebaseerd op de gemiddelde correlatie 

tussen de indicatoren.  

• Interne consistentie veronderstelt dat items 

onderling sterk samenhangen 

• Maat die gemiddelde samenhang 

weergeeft 
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Inhoudsgeldigheid  Een benadering van meetgeldigheid die via 

theoretische studie nagaat of een instrument de 

relevante facetten van een theoretisch concept 

voldoende afdekt 

• Indicatoren = representatieve selectie uit 

universum van alle mogelijke indicatoren? 

• Net steunen op ‘statistische’ resultaten 

maar op inhoudelijk-theoretische 

overweging 

• Zoeken naar discrepanties tussen 

theoretische uitwerking en empirische 

vaststelling → Proces van operationalisering 

systematisch evalueren: 

veralgemeningsfouten + abstractiefouten 

Indruksgeldigheid  Een benadering van meetgeldigheid die verwijst 

naar de vraag of een instrument de indruk wekt 

datgene te meten waarvoor het ontworpen werd. 

• Meet het instrument ook wat het claimt te 

meten op het 1e zicht? 

• Beroept op intuïtie van onderzoekers 

Criteriumgeldigheid  Meetgeldigheid vastgesteld door de meting te 

vergelijken met een criterium dat beschikbaar is 

op het moment dat je de meting uitvoert. 2 

soorten: 

• Gelijktijdige criterium geldigheid (in 

hoeverre komt je meting overeen met 

andere meting) Vb.: nieuw (maar korter, 

goedkoper…) instrument om hetzelfde 

concept te meten 

o Beide meetinstrumenten bij 

onderzoekseenheden gebruiken 

o Nagaan of het nieuwe instrument 

voldoende samenhangt bij het 

oude instrument → Zo ja: nieuwe 

instrument = even geldig als het 

oude Vb.: kortere schaal (2 items) 

levert dezelfde resultaten op als de 

oorspronkelijke schaal. 

• Predictieve geldigheid (in hoeverre kan je 

meting zaken voorspellen) 

o Criterium speelt zich af in de 

toekomst 

o In hoeverre slaagt het instrument 

erin de latere gebeurtenis te 

voorspellen → Hoe groter de 

gelijktijdige criterium geldigheid, 

hoe hoger de predictieve 

geldigheid (voorspelling) Vb.: test 

tijdens sollicitatie om te zien of 

persoon capaciteiten bezit die 

nodig zijn in die job 

(ingangsexamens, ijkingsexamens) 
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Begripsgeldigheid  Meetgeldigheid vastgesteld door na te gaan of 

het gemeten concept op de theoretisch 

verwachte wijze samenhangt met andere 

concepten. 

•  D.m.v. statische analyse nagaan of de 

geobserveerde relaties qua teken en 

sterkte overeen komen met de hypothesen  

• Zo ja: argument voor geldigheid meten 

• Staat of valt met:  

o Correctheid van de hypothesen 

o Geldigheid van meting van andere 

concept 

o Opvatting sluitingsuur meet juist 

Discriminerende geldigheid  Meetgeldigheid vastgesteld door na te gaan of 

het gemeten concept niet te sterk samenhangt 

met metingen van concepten die theoretisch 

verschillend zijn. 

• Focus op concepten waartussen zwakke / 

geen relatie tussen bestaat → Concepten 

die theoretisch duidelijk van elkaar 

verschillen, moeten ook verschillende 

meetresultaten opleveren. 

• Wanneer 2 begrippen niet mogen 

correleren en ze correleren toch → Weinig 

geldigheid  

Vb.: Metingen voor universalisme en prestatie 

correleren relatief laag. 

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. 

• Niet volgens vast stramien (wisselwerking: 

selectie-eenheden, data-analyse 

• Spiraling research approach: 

cirkelbeweging tussen verschillende 

onderzoeksfasen (verschillende fasen 

voeden en informeren elkaar) 

Grounded theory  Een inductieve onderzoeksstrategie die ontwikkeld 

werd door Glaser en Strauss, en die vanuit 

empirische observatie en gebruikmakend van 

‘senstizing concepts’ tot meer veralgemeenbare 

theoretische inzichten probeert te komen.  

→ Kritiek: op algemene manier van onderzoek in 

sociale wetenschap: deductief verifiëren van 

bestaande grand theories 

Open coderen  • Via woorden een mentaal beeld 

scheppen van een gebeurtenis, een 

situatie, een ondervinding, een emotie… 

• Data openbreken 

• Door vergelijken van data → conceptuele 

categorieën die de data zo goed mogelijk 

beschrijven (meer algemene term om stuk 

data te beschrijven) 
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Axiaal coderen  • Een set van goed uitgewerkte concepten 

waartussen relaties worden gespecifieerd 

• Data terug bijeen brengen en relaties 

tussen categorieën zoeken. 

Selectief coderen  • Dit vormt een geïntegreerd kader om 

fenomenen te verklaren of zelfs te 

voorspellen 

• Kern-categorieën kiezen → in diepte 

uitwerken 

Closed awareness  Personeel is op de hoogte, patiënt niet. (het 

personeel houdt conversaties minimaal, vermijdt 

gesprekken over de toekomst) 

Suspicion awareness  Patiënt heeft vermoeden (patiënt zoekt naar info 

+ onstabiel – heel erg belastend) 

Mutual preference  Beide partijen weten het, maar doe alsof ze het 

niet weten (Subtiel toneelspel) 

QCA (Kwalitatieve compqratieve 

analyse) 

Een onderzoeksstrategie waarbij je kwalitatieve 

gegevens in numerieke scores vertaalt met als 

doel te achterhalen welke factoren bepaalde 

fenomenen kunnen verklaren. 

• Rijke data vertalen naar 0 en 1 

• Werkt me kwalitatieve data 

• Op zoek naar noodzakelijke en voldoende 

voorwaarden voor het optreden van een 

fenomeen 

• Boleaanse methode 

• Vele geslotener, bredere variëteit 

 Probeert noodzakelijke + voldoende voor 

het verklaren van een fenomeen 

 Operationalisering 

Credibiliteit  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 

interpretaties kleurt. 

 

  



16 

 

H7: selectie van onderzoekseenheden: steekproeven  
Waarnemingseenheden  De onderzoekseenheden waarbij je waarnemingen 

uitvoert, moet onderscheiden worden van analyse-

eenheden. 

Analyse-eenheden De onderzoekseenheden waarover je uitspraken doet, 

moet onderscheiden worden van de 

waarnemingseenheden. (deze vallen niet per se samen, 

vb.: wanneer je organisaties wilt onderzoeken en je daar 

de managers van ondervraagt (de organisaties = analyse, 

de managers = waarnemings) 

Aggregatie  Het samenvoegen van observaties op een lager niveau 

om uitspraken te kunnen doen over eenheden op een 

hoger niveau. 

Individualiseringsfout  Uit observaties op een lager niveau verkeerde conclusies 

trekken over eenheden op en hoger niveau. 

