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H1: WAAROM SOCIAALWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK?  

INLEIDING  

Doel van methodologie: kennis maken met de interne keuken van sociaalwetenschappelijk 

onderzoek.  

Wetenschap → Betrouwbare kennis  

Methodologie 

➔ Beheersing van technieken van wetenschappelijk onderzoek  

➔ Toepassen van statische analyses 

➔ Verzamelen van gegevens of observeren van menselijk gedrag  

➔ Wijze waarop het hele proces van wetenschapsbeoefening functioneert 

➔ Hoe hanteer je theorieën?  

➔ Welke redeneringen houden steek?  

Doelstellingen:  

1) Inleiding tot het zelf opzetten + kunnen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek  

2) In staat zijn discussies binnen sociaalwetenschappelijk veld te volgen + studies 

evalueren op hun wetenschappelijke merites. 

3) Nodige vocabulaire aanreiken om over aspecten van sociaalwetenschappelijk 

onderzoek te kunnen praten  

4) Kritische omgang met onderzoeksresultaten stimuleren (vooral belangrijk als 

onderzoek in populaire media wordt voorgesteld) 

ENKELE VOORBEELDEN  

DE OPWARMING VAN DE AARDE: AN INCONVENIENT TRUTH VS. THE GREAT GLOBAL 

WARNING SWINDLE 

Er zijn veel studies over de klimaatverandering en de opwarming van de aarde.  

Vb.: Al Gore (voormalige vicepresident) → promoot ‘An Inconvenient Truth’ 

→ in 2007: docu met weeral wetenschappelijk materiaal over deze zaken MAAR kritisch 

tegenover Al Gore. 

De kritische kanttekeningen:  

→ De stijging van de temperatuur zou de stijging van CO2 veroorzaken en niet andersom  

→ De rol van de mens is miniem. Vooral de activiteit van de zon zorgt voor een stijging van 

temperatuur.  

Bovendien: wetenschappers die tegen Al Gore ingaan worden systematisch genegeerd.  

Beide geven wetenschappelijk bewijsmateriaal en experts etc. en toch zijn ze het 

fundamenteel met elkaar oneens. Hoe kan dit? → H3 
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DE ‘WAR AGAINST CRIME’ IN NEW YORK  

September 1990: New York is de stad met het grootste aantal criminele feiten.  

→ Rudy Giuliani = nieuwe burgemeester en wil dit probleem aanpakken. Hij baseert zich op 

de Broken Windows Theory. 

De Broken Windows Theory = van James Wilson & George Kelling (1982) 

→ Crimineel handelen = gevolg van gebrek aan sociale normen + gebrek aan controle om 

aan die normen te conformeren .  

De anonimiteit van de grootstad NY = perfecte voedingsbodem.  

Schematische weergave van de theorie:  

 

Januari 1996: nieuw artikel over deze zaak. De aanpak werkt. De cijfers zijn gedaald.  

Grafiek:  

Zijn de cijfers werkelijk 

gedaald door het nieuwe 

bewind?  

Is er causaliteit of een 

oorzakelijk verband?  

 

 

 

 

 



Methodologie 2020-2021 

3 

 

Om te spreken van causaliteit moet er aan 3 voorwaarden voldaan zijn:  

1) Er moet een statisch verband zijn tussen gebeurtenis A en B 

2) A moet voorafgaan aan B  

3) Statisch verband A en B mag niet te wijten zijn aan 3e gebeurtenis C die verband 

teweeg brengt.  

Deze zaak:  

1) Een statisch verband kunnen we niet 100% zeker weten, maar stel dat het oké is. 

2) Dan is puntje 2 moeilijker om te bepalen want op de grafiek zie je al een daling van 

de cijfers VOOR het beleid.  

3) Deze laatste is zeker niet voldaan, ook in L.A. (zonder dit beleid) is er een daling van 

de cijfers te zien.  

→ Conclusie: geen causaliteit!  

BOTSENDE BESCHAVINGEN 

Na de Koude Oorlog werd er een tijdperk ingeluid van het ‘rode gevaar’  

→ Dit werd daarna ingeruild voor het islamfundamentalisme annex-terrorisme  

(de militaire reacties op 9/11 waren misschien wel de meest dramatische illustraties hiervan) 

Sommigen zien de periode na de K.O. gekenmerkt door botsing van beschavingen  

→ Clash of Civilizations van Samuel Huntington (citaat, p12-13) 

→ Hij onderscheidt ‘beschavingen’ op basis van culturele + geografische kenmerken 

In 1990: weinigen vonden Huntingtons beschrijving relevant of accuraat 

Nu: weinigen die dit NIET relevant vinden.  

De stelling heeft alvast veel kritiek ontvangen.  

→ Nl.: gebaseerd op anekdotisch bewijsmateriaal  

Vb.: 1 van de stellingen: “meer conflicten tussen beschavingen na de K.O.” maar dit is NIET 

bevestigd in empirisch onderzoek.  

Verder: kritiek op monolithische visie op beschavingen zonder interne diversiteit. 

+ conflicten tussen beschavingen krijgen steeds andere invullingen, afhankelijk van de 

omgeving (politiek, economisch…) 

 Is een botsing van de beschavingen wel een correcte inschatting van die conflicten?  

In historisch-vergelijkend onderzoek is grondige studie genoodzaakt 

Hier: internationaal vergelijkend onderzoek van conflicten.  

“Zorgt Huntingtons vaststelling er niet ongewild voor dat beschavingen en het kijken naar de 

wereld in termen van beschavingen pertinent en relevant wordt?” 

H3 + H13 
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POLLS BIJ VERKIEZINGEN: VERTEKEN(EN)D?  

Telkens als er verkiezingen zijn → Polls  

→ Meestal Survey-onderzoek: politici claimen geen belang te hechten aan resultaten (= 

fake) 

• Verliezers: “De peiling = waardeloos, slechte vragen, etc.” 

• Winnaars: voelen zich gerust gesteld, het doet hen plezier.  

Grafiek: 

 

Links is de grafiek die je in de media zou zien verschijnen → NVA = grootst 

MAAR: rechts = aantal mensen dat niet meedeed erbij. Dan is NVA ineens niet meer zo groot. 

De non-respons wordt niet gecommuniceerd en geeft dus een vertekend beeld.  

Hier wenste 51% niet deel te nemen, wat weinig is, normaal ligt dat percentage nog hoger. 

Ze weten misschien nog niet op wie ze zullen stemmen en kunnen nog een verrassende 

keuze maken.  

Bovendien: geen melding van betrouwbaarheidsintervallen  

Steekproef gaat gepaard met foutenmarge ( = nergens vermeld) 

→ Is het wel zo willekeurig?  

→ Snapte iedereen de vragen wel goed?  

→ Etc. 

DE WETENSCHAPER ALS BOKSER? 

Franse socioloog Loïc Wacquant  

→ Wou de achtergestelde ‘zwarte’ buurten van Chicago bestuderen dus werd bokser daar.  

→ Hij schetst beeld van hoe het is om in een zwart getto te leven einde 20e E. 

Ze behoren tot de ‘onderklasse’ en leven in een ‘gettocultuur’  

→ De mannen zoeken toevlucht tot de boksclubs waar sociale afkomst, inkomen, ras  

(= traditionele buitenwereld) irrelevant zijn.  