Desaggregatie (→ 

aggregatie) 

Het gebruiken van observaties van eenheden op een 

hoger niveau om uitspraken te doen over eenheden op 

een lager niveau. 

Ecologische fout  Uit observaties op een hoger niveau verkeerde conclusies 

trekken over eenheden op een lager niveau. 

Populatie  De verzameling van alle eenheden waarover je uitspraken 

wilt doen. 

Census of volkstelling  Een onderzoek waarbij de overheid kenmerken registreert 

van de ganse populatie die zich op haar grondgebied 

bevindt. 

Steekproef  Het onderdeel van de populatie dat je daadwerkelijk 

observeert. 

Toevalsteekproef  Louter toevallig selecteren uit de populatie (naturalistische 

visie) (de steekproef is een miniatuurbeeld v/d populatie) 

→ aselecte steekproef  

Theoretische steekproef  Doelbewust op zoek gaan naar een beperkt aantal cases 

die zoveel mogelijk relevante informatie bevatten (≠ per se 

objectieve representatie) (constructivistische visie) 

(Steekproeven moeten een verdiepend inzicht geven en 

de aard van bepaalde fenomenen en niet zozeer een 

perfecte afspiegeling v/d populatie)  

Zelfselectie  Een mechanisme van steekproeftrekking waarbij de 

eenheden zelf invloed hebben op hun kans op selectie: 

vormt een bedreiging voor de representativiteit van de 

steekproef. 

Algemeen universum Verzameling van alle eenheden waarvoor de theoretische 

proposities worden geacht geldig te zijn. 

Speciaal universum Specifiek = een operationele definitie van de populatie, 

die in tijd en ruimte is afgebakend. 

Steekproefkader  Een lijst van alle eenheden die tot het speciaal universum 

behoren 

Dekkingsfout  Wanneer steekproefkader niet voldoende samenvalt met 

de concrete definitie van het specifieke universum. 

Geplande steekproef  Uit je steekproefkader o.b.v. toeval onderzoekseenheden 

selecteren 

Stekproeffractie  Het percentage van alle populatie-eenheden dat in de 

steekproef opgenomen is  
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Gerealiseerde steekproef  Geplande steekproef min de non-respons 

Enkelvoudige 

toevalsteekproef  

Een toevalsteekproef die geen rekening houdt met 

kenmerken van de eenheden en elke eenheid een gelijke 

kans op selectie geeft. (alsof alle namen in 1 grote hoed 

zitten en dan toevallig eruit getrokken worden) 

Systematische 

toevalsteekproef  

Een toevalsteekproef die verkregen wordt door op 

toevallige wijze een startpunt in het steekproefkader te 

bepalen en vervolgens eenheden te selecteren volgens 

een vast interval. 

Gestratificeerde 

steekproef  

Een toevalsteekproef die verkregen wordt door de 

populatie op te delen in subgroepen (strata) en binnen 

deze groepen toevallig eenheden selecteren. 

Proportioneel 

gestratificeerde 

steekproef  

Een gestrat. Steekproef waarbij het aandeel respondenten 

per stratum overeenstemt met de omvang van de strata in 

de populatie. (= reflectie, positief = leidt tot kleinere 

steekproeffouten) 

Disproportioneel 

gestratificeerde 

steekproef  

Een gestrat. Steekproef waarbij het aandeel respondenten 

per stratum niet overeenstemt met de omvang van de 

strata in de populatie. (positief: mogelijkheid om kleinere 

groepen te oververtegenwoordigen, maar is ook negatief 

natuurlijk → de oplossing daarvoor is de weegcoëfficiënt) 

Weegcoëfficiënt  • Disproportionaliteit rechttrekken 

• De gewichten berekenen, door: aandeel in de 

populatie per stratum delen door het aandeel in de 

steekproef. 

• Groepen die oververtegenwoordigd zijn: 

weegfactor < 1 

• Groepen die ondervertegenwoordigd zijn: 

weegfactor > 1 

Clustersteekproef  Een steekproef die verkregen wordt door toevallig een 

aantal primaire eenheden te selecteren, waarvan je 

vervolgens alle secundaire eenheden in het onderzoek 

opneemt. 

Tweestapsteekproef  Een steekproef die verkregen wordt door eerst toevallig 

een aantal primaire eenheden te selecteren, en 

vervolgens daarbinnen op toevallige wijze secundaire 

eenheden te selecteren. 

Tweefasensteekproef  Een steekproef die verkregen wordt door in een eerste 

fase eenheden uit een te ruime populatie te selecteren, 

vervolgens ga je door middel van een screeningsvraag na 

of ze wel tot de groep behoren waarover het onderzoek 

handelt. 

Dekkingsfout  Een fout ten gevolge van een gebrek aan 

overeenstemming tussen de populatie en het 

steekproefkader. 

Toevallige fouten  Verhogen enkel kans op onbetrouwbaarheid (vb. 2x in de 

lijst) 

Systematische fouten  • Undercoverage (steekproefkader te beperkt) 

• Overcoverage (steekproefkader te ruim, oplossing: 

niet-verkiesbare respondenten)  

Niet-verkiesbare 

respondenten  

Een eenheid in de steekproef die geen deel uitmaakt van 

de onderzoekspopulatie  
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Steekproeffout  de onbetrouwbaarheid die voortvloeit uit het feit dat je 

een steekproef analyseert in plaats van de ganse 

populatie. 

→ Door toevallige selectie van onderzoekseenheden krijg 

je een foutenmarge. Dit zijn toevallige fouten. De 

foutenmarge kan je berekenen, hoe groter de steekproef, 

hoe kleiner de foutenmarge. De foutenmarge wordt 

uitgedrukt in een betrouwbaarheidsinterval 

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. 

95% 

betrouwbaarheidsinterval 

Als je herhaaldelijk steekproeven van dezelfde omvang uit 

dezelfde populatie zou trekken, dan valt te verwachten 

dat 95% van de betrouwbaarheidsintervallen de werkelijke 

waarde in de populatie omvat. 

Non-responsfout  Een fout die optreedt als gevolg van het niet participeren 

van een deel van de geselecteerde steekproefeenheden 

Responsgraad  Het percentage van de geselecteerde 

steekproefeenheden dat daadwerkelijk aan het 

onderzoek deelneemt. 

Non-responsvertekening  Een systematische fout in schatting die optreedt ten 

gevolge van non-respons , de grootte van de fout hangt 

af van de responsgraad en de verschillen tussen 

respondenten en niet-respondenten. 

Finiteitscorrectie  Een correctie die je toepast bij het berekenen van 

betrouwbaarheidsintervallen wanneer de 

steekproeffractie erg groot is (> 5%) 

Optimale steekproef (5 

factoren) 

1) De gewenste betrouwbaarheid = wie betrouwbare 

uitspraken wil doen – en dus smallere 

betrouwbaarheidsintervallen wenst -, betaalt 

daarvoor een prijs in termen van een grotere 

steekproef.  

2) De gewenste kans op vergissing = doorgaans wordt 

voor een 95%- betrouwbaarheidsinterval gekozen, 

wat een 5%-kans op vergissing impliceert. De 

grootte van een betrouwbaarheidsinterval is 

omgekeerd evenredig met gewenste kans op 

vergissing.  

3) De heterogeniteit van de populatie = heterogeniteit 

moet hier begrepen worden als de spreiding of 

variantie van het kenmerk dat je onderzoekt. 

Heterogene populaties vereisen dus een grotere 

steekproefomvang om hetzelfde niveau van 

betrouwbaarheid te garanderen.  

4) Analysebehoeften = vaak zijn onderzoekers 

gefocust op scores voor specifieke subgroepen van 

de populatie en willen ze nagaan hoe deze 

subgroepen van elkaar verschillen. Wie 

gesofisticeerde statistische modellen wil gebruiken, 

zal een grotere steekproef nodig hebben. 

5) Praktische overwegingen 
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Kwantitatieve niet-

toevalsteekproeven  

Inferieur aan kwaliteit t.o.v. en toevalsteekproef. Ze zijn erg 

gevoelig voor vertekening en de representativiteit is op 

geen enkele wijze gegarandeerd. 

Quotasteekproef  Een niet-toevalsteekproef waarbij je per categorie van de 

populatie een vast aantal eenheden selecteert. 

→ Steekproefplan opstellen dat stipuleert hoeveel 

eenheden er per categorie opgenomen moeten worden 

(= quota)  

= proportioneel gestrat. Steekproef zonder aselecte keuze 

binnen de verschillende strata. Gevaar: onderzoekers 

bevragen vaak mensen die makkelijk bereikbaar zijn. 

Random-walk-principe  Een methode om steekproefeenheden te selecteren, 

waarbij interviewers vanaf een toevallig gekozen startpunt 

een route afleggen die volgens bepaalde beslissingsregels 

is uitgestippeld. 

Acces panels  Een bestand van personen die zichzelf opgegeven 

hebben om op regelmatige basis aan onderzoek mee te 

werken  

Gelegenheidssteekproef  Een niet-toevalsteekproef waarvan de eenheden 

geselecteerd zijn op basis van het feit dat ze makkelijk 

voorhanden zijn 

Theoretische steekproef  een selectie van onderzoekseenheden op basis van 

theoretische overwegingen, die eerder een verdiepend 

inzicht dan representativiteit nastreeft. 

• Open karakter 

• Steekproeftrekking, observatie en interpretatie 

wisselen elkaar voortdurend af en de uitkomsten 

van eerdere observaties en interpretaties 

informeren beslissingen omtrent steekproeftrekking. 

Analytische 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. 

Doelgerichte steekproef  Een theoretische steekproef die verkregen wordt door de 

onderzoekseenheden te selecteren die de grootste 

relevantie hebben voor de onderzoeksvraag (dus we 

zoeken eenheden die meeste info bevatten)  

• Meestal strenge criteria, die en relatief kleine 

onderzoeksgroep afgrenzen 

• Vervolgens start de zoektocht aan cases die aan 

criteria voldoen 

Sneeuwbalsteekproef  Een theoretische steekproef die verkregen wordt door 1 of 

meerdere respondenten (de zogenaamde startpunten) te 

vragen of ze je in contact kunnen brengen met andere 

leden van een specifieke populatie. 

• Je vraagt de onderzochte personen of ze je met 

iemand anders in contact kunnen brengen 

• Positief: kleinschalig 

• Nadeel: keuze startpunt bepaald met wie je in 

contact komt   

• Nadeel: je kan vastzitten in subgroep 
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Adaptieve 

steekproeftrekking  

Het combineren van diverse strategieën van selectie om 

een steekproef te verkrijgen die aangepast is aan de 

specifieke noden van het onderzoek. 

 

H8: Experimentele ontwerpen  
Experimenting society Een idee van Donald Campbell dat verwijst naar een 

samenleving die zich aandient als laboratorium waarin 

sociale interventies via experimenteel onderzoek getest 

worden op hun merites. 

Veldexperiment Het toedienen van de experimentele stimulus gebeurt in 

een natuurlijke, en dus moeilijk beheersbare setting. 

Laboratoriumexperiment  Het toedienen van de experimentele stimulus vindt plaats in 

de strikt controleerbare, maar hoogst artificiële omgeving 

van het labo. 

Experimentele groep De groep individuen die op gecontroleerde wijze de 

experimentele stimulus toegediend krijgt. 

Vergelijkingsgroep De groep individuen die de experimentele stimulus niet 

toegediend krijgt 

Stimulus  Ook wel experimentele manipulatie genoemd; de factor 

die de onderzoeker “toedient” aan de proefpersonen in de 

experimentele groep, en waarin de experimentele groep 

dus verschilt van de vergelijkingsgroep. 

Conditie  De situatie of omstandigheid in een experiment waarin 

ofwel de stimulus wordt toegediend (dit is de experimentele 

conditie) ofwel niet (dit is de controleconditie) 

Randomisering  De procedure binnen een experimenteel ontwerp waarbij 

op 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) 

Controlegroep  Een vergelijkingsgroep die samengesteld is op basis van 

randomisering. 

Matchen een procedure binnen een experimenteel ontwerp om op 

basis van relevant 

geachte kenmerken vergelijkbare groepen samen te stellen 

→ 3 soorten: 

1) Precisie- of paarsgewijs matchen = een type 

matching waarbij je voor elke combinatie van 

kenmerken bij een lid van de experimentele groep 

zorgt voor eenzelfde combinatie van kenmerken in 

de vergelijkingsgroep  

2) Frequentie- of groepsmatchen = een type matching 

waarbij je enkel rekening houdt met elk kenmerk 

afzonderlijk, niet met de combinatie van kenmerken.  

3) Zwak matchen = een type matching waarbij je 

alleen rekening houdt met de vergelijkbaarheid van 

het gemiddelde en/of de spreiding van en reeks 

kenmerken tussen de verschillende condities. 
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Netto-effect-stimulus  (O2-O1) – (O4-O3)  

(O2-O1) = bruto-effect stimulus = experimentele stimulus + 

storende factoren  

(O4-O3) = alle storende factoren 

Voormeting  De meting van de score op de afhankelijke variabele in alle 

condities VOOR de stimulus wordt toegediend; gaat 

statistische equivalentie van individuen in diverse condities 

na. 

Interactie effect  De vragen in een voormeting kunnen een invloed 

uitoefenen op de wijze waarop de proefpersonen in de 

wereld staan 

Buitenexperimentele 

gebeurtenissen  

Gebeurtenissen die tussen de voor- en nameting optreden 

los van de stimulus, en die een bedreiging kunnen vormen 

voor de interne geldigheid.  

→ Hoe groter de periode tussen de voor- en nameting, hoe 

groter de kans op buitenexperimentele gebeurtenissen. 

Intra-session / local 

history 

Een andere vorm van buitenexperimentele gebeurtenissen  

= unieke gebeurtenissen in die zin dat ze allemaal in de 

experimentele OF in de vergelijkingsgroep optreden en zich 

dus opwerpen als mogelijke alternatieve verklaringen voor 

het effect van de experimentele stimulus. Het kan gaan om 

inleidende opmerkingen van de onderzoeker, zijn of haar 

grapjes, etc. 