 Hiermee wilt Wacquant stereotypen omtrent armoede en marginaliteit doorprikken  

= observerende participatie = toegang tot leefwereld van een anders moeilijk bestudeerbare 

populatie. De populatie wordt dan van binnenuit beschreven.  
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Kwalitatief onderzoek = verzameling van benaderingen die niet hoofdzakelijk gebruikmaakt 

van cijfermateriaal + bijhorende statische analyses.  

Ambitie = doordringen tot drijfveer + motieven van menselijk handelen → H11  

VERBAND TUSSEN GAMEN EN AGRESSIE  

Videogames gingen van Pong naar Space Invaders naar Call of Duty → realistischer, meer 

geweld 

Gevolg: bezorgdheden bij ouders over de negatieve effecten van de blootstelling aan 

geweld op de persoonlijkheidsontwikkeling, gedrag en schoolprestaties. 

(vergelijkbaar met de bezorgdheden van de negatieve effecten van seks en geweld op tv 

een paar jaar geleden)  

Vaak wordt er ook valse berichtgeving uitgestuurd over verband tussen gamen en 

gewelddadige mensen.  

→ Media-effecten onderzoek: er is geen consensus over de resultaten, noch over hoe dit 

onderzoek precies moet gebeuren.  

 Er is nood aan een grondige kennis van sociaal wetenschappelijke methodologie om 

deze, en andere, studies kritisch en met kennis van zaken te kunnen beoordelen.  

P21, 2 voorbeelden: geven aan op welke manier(en) er naar een verband wordt gezocht.  

 

Een verband zoeken is moeilijk, omdat: 

1) Wat is precies een gewelddadige game? En wat is agressie?  

→ Hoe meten we dit? (!! Veralgemeningsfouten) (!! Betekenisverschuivingen: wat je 

meet en wat je WILT meten)  

2) Niet oké om op basis van cross-sectioneel surveyonderzoek causalitet vast te stellen. 

Misschien is agressie een persoonlijkheidskenmerk en kiezen ze daarom 

gewelddadige games i.p.v. omgekeerd?  
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3) Problematisch: aak weinig rekening gehouden met intermediaire variabelen die het 

verband mediëren of met kenmerken die verband modereren. Vb.: misschien is het 

verband afhankelijk van kenmerken van de gamer (geslacht, leeftijd,..). 

Ander probleem: vaak is testgroep een groep eerstejaarsstudenten psychologie, is dit 

zelfs representatief?  

4) Op welke termijn worden de effecten gesitueerd?  

→ Korte termijn?  

→ Structurele veranderingen in persoonlijkheid van de gamer? (= lange termijn) 

5) Is het representatief? In hoeverre komt zo’n onderzoek overeen met real life waar er 

een groep wetenschappers op staat te kijken? 

Dus: enig inzicht in methodologische kwesties = onontbeerlijk.  

→ want zoals hier duidelijk wordt: wetenschappers zijn het soms ook oneens met elkaar.  

DE WETENSCHAPPELIJKE AANPAK 

WETENSCHAP: EEN SPECIFIEKE BENADERING  

Wetenschappelijke inzichten: gebaseerd op het toepassen van regels en procedures die de 

kwaliteit en het waarheidsgehalte van die inzichten maximaliseren. 

Ook wetenschappers hebben normen en waarden die hen sturen / beïnvloeden → goed 

bewaakt.  

→ Overtreders worden gestraft, vb.: Diederik Stapel → gegevens vervalst 

Maar, het is niet zo dat er een ‘regelboekje’ is waar je je van A tot Z aan kan houden.  

Er moeten altijd (weloverwogen) keuzes gemaakt worden.  

Methodologie is geen synoniem van methoden!!  

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.  

Wetenschappelijke kennis is nooit 100% waterdicht!  

Absolute kennis = een illusie → H3 

ALTERNATIEVE BRONNEN VAN KENNIS OVER DE WERKELIJKHEID?  

Alternatieve bronnen waarop wij ons soms baseren:  

• Persoonlijke ervaringen  

• Populaire media  

• Ideologische overtuigingen / waarden  
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PERSOONLIJKE ERVARINGEN  

Neiging om te over-generaliseren of de waargenomen verbanden door te trekken naar 

anderen of naar andere situaties.  

Vb.: 5 vrienden gamen → halen slechte punten ➔ gamers halen slechte punten. (fout)  

SELECTIEVE OBSERVATIE  

Ja gaat speciaal letten op bepaalde mensen/situaties en van daaruit veralgemeningen 

maken.  

Vb.: je vindt dat buschauffeurs grof zijn, dan ga je specifiek letten op elk geval waarin er 

eentje grof is → Op die manier ga je voorbij aan veel bewijsmateriaal à décharge. 

P26: 

 

DE MEDIA  

Probleem: het kan héél selectief zijn en slechts 1 aspect van een zaak belichten en andere 

zaken (onterecht) onbelicht laten. (Fake news) 
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IDEOLOGISCHE OVERTUIGINGEN  

Vb.: religie → mensen geloven in de Bijbel ook al zin zaken al gefalsifieerd of tegengespoken 

met empirisch bewijs.  

P27 lezen als vb.  

 

Een ander vb.: ras en intelligentie → racisten.  

of: vrouwen zijn dommer dan mannen.  

Het moet niet altijd zo extreem zijn als in de voorbeelden, om aanwezig te zijn.  

Mag je onderzoeken of ras en IQ samenhangt?  

→ Aan de ene kant: neen, want het is al bewezen dat het niet samenhang. 

→ Aan de andere kant: ja, vrij meningsuiting.  
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H2: BOUWSTENEN EN SOORTEN SOCIAALWETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK 

INLEIDING  

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!  

Kennis van het sociale → Waar komt dit vandaan?  

Sommigen zeggen dat onze kennis voortkomt uit:  

   Vs. 

 

 

 

 

 

Welke visie is correct? → Combinatie moet gemaakt worden.  

Alternatieve bronnen van kennis:  

1) Persoonlijke ervaringen  

2) Media  

3) Religie / ideologie  

Wetenschappelijke kennis = ‘superieur’ 

→ Observeerbare fenomenen 

→ Methodologische spelregels  

→ Enkel geïnteresseerd in waarheid 

3 cruciale begrippenparen:  

1) Theorie – empirie 

2) Inductie – deductie  

3) Geldigheid – betrouwbaarheid  

BOUWSTENEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  

THEORIE –  EMPIRIE  

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.  

Vb.: Big Bang Theory, Broken Windows Theory, Darwins evolutietheorie, JDC-theorie 

 

Theorie Empirie 

Denken Observatie 

Empirische cyclus 

Niet altijd correct 
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P35: JDC-theorie 

 

 

Theorie → Concepten & Proposities 

→ Concept = algemeen en abstract idee dat als een label dient om concreet 

waarneembare zaken of fenomenen te categoriseren.  
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Kenmerken van een goede theorie: 

1) Logisch samenhangend geheel van uitspraken over relaties tussen concepten. 

2) Veralgemeenbaar  

→ Een theorie is meer dan een beschrijving van 1 fenomeen opeen heel concrete 

plaats en tijd: ze moeten met andere woorden een ruimer toepassingsgebied 

hebben. Formele theorieën & Grand theories. 

3) Verklaringskracht  

4) Spaarzaam 

5) Ten alle tijden empirisch toetsbaar  

→ Verifieerbaar & falsifieerbaar  

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.  

→ Het streven naar toetsbare kennis vereist een grote openheid en transparantie in de 

wetenschap. Wetenschappelijke theorieën die niet met anderen gedeeld worden, kunnen 

niet weerlegd worden en voldoen dus niet aan het criterium van empirische toetsbaarheid.  

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

Het criterium van empirische toetsing is uiterst belangrijk, maar het garandeert uiteraard niet 

dat de wetenschappelijke kennis per definitie waar is. onderzoeksresultaten spreken elkaar 

regelmatig tegen. Wetenschappelijke vooruitgang is een proces van vallen en opstaan. 

Formele theorie = een soort theorie die ervan uitgaan dat je allerhande sociale fenomenen 

los van de concrete inhoud kan verklaren vanuit enkele vormelijke basisprincipes 

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. 

Het is bijna onmogelijk om objectief te observeren. Het grootste deel van de waarnemingen 

die sociale wetenschappers doen, komt voort uit interactie tussen mensen en zijn dus per 

definitie niet objectief, want gekleurd door ‘inter-agerende’ subjecten. Daarbovenop zijn 

wetenschappers vaak geïnteresseerd in zaken die niet rechtstreeks observeerbaar zijn  

(vb.: motivaties van mensen) of zaken die zich in private sfeer afspelen (vb.: seksueel gedrag) 

Om zo objectief mogelijk te observeren wordt er vaak gebruik gemaakt van 

gestandaardiseerde procedures die subjectiviteit zo veel mogelijk uitsluiten. Experimenteel 

onderzoek en surveyonderzoek zijn populaire observatiemethodes in deze tradities. 

→ Een andere onderzoeksstrategie zet juist de subjectiviteit van observaties centraal. In zo’n 

geval is objectieve observatie onmogelijk, maar ook onwenselijk. Vaak gebruiken 

onderzoekers hier participerende observatie of diepte-interviews.  
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INDUCTIE EN DEDUCTIE  

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.  

Vb.: witte en zwarte zwanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE EMPIRISCHE CYCLUS VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  

‘Le suicide’ van Emile Durkheim  

→ Observeert waarom iemand zelfmoord pleegt: zoekt patronen. Wat blijkt: sociale situatie 

heeft een invloed (alleenstaand, werkloos, kinderen…) 

4 types zelfdoding:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEORIE 

“Alle zwanen zijn wit” 

EMPIRIE 

Vogelliefhebber gaat 

overal ter wereld 

zwanen observeren 

→ enkel witte gezien  

Dus: als we een 

zwaan zien in het park 

is die wit.  

Dus: “alle zwanen zijn 

wit” 

Probleem: wat als na 

jaren ineens 1 zwarte 

zwaan opduikt? 

Deductie  

Inductie 

Egoïstisch (zwakke 
integratie)

Fatalistisch 
(sterke 

regulatie)

Alruïstisch (sterke 
integratie)

Anomisch 
(zwakke 

regulatie) 

Als Durkheims theorie klopt dan 

zouden er in landen waar sterke 

regulering wegvalt, een hoger 

zelfmoordcijfer moeten komen.  

Als we kijken naar een kaart van 

de WHO, dan zien we een 

stijging van de zelfmoord cijfers in 

de post-Sovjetlanden → vooral 

hoge piek wanneer de 

regulering wegviel.  

Dus: klopt.  
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Dit illustreert de Empirische Cyclus: 

  

 

Bv.: van de kraamkoorts bij vrouwen → meer doden door lijkenvocht. 

EVALUATIECRITERIA VOOR WETENSCHAPPELIJKE KENNIS  

Sociale wetenschappers willen een zo accuraat mogelijk beeld schetsen van de sociale 

realiteit. Maar onderzoek wordt geplaagd door 2 soorten fouten: toevallige fouten en 

systematische fouten. Toevalsfouten vertonen geen regelmatig patroon terwijl systematische 

fouten consistent in dezelfde richting wijzen en een aanleiding geven tot een heuse 

vertekening van resultaten of bevindingen.  

 

Onderzoeker 
gaat 

observeren

Stellen een 
theorie op 

Hypothese 
ontwikkelen

Op inductieve wijze 
Via deductie  

Getoetst via nieuw 

empirisch materiaal 



Methodologie 2020-2021 

14 

 

Betrouwbaarheid verwijst naar de afwezigheid van toevalsfouten, terwijl geldigheid 

betrekking heeft op de afwezigheid van systematische fouten. (H3) 

BETROUWBAARHEID  

Betrouwbaarheid = de mate van consistentie van een meting, de mate waarin een 

meetinstrument dezelfde resultaten oplevert bij herhaalde metingen onder soortgelijke 

condities.  

Oorzaken van onbetrouwbarheid:  

• Het toevallig niet registreren van een cruciale gebeurtenis tijdens participerende 

observatie  

• Een respondent die even onoplettend is tijdens het afnemen van een enquête  

• Het maken van willekeurige codeerfouten tijdens het ingeven van data  

• Enz  

Op voorwaarde dat een relatief groot aantal observaties gedan worden, zijn toevalsfouten 

beduidend minder ernstig dan systematische fouten. Toevalsfouten hebben de neiging 

elkaar te neutraliseren. 

GELDIGHEID  

3 vormen van geldigheid:  

1) Meetgeldigheid = de mate waarin een meetinstrument meet wat het zou moeten 

meten (zijn de theoretische concepten wel goed gemeten?) 

2) 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?)  

→ Op zoek naar causaliteit. Maar dit is moeilijk vast te stellen. 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. Een voorbeeld hieronder.  

3) 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 

 

Bij de linkse figuur kan je nog zelf 

vaststellen dat het om een 

schijnverband gaat door logisch 

na te denken. Maar bij de 

rechtse figuur is dit al moeilijker.  
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VAKMANSCHAP ALS KWALITEIT  

Het ‘waarheidsgehalte’ hangt af van het vakmanschap waarmee de onderzoeker het 

onderzoeksproces heeft doorlopen, van dataverzameling over inbedding in een theorie tot 

het analyseren van de gegevens. 

Het is de wetenschappelijke wereld als gemeenschap die moet waken over de kwaliteit van 

wat ze als wetenschappelijke kennis laat doorgaan. 

Peer review = het laten evalueren van wetenschappelijke bevindingen door collega-

wetenschappers. 

SOORTEN SOCIAALWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  

TOEPASSINGSGEBIED: THEORIEGERICHT VS. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK  

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.  

Evaluatieonderzoek = een vorm van praktijkgericht onderzoek, gebruikmakend van 

sociaalwetenschappelijke procedures, om de effectiviteit van sociale interventies te 

onderzoeken.  

→ Hebben de overheidsinterventies een gewenst effect? → Cyclus van 7 stappen  

 

1) Probleem

2) Diagnose (= 
grondige analyse van 

het probleem)

3) Plan 

4) Implementatie 
(plan uitvoeren)

5) Proces-evaluatie 
(is het proces van de 
implementatie goed 

verlopen)

6) Product-evaluatie 
(gewenst resultaat?) 

7) Efficiëntie-evaluate 
(is het in verhouding 

met de kostprijs?)
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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.  