Maturatie  Het proces waarbij proefpersonen gedurende de looptijd 

van een experiment ‘spontaan’ veranderen op 

psychologisch, biologisch of emotioneel vlak. 

Testeffect  Het ondergaan van een voormeting heeft een invloed op 

de scores in de nameting. 

Practice-effect  Een vorm van testeffect die verwijst naar het beter scoren 

op een test omdat proefpersonen zich de testprocedure 

eigen hebben gemaakt. 

Intrumentatie  Een bedreiging voor de interne geldigheid door 

veranderingen in de betrouwbaarheid van het gebruikte 

meetinstrument. 

Statistische regressie  Door toeval zullen grotere toevalsfouten en de voormeting 

niet meer voorkomen in de nameting, en zullen de extreem 

lage scores uit de voormeting sowieso in de richting van het 

gemiddelde evolueren in de nameting, los van de stimulus. 

Selectie  Een verschillende samenstelling van de experimentele en 

de vergelijkingsgroep. 

Uitval  Ook experimentele mortaliteit genoemd: personen vallen 

uit of haken af tijdens de duur van het experiment. 

→ Uitval die toevallig gespreid is, is geen probleem 

Differentiële uitval  De uitval is afhankelijk van de condities en/of van 

kenmerken van de proefpersonen die samenhangen met 

de score op de afhankelijke variabele. 

Verwachtingen van de 

onderzoeker 

Het projecteren door de onderzoeker van zijn of haar 

verwachtingen over de uitkomst van het experiment op de 

proefpersonen, die zich hierdoor laten beïnvloeden. 

Double-blind 

experiment  

Noch de proefleider, noch de proefpersonen zijn op de 

hoogte van de details van het experiment (of ze tot de 

experimentele of de vergelijkingsgroep horen) en de 

onderzochte hypothese. 
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Blind experiment  Het feit dat proefpersonen niet weten of ze tot de 

experimenten dan wel de vergelijkingsgroep behoren, 

noch welke de hypothese is die het onderzoek stuurt. 

Placebo  Een stimulus die geen werkzame bestanddelen heeft ,maar 

die enkel vormelijk gelijkt op de echte stimulus. 

Populatiegeldigheid  De mate waarin je de resultaten van een experiment dat 

uitgevoerd is bij een specifieke steekproef van 

proefpersonen, kan veralgemenen naar een ruimere 

populatie. 

WEIRDS = Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic 

Societies (vaak Westerse studenten dus) (meeste 

proefpersonen zijn WEIRDS) 

Naturalistische 

geldigheid  

De mate waarin je bevindingen uit een artificiële 

experimentele situatie kan doortrekken naar de ‘echte’ 

sociale wereld. 

Alledaags ritme  Dit begrip houdt verband met naturalistische geldigheid en 

verwijst nar de mate waarin experimentele condities lijken 

op situaties die je ook in het dagelijkse leven terugvindt. 

Reactiviteit = 

Hawthorne-effect  

De mate waarin mensen zich anders gedragen in een 

experimentele setting dan in de ‘echte’ wereld, precies 

omdat ze er zich van bewust zijn dat ze deel uitmaken van 

een studie. 

Zelfselectie  De groepen zijn al aanwezig en hebben zich uit eigen al 

dan niet blootgesteld aan stimulus 

Quasi-experimenteel 

ontwerp 

Een experimenteel ontwerp dat afwijkt van het klassiek 

design, ofwel doordat er geen randomisering mogelijk is, 

ofwel doordat er geen heuse vergelijkingsgroep is 

vastgesteld. 

Pre-experimenteel 

ontwerp 

Een experimenteel ontwerp dat sterk afwijkt van het klassiek 

design, gekenmerkt door een combinatie van gebrek van 

randomisering, het ontbreken van een heuse voor- en 

nameting en/of de afwezigheid van een vergelijkingsgroep. 

Tijdreeksontwerp • Centraal staat herhaaldelijk en op regelmatige basis 

meten van scores op de afhankelijke variabelen in 

enkele conditie. 

• Stimulus X is aanwezig, vergelijkingsgroep is afwezig.  

• Door de herhaaldelijke metingen over een lange 

periode laat dit ontwerp toe om enkele 

bedreigingen van interne geldigheid voor een stuk 

af te werken en mogelijke rivaliserende verklaringen 

te weerleggen. Buitenexperimentele gebeurtenissen 

= bedreiging 

Lagged-effect  Een uitgesteld effect v/d stimulus bij een tijdreeksontwerp 
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Niet-equivalent ontwerp 

met vgl-groep 

• Ontwerp dat sterk lijkt op klassiek design.  

• Voor- en nametingen van vergelijkingsgroep.  

• Verschil: geen randomisering om statistische 

equivalentie en dus vergelijkbaarheid tussen beide 

condities te garanderen → niet equivalent!  

• Vaak: bestaande groepen die voor het experiment 

al een soort eenheid vormden, zoals klassen in 

scholen. Het toedienen van experimentele stimulus 

aan 1 van de groepen gebeurt op toevallige wijze.  

• Via dit kiezen van al reeds bestaande groepen, 

verhoogt de praktische toepasbaarheid MAAR is er 

inherente zwakte. 

Afzonderlijke-steekproef 

ontwerp met voor- en 

nameting  

• Je hebt situaties waar je niet kan zorgen voor 

vergelijkingsgroep omdat je niet kan voorzien dat er 

een groep is die de stimulus ontvang, vb.: 

campagnes  

• 2 op toeval samengestelde subgroepen  

→ De ene = vergelijkingsroep: krijgt voormeting 

→ De andere = experimentele groep:  krijgt 

nameting  

• Effect: O2 – O1  

• Veel bedreigingen interne geldigheid 

Groep met alleen 

nametingen 

Geen causale redenering kan gemaakt worden  

Groep met voor- en 

nameting  

Al een stap vooruit op die groep met alleen nameting, 

maar hier zijn ook heel wat factoren die de interne 

geldigheid van dit design ondermijnen; er wordt enkel 

gewerkt met de experimentele groep dus er is geen vgl 

mogelijk 

Bestaande groepen met 

alleen nameting  

Hier is wel sprake v/e experiment en een vergelijkingsroep. 

Hier ontbreekt wel randomisering + voormeting  

Beneficence  Een ethisch principe bij wetenschappelijk onderzoek dat 

het vermijden van de schade toebrengen vooropstelt 
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H9: surveyonderzoek  
Survey  Een methode van data verzamelen waarbij een steekproef 

uit een populatie een gestandaardiseerde vragenlijst krijgt 

voorgeschoteld. 