ONDERZOEKSMETHODOLOGIE: KWANTITATIEF VS. KWALITATIEF ONDERZOEK  

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  
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H3: FILOSOFISCHE ACHTERGROND: 

EPISTEMOLOGISCHE BEGINSELEN  

INLEIDING  

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  

DE ONTWIKKELING VAN DE EPISTEMOLOGIE VAN DE WETENSCHAPPEN  

EMPIRISCHE NATUURWETENSCHAP: NATURALISME EN EMPIRISM E  

De oorsprong van de moderne wetenschap wordt weleens teruggebracht bij Galileo Galilei 

(1610) → Hij toonde ons dat empirie belangrijk is.  

Door middel van systematische observatie + nauwgezet noteren van geobserveerde 

patronen en bevindingen kreeg hij inzicht in de bewegingen van planeten en 

hemellichamen. Hiermee ging hij in tegen de bevindingen van de kerk want hij stelde vast 

dat het wereldbeeld niet klopt. Geen geocentrisme maar heliocentrisme.  

Vanaf de 16e-17e eeuw maakt het idee dat zintuiglijke ervaring en waarneming tot kennis 

leiden, een opgang. Dit is het empirisme.  

Empirisme:  

• Zintuigen = bron van kennis  

• Onze geest = tabula rasa (schone lei)  

→ Volgens Karl Popper is onze geest een emmer. Deze emmer is bij onze geboorte 

leeg, maar loopt geleidelijk aan vol.  

Gevolg: los van de tijd en ruimte beschikt elke persoon over ongeveer dezelfde 

kennis.  

• Kennis = objectief oftewel niet-persoonsgebonden.  
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De Engelse filosoof Francis Bacon (1620) introduceerde een nieuwe methode voor 

wetenschappelijk onderzoek. Hij spreekt over 2 wegen:  

De eerste weg: hij bekritiseerde het rationalisme. Wiskunde wordt beschouwt als de meest 

zuivere vorm van wetenschap, maar is slechts gebaseerd op 5 axioma’s.  

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. 

→ De kritiek: die manier zorgt ervoor dat we enkel slaags overnemen, bevestigen wat er al is. 

Nieuwe inzichten over de werkelijkheid maken geen kans om ontdekt te worden.  

De wereld werd in die tijd gezien als een horloge dat door God gemaakt werd. De wijzers zijn 

de empirische realiteit, het radarwerk zijn niet-waarneembare principes.  

Vb.: je ziet een appel vallen van de boom maar de zwaartekracht zie je niet.  

→ Om die werkelijkheid (de wijzers) te begrijpen in termen van oorzaak-gevolg, moet je 

inzicht hebben in achterliggende mechaniek (radarwerk) en dat kan niet door zintuiglijke 

waarneming alleen.  

Vandaar: rationalisme → logische deductie om van axioma’s naar theorieën over specifieke 

natuurverschijnselen te komen.  

Maar hoe weet je dan of die axioma’s geldig zijn? → Volgens Descartes: intellectuele intuïtie.  

 Later werd dit ‘weerlegd’ want de intuïtie had hem misleid.  

 Exit rationalisme? 

Tweede weg: hij verzet zich tegen het zomaar overnemen van bestaande inzichten + wilt 

nagaan of wat er geschreven staat ook in realiteit wordt waargenomen (deductie-

rationalisme) 

MAAR ook louter observeren en beschrijven is niet oké (pure empiristen)  

 Bacon is dus voorstander van een mengeling.  

DAVID HUME’S SCEPTICISME  

David Hume: Schotse filosoof.  

→ Volgens hem was ook alle kennis afkomstig van zintuigelijke waarnemingen.  

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) 

Het zintuiglijk vaststellen van causaliteit = onmogelijk. Vb.: biljartballen (Bal A → Bal B)  

De focus van de wetenschap moet liggen p het identificeren en vaststellen van samenhang, 

van feitelijke correlaties, te weten samenhang tussen feiten die zintuigelijk waarneembaar 

zijn. 

WIENER KREIS: LOGISCH-POSITIVISTISME EN VERIFICATIONISME  

Wiener Kreis = Weense Kring = groep intellectuelen die de wetenschap tijdens de naweeën 

van WO1 wilden éénmaken en van een nieuw kennistheoretisch fundament voorzien.  

Leiding: Moritz Schlick. Andere leden: Otto Neurath, Rudolf Carnap, Carl Hempel, Alfred Ayer 

en jonge Ludwig Wittgenstein.  
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Eenmaking van de wetenschap = opdeling maken van wat als echte wetenschap geldt 

tegenover wat als metafysica of pseudowetenschap moet worden beschouwd. Ze bouwen 

namelijk voort op het onderscheid dat Hume had gemaakt. De werkelijkheid is namelijk door 

iedereen waarneembaar.  

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.  

Centraal bij logisch-positivisten: principe van demarcatie (een criterium op basis waarvan je 

wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke uitspraken kan onderscheiden)  

→ Leden van de Kring gingen een scherper principe van demarcatie introduceren.  

Empirie = niet genoeg als wetenschappelijke basis. 

→ Principe van verificatie moet haalbaar zijn.  

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.  

Stel: horoscoop komt uit → Geen wetenschap: het correspondeert al met de realiteit op 

voorhand. Het is meestal zo vaag verwoord dat het altijd kan kloppen.  

MAAR probleem: “Alle zwanen zijn wit” = moeilijk verifieerbaar. Je kan niet alle zwanen van 

verleden, heden en toekomst gaan bekijken.  

→ inductieprobleem = de vraag hoe je op basis van enkele waarnemingen tot algemene, 

universele uitspraken kan komen. 

Popper had hier dus kritiek op en stelde een alternatief voor: falsificatie  

KARL POPPER: PRINCIPE VAN FALSIFICATIE  

Kritiek van Popper:  

1) Het idee dat er zoiets zou bestaan als zintuigelijke waarneming die niet 

theoriegestuurd is. Waarnemen gebeurt niet vanuit een cognitief vacuüm. De meest 

eenvoudige percepties gaan al vooraf aan voorkennis en verwachtingen. 

→ Empirisch materiaal is belangrijk maar louter inductie keurt hij af. 

→ Popper maakt een onderscheid tussen het gebruik van rationaliteit en het 

verzamelen van gegevens of inductie.  

2) Verificationisme van de logisch-positivisten. Als theorieën, hypothesen of uitspraken 

hun waarheidsgehalte moeten halen uit bewijs dat ze overeenstemmen met de 

werkelijkheid, dan gelden veel pseudowetenschappelijke theorieën als waar.  

→ De waarheid van een theorie kan volgens Popper nooit bewezen worden, hoe 

vaak ze ook wordt bevestigd of geverifieerd door zintuiglijke waarneming.  

→ Mensen zien wat ze willen zien  

Falsificatie = het principe dat theorieën slechts wetenschappelijk zijn voor zover ze door 

empirische observaties verworpen kunnen worden.  

→ Popperiaanse visie op wetenschapsbeoefening: wetenschappers beginnen met een 

theoretisch inzicht of probleem dat aan feiten wordt getoetst (deductieve insteek). Blijken 

deze ideeën de empirische toets te doorstaan, en worden ze dus niet gefalsifieerd, dan 

mogen we ze voorlopig aannemen.  
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Samengevat:  

Theorie kan je nooit empirisch bewijzen  

→ Altijd als ‘voorlopig waar’ aannemen tot falsificatie-test doorstaan is.  

→ Kennis = altijd voorlopig, feilbaar en waarschijnlijk waar.  

We moeten dus steeds op zoek gaan naar zaken die onze theorieën weerleggen.  

THOMAS KUHNS PARADIGMA’S  

Thomas Kuhn = Amerikaanse natuurkundige en wetenschapsfilosoof.  

→ Wetenschap is niet enkel verifiëren of falsifiëren.  

→ Wetenschap is ook mensenwerk, dus menselijke trekjes erbij halen.  

Ook wetenschappers hebben vooroordelen en normen en waarden = paradigma.  

Paradigma = het geheel van oriënterende ideeën, modellen en raamtheorieën die op een 

bepaald moment worden gedeeld door wetenschappers.  

→ Wetenschappers zijn niet waardevrij, ook zij zijn kinderen van hun tijd. Een paradigma zorgt 

voor een soort conceptuele bril of lens, voor een bepaalde blik op de werkelijkheid die niet 

snel verandert. 

De ontwikkeling van de wetenschap ging niet gradueel. Dit ging schoksgewijs met revoluties.  

→ Er wordt aan revolutionaire wetenschap gedaan wanneer wetenschappers hun 

bevindingen niet meer binnen de bestaande theoretische, conceptuele kaders kunnen 

verklaren, wanneer anomalieën niet meer binnen het vigerende paradigma geduid kunnen 

worden.  

Anomalie = een feit, of verschijnsel in een theorie die binnen een bepaald model of 

paradigma niet verklaard kan worden.  

Paradigm shifts = paradigmawissel = bestaande denkkaders worden omver gegooid en er 

komen nieuwe in de plaats. Denk maar aan tekeningen waar je een vaas kan zien en dan 

weer 2 gezichten, en dan weer een vaas… De tekening verandert niet, enkel je manier van 

kijken verandert. 

Belangrijk om te weten: het belang van institutionele inbedding speelt soms mee. De positie 

aan een universiteit van sommige wetenschappers speelt soms mee in het verspreiden van 

hun ideeën.  

 

IMRE LAKATOS: THEORIE MET MEERINHOUD  

Imre Lakatos = Hongaarse wis- en natuurkundige wetenschapsfilosoof. 

→ Hij zei: net zoals je een theorie nooit kunt bewijzen doordat je bewijsmateriaal ter 

bevestiging vindt, je een theorie net zo min kan falsifiëren als je tegensprekelijke, empirische 

waarnemingen doet.  

Onderzoekers hebben namelijk de neiging om hun theorie ‘te redden’ en verklaringen te 

zoeken voor het voorkomen van empirische anomalieën. Ze zoeken alternatieve 

verklaringen, hulphypothesen.  
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Reeks inzichten:  

• Theorie bevat steeds harde kern → tegensprekelijk bewijsmateriaal → zo goed 

mogelijk verdedigen met hulphypothesen & alternatieve verklaringen  

• Theorie proberen redden voor falsificatie  

• Test van een hypothese = test van het geheel  

• Dus: naarmate tegensprekelijk bewijs opstapelt tegen een degenererend stelsel van 

theorieën, dat rivaliserende theorieën met bijbehorende alternatieve paradigma’s 

sterker voor het voetlicht komen den het eventueel van de oorspronkelijke theorie 

halen. 

Dit laatste gebeurt wanneer er 3 voorwaarden voldaan zijn:  

1) De rivaliserende theorie (T’) heeft meer empirische inhoud dan de oorspronkelijke 

theorie T. het nieuwe stelsel van theorieën kan empirisch materiaal verklaren dat door 

theorie T niet te duiden is 

→ Dus: theorie T’ beschikt over meerinhoud dan theorie T 

2) Theorie T’ omvat het succes van theorie T, omdat alle niet weerlegde inhoud van T 

vervat zit en opgenomen is in T’.  

3) Een deel van de meerinhoud die theorie T’ heeft ten opzichte van T, wordt bevestigd 

in empirisch onderzoek.  

Het onderzoeksproces is dus een kringloop.  

WAT MET DE SOCIALE WETENSCHAPPEN?  

ONDERZOEKSOBJECT: NATURALISME VS. CONSTRUCTIVISME  

Er zijn 2 paradigma’s:  

1) Naturalisme  

2) Constructivisme  

NATURALISME BINNEN DE SOCIALE WETENSCHAPPEN  

Naturalisme = positivisme  

= niet te verwarren met logisch-positivisme van de Weense Kring  

Emile Durkheim → Sociale feiten zijn de bouwstenen voor sociale wetenschappers op basis 

waarvan zij wetmatigheden moeten kunnen blootleggen via statische analyse.  

→ Sociale feiten zijn extern aan het individu. Hoewel ze op het eerste zicht arbitrair lijken, 

kunnen hun onderliggende samenhang en patronen door nauwgezette observatie ontdekt 

worden.  

→ Kort gezegd: je observeert sociale feiten en brengt ze in verband met andere sociale 

feiten, door samenhang vast te stellen probeer je ze te verklaren.  

Vb.: Le Suicide → patronen in zelfdoding die hij als sociale feiten beschouwt.  

Adolphe Quetelet = wiskundige geboren in Gent.  

→ Zette enkele van zijn ideeën uiteen om tot inzicht te komen in de complexiteit van sociale 

fenomenen → onderliggende statische wetmatigheden door middel van analyse van sociale 

en demografische data moeten blootgelegd worden.  
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→ Deze 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.  

Naturalisme of positivisme = gaat pp zoek naar sociale wetmatigheden en gebruikt hiervoor 

voornamelijk grote, kwantitatieve datasets, surveyonderzoek, experimentele ontwerpen en 

statische procedures.  

Een exacte en ‘objectieve’ meting van sociale fenomenen nagestreefd. Met objectief 

worden 2 dingen bedoeld:  

1) Verwijst naar feit dat verschillende wetenschappers op een soortgelijke manier 

observeren en dus allemaal hetzelfde waarnemen  

2) Objectief duidt op de niet-waardengeladenheid van wetenschappelijke kennis.  

Naturalisten beschouwen wetenschap als een domein van de samenleving waarin 

persoonlijke, religieuze of politieke opinies geen kans maken en dus ook geen rol spelen.  

Rationaliteit en nauwkeurige empirische observatie beletten dat zulke opinies of attitudes het 

wetenschappelijke bedrijf beïnvloeden.  

Gekenmerkt door invulling aan wetenschapsfilosofische kwesties:  

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.  

Deze invulling vergelijk ik rechtstreeks met constructivisme op het einde.  

 Naturalisme = dominante stroming binnen de sociale wetenschappen.  

CONSTRUCTIVISME BINNEN DE SOCIALE WETENSCHAPPEN  

Immanuel Kant → bouwt voor op Hume’s fundamentele twijfel over causaliteit + Descartes’ 

ideeën over rationaliteit.  

Kant is bereid te aanvaarden dat zintuiglijke waarnemingen inzicht kunnen verschaffen in de 

werkelijkheid. Belangrijk: actieve werking van onze hersenen, geen tabula rasa.  

→ Ons verstand heeft a priori een reeks zuivere verstandsbegrippen of concepten 

meegekregen volgens hem (12 categorieën)  

→ Onderscheid tussen de werkelijkheid out there en de wijze waarop wij de werkelijkheid zien 

of aanschouwen.  

→ Mens projecteert dus zijn eigen ‘a priori’ categorieën op de wereld. De wereld ‘an sich’ 

blijft dus onkenbaar. Het enige wat we kunnen kennen is de werkelijkheid zoals die zich aan 

ons voordoet. 