Surveyonderzoek Gestandaardiseerde vragenlijst = enquête 

Kenmerken survey  • Groot aantal respondenten 

• Veralgemening nar populatie 

• Externe geldigheid 

• Minder interne geldigheid 

• Deductieve werkwijze 

• Zelfrapportering = mensen zeggen dingen over 

zichzelf, het gedrag wordt niet rechtstreeks 

bestudeerd (is niet altijd betrouwbaar) 

• Gestandaardiseerde vragen (iedereen krijgt dezelfde 

vragen, in dezelfde volgorde met dezelfde formulering 

= constante stimulus 

• Gesloten vragen (= meerkeuze) 

• Statistische analyse 

• Naturalistisch  

o Ontologie = realistisch  

→ populatie als objectieve realiteit  

o Epistemologie = verklaren → oorzaak-gevolg 

relaties 

o Methodologie = kwantitatief → statistische 

analyse 

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 

Pilot survey Hiermee test je een eerste versie van de surveyvragenlijst om 

zo veel mogelijk fouten en problemen op te sporen. 

Data cleaning  Foutieve antwoorden worden gecorrigeerd / verwijderd 

Total Survey Error  Een benadering waarbij alle mogelijke vormen van 

surveyfouten – d.w.z. het verschil tussen de surveyschatter e 

de populatiemeter – vervat zitten. 

Feitenvragen  Vragen naar kenmerken, gedragingen of gebeurtenissen die 

relatief objectief feitelijk vast te stellen zijn.  

→ Vragen over leeftijd, grootte, gender, opleiding, 

mediaconsumptie, stemgedrag,.. 

Kennisvragen  Vragen die betrekking hebben op de kennis waarover 

respondenten beschikken over een bepaald onderwerp. 

→ Vragen over werking politieke instellingen 

Opinie- en 

houdingsvragen  

Bevragen psychologische of mentale toestanden die niet 

rechtstreeks waarneembaar zijn zoals subjectieve 

opvattingen, evaluaties en intenties.  

→ Tevredenheid met leven, attitudes t.o.v. homo’s, 

vertrouwen in politiek instellingen.. 

Open vragen  De antwoordopties liggen niet vast, respondenten kunnen 

eender welk antwoord geven.  

Positief: laat meer complexe antwoorden toe + verschaft 

dieper inzicht in logica + denkproces van respondenten.  

Negatief: verweving vergt zeer veel tijd. 
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Gesloten vragen  De antwoordopties liggen vooraf vasten zijn voor iedereen 

dezelfde, zoals bij een survey.  

Positief: snel en efficiënt + goed vergelijkbare antwoorden 

Rating scales  In beoordelingsschalen moeten respondenten bepaalde 

objecten of stellingen evalueren door een score te geven op 

een continuüm met een vast aantal punten.  

→ Vb.: vijfpuntenschalen: 1 = helemaal oneens,…., 5 = 

helemaal eens. 

Ranking scales  In rangschikkingsschalen moeten respondenten een reeks 

objecten ordenen, bv van belangrijk naar onbelangrijk of van 

goed naar slecht. 

→ Vb.: belangrijk – onbelangrijk, goed – slecht 

Fichebakmodel  Een begrip dat sterk door John Zaller bekritiseerd wordt en 

verwijst naar het idee dat mensen over zowat alle mogelijke 

onderwerpen een vaststaande opinie hebben klaarliggen. 

Het RAS-model Het model van Zaller over het tot stand kome van een opinie, 

gaande van de aard van de informatie waaraan iemand 

wordt blootgesteld:  

• Recieve = ontvangen van info door respondenten  

• Accept = selectieve opslag  

• Sample = antwoorden gebaseerd op opgeslagen info 

Responsfout  Een kenmerk van de vraagstelling zelf die tot vertekening van 

de antwoorden leidt. 

Onbedoelde info in 

antwoordschalen  

De respondenten laten zich beïnvloeden door info uit 

antwoordenschaal: “uiterste opties zullen wel extreem zijn”  

→ Kiezen middenmaat 

Question constraint  Onderliggende veronderstellingen in een vraag of set 

antwoordcategorieën beïnvloeden het antwoord van de 

respondent. 

Volgorde-effect  Wanneer de items die een surveyvraag voorafgaan de 

interpretatie kleuren en bijgevolg ook het antwoord sturen, 

spreek je van een volgorde-effect. 

Priming  Geheugen-effect waarbij de respons op 1 stimulus de respons 

op een hierop volgende stimulus beïnvloedt. 

Responsstijl  De wijze waarop welbepaalde respondenten met 

surveyvragen omgaan, zorgt voor vertekening van de 

antwoorden. 

Sociale 

wenselijkheidsbias  

Een vertekening van het antwoord in de richting van wat 

respondenten beschouwen als de maatschappelijke 

consensus over een bepaalde kwestie. 

Volgzaamheidsbias  Een vertekening die optreedt doordat respondenten de 

neiging hebben om akkoord te gaan met een stelling, 

onafhankelijk van de inhoud ervan. 

Telescoping  Het proces waarbij respondenten zich het precieze tijdstip 

waarop ze bepaalde gebeurtenissen hebben meegemaakt, 

niet goed meer herinneren. Recente gebeurtenissen worden 

gepercipieerd als minder recent, terwijl gebeurtenissen die 

zich langer geleden hebben voorgedaan als recenter 

worden gezien. (p. 248 tekening) 

Double-barreled 

questions 

Vragen die meer dan 1 attitude-object hebben.  

→ “Bent u ervoor dat vreemdelingen die ons land 

binnenkomen medisch onderzocht worden en in afzondering 

geplaatst worden als zij drager zijn van het aidsvirus? 
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Recency effect 

(vermijden)  

Als een lange lijstopties enkel voorgelezen wordt, hebben 

respondenten te neiging om sneller de laatste categorieën te 

selecteren omdat ze die het best onthouden hebben. 

Primacy effect  De antwoordopties die het eerst worden gezien, hebben een 

grotere kans om aangeduid te worden. 

Sturende vragen  Een soort vraag waarbij 1 van de antwoordopties als 

waarschijnlijker kan worden gepercipieerd dan de andere 

ten gevolge van de vraagformulering. 

(on)gebalanceerde 

antwoordschaal 

Een (on)evenwichtige antwoordschaal waarbij er (niet) 

evenveel positieve als negatieve antwoordcategorieën zijn 

opgenomen. 

PAPI  Paper and Pencil Interview 

CAPI Computer Assisted Personal Interview 

Unit non-respons  Steekproefeenheden die niet deelnemen aan 

surveyonderzoek  

Item non-respons  Steekproefeenheden die geen antwoord geven op sommige 

vragen  

MSAQ Mail SelfAdministered Questionnaire 

WSAQ Web SelfAdministered Questionnaire 

Tailored Design 

Method  

Een begrip dat afkomst is van Dillman en dat verwijst naar 

een methode voor het ontwerpen en afnemen van 

schriftelijke vragenlijsten en websurveys met het oog op het 

maximaliseren van de kwaliteit ervan.  

→ Gebruikt inzichten van ruiltheorie (Homans): iets 

teruggeven voor respons. 

CATI Computer Assisted Telephone Interview 

Mixed-mode surveys  De combinatie van meerdere surveymodi binnen 1 enkel 

onderzoek. 