Wetenschap = nauwgezet waarnemen + verzamelen van gegevens MAAR ook creatief 

organiseren, interpreteren en beoordelen van die gegevens.  
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Wilhem Dilthey (Duitse filosoof) → Wetenschap moet streven naar het begrijpen van sociale 

feiten als onderdeel van een groter en complex geheel. Empathische vermogen van de 

onderzoeker is hier essentieel. 

→ Tegelijk wel rekening houden met perspectief en de achtergrond van de onderzoeker zelf. 

→ Maakt opdeling tussen natuurwetenschappen en geesteswetenschappen.  

Natuurwetenschappen = isoleren fenomenen en verklaren die in termen van oorzaak en 

gevolg 

Geesteswetenschappen = proberen fenomenen in al hun complexiteit te begrijpen en te 

interpreteren.  

Een voorbeeld om het karakteristieke, specifieke aan constructivisme uit te leggen is de wijze 

waarop het begrip ‘ras’ wordt begrepen.  

→ Realist: fysiek verschil in huidskleur (objectief vast te stellen)  

→ Nominalist: verschil in huidskleur, verschillende betekenis van waar + tot wie betrekking 

Aan de ene kant zijn er wetenschappers die pleiten voor eengemaakte wetenschap, aan de 

andere kant is er de roep tot methodologisch pluralisme.  

Methodologisch pluralisme = bepaalde benaderingen beter geschikt dan andere afhankelijk 

van het onderzoeksprobleem.  

GELIJKENISSEN EN VERSCHILLEN NATURALISME – CONSTRUCTIVISME  

 

 Ontologie  

“Wat is?” 

Epistemologie  

“Wat kunnen we 

kennen?” 

Methodologie  

“Hoe kunnen we 

kennen?” 

Naturalisme  
*Realistisch  

*Werkelijkheid 

bestaat naast onze 

waarnemingen.  

*Werkelijkheid: 

gekenmerkt door 

terugkerende 

patronen klaar om 

ontdekt te worden  

Nauwkeurige 

observatie 

(empirisme) om 

patronen te 

achterhalen  

Afkomstig uit 

natuurwetenschappen:  

→ Experimenten 

ontwerpen  

→ Surveyonderzoek  

Constructivisme  Nominalisme  *Empiristisch: 

waarnemingen = 

centrale rol  

*Belangrijk is de 

betekenissen die de 

mensen geven aan 

de werkelijkheid: 

meenemen in 

waarnemingen 

Veelheid aan 

methodes:  

→ Participerende 

observaties 

→ Diepte-interviews 
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H4: ETHIEK IN SOCIAALWETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK  

INLEIDING  

Bepaalde regels moeten gevolg worden, vb.: privacy respecteren  

Ethiek = de centrale overtuigingen en idealen die kenmerkend zijn voor een gemeenschap.  

HOE OMGAAN MET DEELNEMERS AAN ONDERZOEK?  

VERMIJDEN SCHADE ALS BASISPRINCIPE  

Basisprincipe: deelname aan sociaalwetenschappelijk-onderzoek mag geen schade 

berokkenen aan deelnemers (fysiek of psychisch) 

Vb.: je wilt weten hoe mensen reageren in situaties van extreme angst + stress → door 

onderzoek dit uitlokken is niet oké.  

Kader, p94  

Maar je kan niet 1 lijn trekken → casus per casus nagaan wat kan en niet kan.  

VRIJWILLIGE TOESTEMMING OF ‘INFORMED CONSENT’  

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. 

Er zijn wetenschappers die vinden dat vrijwillige toestemming altijd noodzakelijk is. Maar 

anderen vinden dit onmogelijk (denk aan participerende observatie).  

→ Gedrag observeren van mensen in publieke ruimte + publieke documenten → 

toestemming is niet nodig  

→ Private levenssfeer = wel nodig  

Wanneer is een deelnemer geïnformeerd?  

→ Info over doel van de studie + toelichting waar resultaten voor zullen dienen  

→ Precieze rol van deelnemer in de studie + wat hij/zij zal moeten ondergaan/doorstaan  

PRIVACY, VERTROUWELIJKHEID, ANONIMITEIT  

Bescherming van de privacy = belangrijk → veel voorbeelden van gevoelige informatie waar 

een wetenschapper naar pleit.  

Persoonsgebonden data mag je nooit doorgeven aan andere partijen, dus: data 

geanonimiseerd maken.  
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Verplicht om alle verwijzingen naar individu te verwijderen als je info publiek maakt.  

→ Als anonieme verwerking niet kan, verplicht om met gecodeerde persoonsgegevens te 

werken  

Als je plant om niet-gecodeerde gegevens te gebruiken, dan moet je toestemming vragen.  

PROFESSIONELE STANDAARDEN EN DEONTOLOGIE?  

Ethische principes: deontologische codes of professionele standaarden (wetenschappers 

moeten die kennen + naleven)  

1 van de codes: eerlijkheid → toch zijn sommige wetenschappers niet eerlijk.  

Dit noemen we 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. 

• Selectieve rapportering  

• Verbetering van resultaten  

• 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.  

o Citeren zonder de aanhalingstekens  

o Vertalen zonder verwijzing  

o Parafraseren zonder verwijzing  

o Ideeën gebruiken zonder verwijzing  

o Hergebruik van eerder eigen werk  

o Hergebruiken van werk van medestudenten.  

 Meest spraakmakende fraudegevallen: de Piltdown-man (aap-mens-schedel) 

Redenen voor fraude: 

1) Kwade aard van wetenschap 

2) Druk om te publiceren: zonder publicaties krijgen ze geen externe onderzoek 

financiering en dus geen promotie en dus geen salarisverhoging.  

→ Publish or perish = publiceer of ga ten onder.  

3) Streven naar erkenning van collega’s  

Sommige onderzoekers zitten zo vast in hun paradigma → ze spenderen veel geld aan 

empirisch (bewijs)materiaal en als dit materiaal hun theorie dan tegenspreekt, dan gaan ze 

de resultaten ‘bijkleuren’ of ‘negeren’  

 Paradigmatische vertekening worden pas onethisch als de onderzoeker fingeert of 

vervalst. 

Naast eerlijkheid: ook zorgvuldigheid.  

→ Onderzoeksleider houdt voldoende toezicht op het onderzoek van zijn of haar 

medewerkers, zodat er geen fouten gebeuren + communicatie naar de buitenwereld over 

impact van wetenschappelijke resultaten. 

Als derde is er ook nog de code van onafhankelijkheid en zorgvuldigheid.  
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SAMENLEVING EN WETENSCHAP?  

De sociale wetenschap wordt niet uitgevoerd in een maatschappelijk vacuüm.  

→ Niet alleen kan wetenschappelijk beleid en samenleven beïnvloeden, ook vanuit de 

samenleving zijn er signalen over wat er wel en niet onderzocht kan of moet worden en 

welke thema’s er op de onderzoeksagenda komen.  

Er is een wisselwerking tussen beleid en onderzoek 

→ Beleid stuurt onderzoek door financieringskanalen.  

→ Onderzoek dringt door tot beleid  

Is waardenvrije wetenschap mogelijk?  

→ Volgens Max Weber wel “Wissenschaf als Beruf” (wetenschap als beroep) = boek  

De taak is “unbequeme tatsachen” (oncomfortabele waarheid) naar boven brengen.  

→ Nuancering: waarden erkennen.  

Vb.: Onderzoek Van San en Leerkens “Criminaliteit en etniciteit” (p102) 

→ Objectief gezien: onderzoek is niet gekleurd  

→ Interpretatie = de cijfers zijn wel gekleurd.  

 Framen van onderzoek → geen aandacht voor socio-economische status.  
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H5: ONDERZOEK ONTWERPEN: STRATEGIE EN 

DOELSTELLINGEN  

INLEIDING  

Wetenschappelijk onderzoek opzetten → vereist 2 dingen:  

1) Kennis 

2) Analytisch vermogen = kunst om complexe situaties in deelproblemen uiteen te 

splitsen, die overzichtelijk te ordenen en van een oplossing te voorzien.  

Insteek:  

• Bedoeling om heel het onderzoeksproces uit elkaar te halen en stil te staan bij elk 

onderdeel  

o Inhoudelijke uitwerking: nauwkeurige omschrijving van het 

onderzoeksprobleem.  

o Praktische uitwerking: keuzes voor methodes van dataverzameling en 

technieken  

• Initiële fase: vaak onderschat, maar het belangrijkste deel van het onderzoek. 

HET ONDERZOEKSPLAN  

Onderzoeksplan = de nauwkeurige en heldere omschrijving van: 

1) Wat je gaat onderzoeken en waarom dat relevant is  

2) Welke middelen of methodes en technieken je daarvoor zal inzetten.  

Schematisch overzicht: 
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Probleemformulering: onderzoeksdoelstellingen, literatuurstudie, vraagstelling (wat en 

waartoe)  

Onderzoeksopzet:  

• Plaats, tijd, eenheden, instrumenten (wat, wanneer, waar, hoe) 

• Laat empirische waarneming toe  

Voordelen:  

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

→ Tegenkomen van onrealistische doelstellingen  

• Transparantie: inzet, belang en uitvoering  

o Onderzoek in team; uitwerking staat en valt niet bij 1 persoon 

o Snelle info → efficiënt  

• Duidelijkheid t.o.v. de opdrachtgever / geldschieter  

→ Willen eerst een gedetailleerd onderzoeksplan vooraleer men erin gaat investeren 

+ trekken geldschieters aan 

• Gids voor empirisch onderzoek en analyse: niet analyseren wat onbelangrijk is 

• Verzekert efficiëntie en effectiviteit van onderzoek  

• Tool voor evaluatie  

PROBLEEMFORMULERING OF PROBLEEMSTELLING  

Probleemformulering = een bondige omschrijving van wat het onderzoeksprobleem precies 

inhoudt en waarom het relevant is om er onderzoek naar te verrichten.  

ALGEMENE VRAAGSTELLING EN ONDERZOEKSDOELSTELLING: FUNDAMENTEEL VS. 

PRAKTIJKGERICHT?  

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. 

Kennisprobleem + algemene vraagstelling = onderzoeksdoelstelling  

• Theoriegericht / fundamenteel wetenschappelijk onderzoek  

o Genereren van nieuwe kennis en inzichten omwille van kennis 

o Begrippen / theorieën verklaren  

o Relevantie: 

▪ Ontwikkeling of aanpassingen van theoriefragment, vb.: vraag of een 

formele theorie een nieuw maatschappelijk fenomeen kan verklaren. 

▪ Verklaringen van anomalieën (fenomenen die zich in de werkelijkheid 

niet gedragen zoals de theorieën voorspellen) 

o Kunnen empirische maatschappelijke beschrijvingen theoretisch toetsen.  
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• Toegepaste / praktijkgericht onderzoek  

o Praktische kennis opleveren om een probleem binnen de samenleving op te 

lossen  

o Theorie is hier ook belangrijk  

o Relevantie: gebruik van bevindingen door groepen/organisaties  

→ Informeert + verhoogt de kennis bij de opdrachtgevers: beleidsbeslissingen 

gebaseerd op betrouwbare kennis 

Vb.: politie heeft empirisch materiaal nodig om te zien hoe mens 

stadswachters moet inzetten om sociale orde te bekomen en criminaliteit te 

verminderen.  

Analytisch kan men een verschil aanduiden aan fundamenteel en praktisch onderzoek, 

maar in praktijk zijn beide componenten aan elk sociaalwetenschappelijk onderzoek.  

Vb.: ongelijkheid in cultuurparticipatie (p113)  

→ Praktisch probleem: hoe krijg je de juiste sociale mix in de cultuurhuizen? → praktijkgericht 

onderzoek: aanpassing toegangsprijzen.  

→ Theoretisch probleem: hoe komt het dat cultureel handelen sociaal gestructureerd is? → 

fundamenteel gericht onderzoek: inzichten van Bourdieu heronderzoeken.  

LITERATUURSTUDIE: STATUS QUAESTIONIS  

Literatuurstudie: levert inzicht in huidige stand van wetenschappelijk onderzoek, de uitkomst 

van een literatuurstudie = status quaestionis.  

Voordelen:  

• Verkenning bestaande wetenschappelijke literatuur  

→ Wat is al een bekend thema in een bepaald vakgebied / domein?  

• ‘ver-netwerking’ van eigen onderzoeksbijdragen  

→ Relevantie in de verf zetten (op welke manier jouw onderzoek bestaande kennis 

verrijkt en zich kritisch ertoe verhoudt)  

• Afbakening en focus op eigen onderzoek  

→ Uitwerking concepten  

Variaties in diepgang en scope (reikwijdte) → sommigen geven een heel breed overzicht, 

anderen vatten de belangrijkste bevindingen in een vakgebied samen met een gerichte 

onderzoeksvraag.  

Zoeken naar bronnen: best met een systematische onderzoeksstrategie.  

Laat je denken hoe je centrale concepten of begrippen in je onderzoek zal definiëren: 

sociale wetenschappers werken immers nooit met abstracte concepten waarvan noch de 

beschrijving, noch de wijze van metingen vast staan. 

→ Kennis om alle relevante kenmerken en hun subdimensies te identificeren:  

• Inspiratie uit literatuur om centrale concepten te definiëren (vaak eenduidige 

definities, dus hiervoor, nuances en subdimensies voor zoeken)  

• Ontrafeling centrale begrippen in subdimensies → nauwkeurige omschrijving  

Vb.: cultuur (Bourdieu → Durkheim) 
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 Via de literatuurstudie leer je de centrale concepten van je onderzoek beter kennen 

en leer je ze ontrafelen in subdimensies die telkens een duidelijke omschrijving of 

definitie moeten krijgen.  

VRAAGSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Algemene vraagstelling:  

o Algemeen, breed karakter  

o Groot aantal vragen verscholen → deelvragen 

o Meestal vertrekken uit die deelvragen, de onderzoeksvragen  

• Onderzoeksvragen: concrete, precieze en eenduidige vragen  

• Waarnemingsvragen:  

o Empirisch toetsbare vragen, vertrekkend uit onderzoeksvragen  

o Behoort NIET tot de probleemformulering → technische vertaling  

Verschillende soorten kennis (= afhankelijk van soort vraagstelling en kennisprobleem): 

• Beschrijvende kennis:  

o Fenomeen wordt zo accuraat mogelijk beschreven  

o Komt vaak voor in exploratieve onderzoeken → wie doet wat, wanneer, hoe – 

vragen staan centraal  

• Verklarende kennis: 

o Doel: het tot stand komen van een fenomeen verklaren → waarom, hoe komt 

het – vragen staan centraal  

o Verschil, samenhang en causaliteit vinden  

• Voorspellende kennis: “tot welke…. Leidt….?” → 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.  