Sequentiële mixed-

mode survey  

Houdt in dat alle respondenten via 1 welbepaalde modus 

worden benaderd. Degenen die niet in deze eerste golf 

meewerken, spreek je vervolgens aan met een 2e (3e, 4e, 

etc.) surveymodus. 

Moduseffecten  Systematische verschillen in antwoordgedrag tussen 

surveymodi (ander antwoord door PAPI dan door CATI) 

Simultaan mixed-

mode design 

Respondenten worden op toevallige basis aan 1 van de 

survey modi toegewezen om moduseffecten in te schatten. 
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H10: Niet-reactief onderzoek & secundaire data-analyse  
Niet-reactief onderzoek  Onderzoek dat gebruikmaakt van ‘unobtrusive 

measure’, waarbij de onderzoeker dus waarnemingen 

doet zonder dat de onderzochte hiervan op de hoogte 

is. 

Unobtrusive measure Een meting of observatie die verkregen wordt zonder 

dat de onderzoeker in het “natuurlijke” leven van de 

onderzochte moet binnendringen. 

Secundaire data  Gegevens die door andere onderzoekers op een 

eerder tijdstip zijn verzameld en beschikbaar zijn voor 

wetenschappelijk hergebruik. 

Maat van aanwas 

(accrecation measure) 

Bestuderen wat mensen achterlaten om sociale 

activiteit te meten. Vb.: vuilnis, cocaïne in rioolwater. 

Maat van erosie  Bestuderen wat mensen wegnemen om sociale 

activiteit te meten. Vb.: aantal weggenomen folders, 

aantal meegenomen snoepjes… 

Tekst  Allerhande boodschappen die mensen in een ver of 

recent verleden hebben geproduceerd: je kan tekst 

opvatten als elke boodschap – geschreven, gesproken 

of in beelden – die een zender aan een publiek 

overmaakt. (foto’s, films, romans krantenartikels…) 

Inhoudsanalyse  Een techniek om menselijke communicatie te 

bestuderen waarbij de inhoud van teksten wordt 

gekwantificeerd of geteld, zodat statistische analyse 

mogelijk is. (wie zegt wat, aan wie, hoe, waarom, met 

welk effect?) 

Kwantitatieve 

inhoudsanalyse  

• Onderzoeksvraag 

• Populatie van analyse-eenheden afbakenen 

• Toeval steekproef trekken uit populatie van 

teksten  

• Coderen van geselecteerde teksten (inhoud 

wordt gekwantificeerd of geteld)  

Manifest coderen  Coderen van elementen die objectief + 

ondubbelzinnig zijn (Frequentie, omvang) 

Latent coderen  Coderen van elementen die subjectief + dubbelzinnig 

zijn (Richting, intensiteit) 

Intercodeurbetrouwbaarheid  Mate waarin coderingen (van dezelfde tekst) van 

verschillende codeurs met elkaar overeenstemmen 

Krippendorffs alfa  Maat voor intercodeurbetrouwbaarheid 

→  [0,1] , 0 = niet betrouwbaar, 1 = perfect 

betrouwbaar 

α = 1 – (D0 / De) 

Officiële statistieken  Gegevens die door overheden verzameld worden en 

bijgehouden worden over hun bevolking. 

Bevolkingsregister  Een continu registratiesysteem waarmee een overheid 

gegevens bijhoudt over alle individuen op het 

grondgebied. 
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Sociale indicatoren  Statistische maten die zowel het niveau als de evolutie 

van he welzijn van bevolkingen meten vanuit een 

sociale bekommernis. 

• Objectieve: sociale condities die losstaan van 

individuele percepties of evaluaties 

(werkloosheidscijfers, kindersterfte, 

armoedepercentages) 

• Subjectieve: meten hoe individuen de sociale 

condities waarin ze leven ervaren (subjectief 

welzijn, geluk, vertrouwen) 

Microdata  Individuele gegevens die overheden verzamelen en 

bijhouden over hun burgers. Vb.: info over iemands 

loopbaan als werknemer samen te voegen met 

gegevens over pensioenrechten en familiesituatie. 

Big data  Allerhande digitale gegevens die automatisch 

gegenereerd worden door technologische systemen. 

Nadelen:  

• Lage kwaliteit: representatief? Geldig? → Veel 

fake profielen, vb.: de helft van de Twitter-

accounts blijken vals te zijn. 

• Algoritmisch vervuild → Er zijn automatische 

processen die gedrag van gebruikers 

beïnvloeden, vb.: gepersonaliseerde reclame …  

• Verklarende variabelen, zoals gender, sociale 

klasse of opleidingsniveau, ontbreken. 

Sociale mediadata  Gegevens die personen doelbewust via 

internettechnologie delen met een groep andere 

individuen → Gevoelig voor reactiviteit. 

Transactiedata  Gegevens die automatisch ontstaan als bijproduct van 

menselijke activiteiten en transacties tussen personen, 

vb.: betalingen met bankkaart, cultuurconsumptie via 

Spotify / Netflix, elektronische klantenkaarten, gebruikte 

termen in Google… 

Tekstcorpora  Geschreven teksten die online verschijnen Vb.: Google 

Books, digitale krantenarchieven… 

Meta-analyse  Een onderzoek dat gebruik maakt van andere 

onderzoeken, met als doel een patroon te ontdekken 

in onderzoeksresultaten. 

File-drawer effect / 

publicatie-bias  

Het fenomeen dat je in een meta-analyse ten onrechte 

tot de conclusie kan komen dat er een effect bestaat 

doordat enkel studies die daadwerkelijk een effect 

rapporteren gepubliceerd raken. Studies zonder effect 

blijven in de lade liggen en worden niet gepubliceerd. 

Voordelen niet-reactieve en 

secundaire data  

• Veilige manier om data te verzamelen 

• Kunnen trends opsporen  

• Goedkoper dan zelf data te verzamelen  

Nadelen niet-reactieve en 

secundaire data  

• Vragen + indicatoren kan men niet kiezen  

• Combinaties van variabelen die je nodig hebt, 

ontbreken vaak  

• Kan zorgen voor gestandaardiseerd onderzoek 

(iedereen maakt gebruik van dezelfde 

databanken)  

• Ethische gevaren: privacy?  
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H11: Veldonderzoek en participerende observatie  
Veldonderzoek  Een onderzoeksontwerp waarbij de onderzoeker lange tijd 

onderzoeksubjecten observeert in hun natuurlijke omgeving 

Participerende 

observatie  

Een methode van dataverzameling die het doen van 

waarnemingen combineert met deelname aan het leven 

van de onderzochte personen. 

Etnografie  Een gedetailleerde en accurate beschrijving van het sociale 

leven (beschrijven van volk/cultuur) (kan als synoniem voor 

veldonderzoek gebruikt worden) 

Thick descripition  Diepgaande beschrijving van sociale fenomenen die 

aandacht heeft voor de context waarin deze zich afspelen. 

Emic benaderingen  Beschrijvingen die gebruikmaken van de contextspecifieke 

begrippen en categorieën die de insiders zelf hanteren. 

Etic benaderingen  Beschrijvingen die gebruikmaken van de neutrale begrippen 

en categorieën die losstaat van een specifieke context. 

Going native / zuiver 

participeren  

Onderzoeker valt niet meteen te onderscheiden van de 

leden van de groep die hij onderzoekt. 

Zuiver observeren  Onderzoeker is aanwezig in het veld maar neemt niet mee 

deel aan het sociale leven ~ niet-reactief onderzoek maar 

dan kwalitatief. 

Waarnemer-als-

participant  

Onderzoeker participeert, maar enkel om niet op te vallen en 

zo aanwezig te kunnen zijn in het veld. 

Participant-als-

waarnemer  

Participatie dient om je te kunnen inleven in het perspectief 

van de onderzoeksobjecten 

Verborgen onderzoek  Onderzochte personen weten niet dat er zich een 

onderzoeker in hun midden bevindt. 

Deceptie  Misleiding van onderzoekssubjecten door onderzoeken  

Gedeeltelijk 

verborgen onderzoek  

Onderzochte personen weten dat er een onderzoeker 

aanwezig is, maar niet wat het onderwerp van het onderzoek 

is. 

Open onderzoek  Onderzochte personen weten dat er een onderzoek is en wat 

er onderzocht wordt. 

Coöperatief 

paradigma  

Visie op veldonderzoek die ervan uitgaat dat 

onderzoekssubjecten bereid zijn om een waarheidsgetrouwe 

inkijk in hun leven te bieden → eerlijk communiceren over 

doelstellingen van onderzoek 

Investigatief 

paradigma  

Visie op veldonderzoek die ervan uitgaat dat 

onderzoekssubjeten voortdurend proberen onderzoekers om 

de tuin te leiden → onderzoekers nemen kritische houding 

aan waarbij alle verschafte informatie gecontroleerd wordt. 

De-focussen  Vooronderstelling + verwachtingen opzijschuiven (open 

geest)  

Gatekeepers  Personen die (in)formeel de toegang tot bepaalde settings 

reguleren 

Rapid assesment  Techniek waarbij onderzoekers een korte tijd in veld 

aanwezig zijn om duidelijk afgebakende vragen te 

beantwoorden (Gezondheidssituatie van dorp in kaart 

brengen) 

Role-taking  Aannemen van rol die al in het veld aanwezig is (soms 

onmogelijk: omwille van ascriptieve kenmerken) 

Role-making  Creëren van nieuwe rol tijdens veldwerk 
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Sleutelinformanten  Een onderzoekssubject dat bereid is informatie te verschaffen 

over zaken waar de onderzoeker zelf niet bij aanwezig kan 

zijn. 

Discovering the 

obvious  

De fase in het begin van het veldwerk waarbij de 

onderzoekers vooral zaken vaststelt die voor de 

onderzoekssubjecten vanzelfsprekend is. 

Rapport maken  Snel, goede verstandhouding kunnen uitbouwen met 

vreemden  

Explicit awareness  Kleine details bewust waarnemen  

Scratch nota’s = 

jottings  

Ongestructureerde + slordige notities die men snel neerschrijft 

tijdens de aanwezigheid in het veld 

Observatienota’s  Notities die erg uitgebreid + feitelijk verslag van de 

geobserveerde gebeurtenissen geven (wie was er aanwezig, 

hoe zagen ze eruit, wie/wat/waar/wanneer…) 

Analytische nota’s  Notities die weergeven hoe de veldonderzoeker bepaalde 

gebeurtenissen interpreteert. 

Methodologische 

nota’s  

Notities waarin de onderzoeker reflecteert over de methodes 

van dataverzameling en -analyse 

Voordelen 

veldonderzoek  

• Interne geldigheid  

• Meetgeldigheid  

• Kleine kans op reactiviteit  

• Naturalistische geldigheid: bevindingen zijn goede 

afspiegeling van realiteit  

Nadelen 

veldonderzoek  

• Gebrek betrouwbaarheid  

• Subjectief  

• Geen populatiegeldigheid  

• Ethische bekommernissen  

 

H12: Diepte-interviews en focusgroepen  
Diepte-interview  Langdurig + diepgravend gesprek dat onderzoeker voert met 

respondent. 

Verstehen  Begrijpen van de diepere betekenis van gedrag vanuit het 

perspectief van de actor 

Interpreteren  Voor- én nadeel (wetenschapper: interpretaties van 

respondenten) 

→ Hoe verder de respondent zich van de eigen leefwereld 

bevindt, hoe moeilijker om hun visie + betekeniskaders te 

interpreteren + begrijpen. 

Voordelen diepte-

interviews  

• Probing = doorvragen naar dieperliggende 

betekenissen + motivaties  

• Verkennend karakter van dataverzameling  

• Theorievorming zijn domeinen waarover niet veel kennis 

beschikbaar is  

Nadelen diepte-

interviews  

• Als interviewer moet je balans vinden tussen 

respondenten sturen + openlaten v/h gesprek  

• Vergt vaardigheid + ervaring van interviewer  
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Grounded theory 

approach / 

gefundeerde 

theoriebenadering 

(Glaser & Strauss) 

• Contra methodologie van de verificatie: exampling = 

het op zoek gaan naar waarnemingen die je theorie 

eerder bevestigen dan verwerpen.  

• Theorie opbouwen vanuit concrete observaties (niet 

omgekeerd) = inductie 

• Basisonderdelen: 

o Sensitizing concepts = concepten waarvan de 

definitie niet op voorhand vastligt, maar die 

vatbaar zijn voor verandering via empirische 

waarneming  

→ Definite concepts = concepten waarvan de 

definitie vastligt  

o Constante vergelijking = nieuwe hypothesen / 

bevindingen worden getoetst op 

waarheidsgehalte. 

• Dataverzameling + Data-analyse + Theorievorming = in 

nauw verband met elkaar  

• Coderen = categoriseren + analyseren van tekst  

o Open coderen: tekst opdelen in kleine 

samenhangende gehelen die je een label 

toekent.  

o Axiaal coderen: soortgelijke labels die 

verscheidene keren voorkomen: worden 

samengevoegd onder 1 categorie 

o Selectief coderen: brengt dimensies met elkaar 

in verband om een theorie te construeren 

• Substantieve theorie (bepaalde inhoud), vb.: sociaal 

verlies van stervende patiënt voor nabestaanden vs. 

formele theorie (bepaalde patronen die terugkomen), 

vb.: sociale waarden van mensen (op welk vlak dan 

ook) 

Probing  • Content mapping = doorvragen om in kaart te brengen 

welke aspecten v/e fenomeen belangrijk zijn in de 

ogen van respondenten  

• Content mining = doorvragen om dieper in te gaan op 

betekenis die respondent geeft aan een bepaald 

aspect v/e fenomeen  

Focusgroep  Een methode van kwalitatieve dataverzameling waarbij een 

groep respondenten discussieert over vooraf vastgestelde 

thema’s.  

→ Vaak gebruikt bij marketingonderzoek 

Nadelen: 

• Oneerbiedige opmerkingen / persoonlijke aanvallen  

• Sommige mensen durven in groep persoonlijke 

onthullingen niet doen  

Transcriptie  Een geschreven weergave v/e interview  

• Houdt geen rekening met lichaamstaal van 

respondenten 

• Kuchjes, pauzes, lachjes, stemvolume / dynamiek 

opnemen in transcriptie?  
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5 benaderingen van 

tekstuele analyse  

1) Condensatie  

o Centrale ideeën, ervaringen, gevoelens,… kort + 

kernkrachtig weergeven  

o Beknopte samenvatting, vb.: door open 

coderen bij grounded theory 

2) Categorisatie  

o Reeks categorieën vastleggen tellen hoe vaak 

passages van tekst binnen categorie vallen, vb.: 

inhoudsanalyse, axiaal coderen bij grounded 

theory  

3) Narratieve analyse 

o Vertrekken vanuit idee dat elke vorm van 

informatie via verhaal tot ons komt 

o Verhaalstructuur, personages (held/ anti-held), 

problemen… 

o Legt ideologische vooringenomenheid bloot  

4) Diepere interpretatie 

o Hermeneutiek = een vorm van tekstinterpretatie 

die poogt diepere betekenissen naar boven te 

brengen door rekening te houden met de 

specifieke context van de tekst, vb.: selectief 

coderen bij grounded theory 

o Ontstaat uit wantrouwen voor de betekenissen 

die de respondenten aan de oppervlakte 

vrijgeven  

o Wat wordt niet gezegd? Waarom? 

5) Ad hoc analyse 

o Combinatie van alle bovenstaande 

benaderingen, vb.: grounded theory 

H13: Historisch-vergelijkend onderzoek  
Studie van 

maatschappelijke 

processen op 

macroniveau  

Historische ontwikkelingen + vergelijkingen van processen 

tussen de hele samenlevingen. Vb.: hoe komt het dat 

verschillende landen een ander belastingsysteem hebben? 

Casestudie / 

gevalstudie / small-n 

study’ 

Onderzoeksontwerp waarin 1 of een beperkt aantal gevallen 

diepgaand worden bestudeerd. 

Methode van 

overeenkomst 

Spoort oorzakelijke factor op door te zoeken naar factoren die de 

gevallen gemeenschappelijk hebben. 

Voordeel: weinig aantal eenheden  

Nadelen:  

• Bevestigende methode (geen tegenvoorbeelden) 

• Samenhang ≠ causaliteit 

• Geen multipele oorzakelijkheid = verschijnsel heeft meerder 

oorzaken  

• Overdeterminatie = situatie waarbij verschijnsel te veel 

mogelijke oorzaken heeft (geen uitsluitsel over wat de echte 

oorzaak is omdat je te weinig observaties hebt (maar 2 

revoluties)) 

• Sampling bias = vertekening door eenhedenselectie 

(eenheden worden niet toevallig gekozen, maar in functie van 

de overeenkomst op variabele x en y → alleen bevestiging 

zoeken) 
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Methode van verschil Spoort oorzakelijke factor op door te zoeken naar verschillen 

tussen de gevallen? 

Nadelen: dezelfde als bij de methode van overeenkomst  

Gecombineerde 

methode van 

overeenkomst en 

verschil 

Spoort oorzakelijke factor op door info over gelijkenissen en 

verschillen tussen gevallen te combineren 

Methode van 

gelijktijdige variatie  

Spoort oorzakelijke factor op door samenhang tussen 

kenmerken te bestuderen  

6 ideaaltypes van 

gevalstudies  

1) A-theoretische gevalstudies  

o Beschrijvend  

o Geen theorie als basis 

o Geen theorie-opbouw als doel 

2) Interpretatieve gevalstudies 

o Gebruik van theoretische inzichten om beter te 

begrijpen 

o Theorieën van Marx gebruiken om 

onbegrijpelijke handelingen te interpreteren als 

een uitleg van iets.  

3) Verifiërende gevalstudies 

o Empirisch toetsen van theoretische uitspraken 

o Uitspraken worden bevestigd  

4) Falsificerende gevalstudies 

o Empirisch toetsen van theoretische uitspraken 

o Uitspraken worden gefalsifieerd  

5) Afwijkende gevalstudies  

o Bestuderen van een geval waarvan bekend is 

dat ze afwijkt van theoretische uitspraken 

o Inzicht over waarom theoretische inzichten niet 

opgaan 

o Verfijnen van een theorie  

6) Veralgemenende gevalstudies 

o Meest inductieve type 

o Nieuwe hypothesen + theorieën ontwikkelen  

 1 onderzoek kan vaak vallen onder verschillende van 

deze types 

Nadelen:  

• Geen veralgemeenbaarheid meestal, door de niet-

toevalselectie  

• Afhankelijk van bewaard / overgebleven materiaal 

door indirect karakter, vb.: je kan niet in het verleden 

observeren  

Primaire bronnen Informatie afkomstig van personen die de gebeurtenis zelf 

hebben meegemaakt. Vb.: dagboek, kranten… (eenheden 

worden niet toevallig gekozen, maar in functie van de 

overeenkomst op variabele w en y → alleen bevestiging 

zoeken) 

Secundaire bronnen Informatie afkomstig van personen die de gebeurtenis NIET 

zelf hebben meegemaakt, maar gebruik maken van 

bronnenmateriaal. 

Hineininterpretierung  Het interpreteren van historische data vanuit hedendaagse 

kennis en inzichten. 

QCA-methode van 

Ragin  

Qualitative Comparative Analysis (p.360) 
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Equivalentie  De vergelijkbaarheid van waarnemingen over culturele of 

historische contexten heen. 

Conceptuele 

equivalentie  

Mate waarin concepten dezelfde betekenis dragen in 

diverse culturele en historische contexten. Vb.: vergelijken 

van een universitaire opleiding tussen verschillende 

tijdsperiodes 

Equivalentie v/h 

meetproces  

Mate waarin een meetinstrument op vergelijkbare wijze 

fungeert in verschillende contexten, vb.: meet een reeks 

items in een survey hetzelfde concept in verschillende 

contexten? 

Galtons probleem  Het verkeerdelijk beschouwen van contexten die elkaar 

beïnvloeden als onafhankelijke observaties. Vb.: tv-kijkgedrag 

van gezinsleden is onafhankelijk → gezinsleden beïnvloeden 

elkaar, vb2.: landen hebben autonoom beslist over hun 

huwelijksstelsel → ze hebben het misschien overgenomen van 

een buurland 

Autocorrelatie  Een statistische term die verwijst naar het bestaan van 

gelijkenissen tussen observaties die bv in tijd of plaats dicht bij 

elkaar liggen 

Eenheden worden niet 

toevallig gekozen  

Maar in functie van de overeenkomst op variabele x en y → 

alleen bevestiging zoeken 

Weinig aantal 

eenheden  

• Geen externe geldigheid: geen 

veralgemeenbaarheid  

• Soms zelfs geen interne geldigheid: als je eenheden 

selecteert op basis van (on)afhankelijke variabelen  

 