 
Algemene vraagstelling 

Begripsontlening: verfijnen en 

relaties verduidelijken  

Deelvragen  

Operationaliseren van concepten 

en relaties  

Onderzoeksvragen  

= operationele vertaling van de 

onderzoeksvragen  

Waarnemingsvragen  

Inhoudelijke en theoretische 

sturing over wat je precies moet 

waarnemen  
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ONDERZOEKSOPZET OF (ONDERZOEKS-)TECHNISCH ONTWERP 

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 uitdagingen en problemen, bv. geen 

data vinden → aanpassing probleemformulering.  

Operationalisering = het vertalen van abstracte, theoretische concepten in concrete, 

meetbare termen: het onderzoeksvatbaar maken. 

PLAATS EN SITUATIE VAN WAARNEMING: WAAR?  

3 verschillen in onderzoekslocaties: 

1) 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) 

2) Mate van toegankelijkheid: toegang tot soort populatie 

Vb.: daklozen of omgeving getto  

3) 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  

TIJDSTIP EN PERIODE VAN WAARNEMING: WANNEER EN HOE LANG?  

Tijd is een dimensie die je op 3 manieren kan waarnemen:  

1) 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.  

2) 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: 

o Dezelfde groep die meerdere keren, met een bepaalde tijd tussen bevraagd 

worden over hetzelfde onderzoekselement 

o Ieder tijd moment wordt een wave of golf genoemd.  

3) Tijdsreeksonderzoek: als je op elk tijdstip een ander onderzoekselement waarneemt.  

Ook de periode waarop de waarneming betrekking heeft, kan variëren: verleden, heden, 

toekomst.  

De duur van de waarneming / het meetmoment → kan gevolgen hebben op de 

antwoorden van retrospectieve vragen of vragen over respondenten verlenen (p123) 
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Retrospectieve vragen = vragen die je aan een respondent stelt over zijn of haar verleden.  

ONDERZOEKSEENHEDEN EN KENMERKEN: WIE?  

Omschrijving van de doelpopulatie  

= onderzoekseenheden (eigenschappen: personen, gebeurtenissen, organisaties, etc.) om 

een steekproef van te nemen.  

METHODE VAN WAARNEMING: HOE?  

 

Strategie Methode van dataverzameling 

Experimenteel ontwerp  Kwantitatief  

Surveyonderzoek  Kwantitatief 

Analyse bestaande databanken  Kwantitatief / kwalitatief  

Participerende observatie  Kwantitatief / kwalitatief  

Diepte-interview  Kwalitatief  

Historisch-vergelijkend onderzoek Kwalitatief / Kwantitatief 

 

TIJDSPLANNING EN FINANCIEEL OVERZICHT  

Tijdsplanning: uitzetten van alle onderzoeksactiviteiten  

→ 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  

INLEIDING  

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)  

METEN: ENKELE BASISBEGRIPPEN  

HET MEETPROCES  

a.d.h.v. voorbeeld, p131 (QS-ranking en Shangai-rankig)  

Stap 1: de conceptuele definitie = een ondubbelzinnige omschrijving van een theoretisch 

concept in al zijn deelaspecten.  

→ vb.: we gaan 2x kwaliteit van de universiteit meten, maar hebben andere uitkomsten door 

het meetproces  

Stap 2: kiezen van indicatoren die theoretisch concept omvatten, vb.: aantal artikels 

gepubliceerd, aantal leerkrachten per leerling, goed lesgeven, etc.  

Van stap 1 naar stap 2 = operationalisering = theoretisch concept onderzoeksvatbaar 

maken, vertaling naar 1 of meerdere indicatoren /waarneembare verschijnsels  

Vb.: goed lesgeven → hoeveel leerlingen zijn door?  

Stap 3: operationele definitie = een omschrijving van de indiciatoren en 

waarnemingsmethode die nodig is om een bepaald theoretisch concept te meten  

Stap 4: daadwerkelijk meten/observeren  

Stap 5: variabele = waargenomen kenmerk = de waarde vastgesteld op een bepaalde 

indicator.  

Bedreiging van de meetgeldigheid (valkuilen): 

1) 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  

2) 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  

 Kan leiden tot slechte conceptdekking, uiteindelijke waarneming komt niet overeen 

met theoretisch concept.  

In ons voorbeeld van de rankings heeft de QR-ranking betekenisverschuiving, en de Shangai-

raning, een betekenisvernauwing.  
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Schematische voorstelling 

 

 

 

SOORTEN CONCEPTEN  

De moeilijkheid om concepten te meten is afhankelijk van:  

1) Complexiteit van een concept  

= de mate waarin een concept uit verschillende dimensies of deelaspecten bestaat. 

→ Een concept kan complex of eenvoudig zijn, afhankelijk van de conceptuele 

definitie: 

o Eenvoudig = eendimensioneel 

Vb.: Leeftijd of geslacht  

o Complexe kenmerken = voor meerdere dimensies indicatoren zoeken  

Vb.: gezin (aantal personen, relatie tussen personen, etc.) het hangt dus af 

van de conceptuele definitie  

2) Abstractiegraad van een 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.  

Soorten kenmerken:  

o Eenvoudige/concrete kenmerken: 

▪ Makkelijk te meten  

▪ Zintuiglijk waarneembaar  

▪ Maar concreet gedrag kan verborgen zijn + sociaal 

wenselijkheid om verkeerd antwoord te geven, vb.: over 

druggebruik  

o 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 

 

Conceptuele 
definitie 

Operationele 
definitie 

Waargenomen 
kenmerk 

Conceptuele definitie 
Operationele 

definitie 
Waargenomen kenmerk 

Betekenisverschuiving en -vernauwing  
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Mogelijke fouten door gebrekkige operationalisering:  

1) Veralgemeningsfout:  

= op basis van een te partiële meting foutieve conclusies trekken over een complex 

concept.  

o Komt voor bij het operationaliseren van complexe concepten, zowel bij 

concreet-complex als bij complex-abstract  

o = een voorbeeld van betekenisvernauwing  

o 1 of enkele dimensie(s) gemeten, maar geeft de indruk het totale concept te 

meten 

o Te partiële meting van complexe concepten  

o Vb.: secularisatiedebat of meting kwaliteit unief (p135)  

2) Abstractiefout:  

= op basis van een te concrete indicator foutieve besluiten trekken over een abstract 

concept.  

o Afstand tussen het abstract theoretisch concept en het gemeten construct is 

te groot.  

o Vb.: politieke oriëntatie = abstract concept en niet waarneembaar en heeft 

meerdere concrete indicatoren nodig om te kunnen meten, niet alleen 

stemgedrag opzoeken.  

  

Complexiteit en 
abstractiegraad 
van begrippen 

Eenvoudig: 1 
dimensie in de 
conceptuele 

definitie 

Abstract: niet 
zintuigelijk 

waarneembaar

Complex: 
eerdere 

dimensies in de 
conceptuele 

definitie 

Concreet: 
zintuiglijk 

waarneembaar

Vb.: leeftijd = eenvoudig en 

concreet. 

Vb.: gendergelijkheid = 

complex en abstract (het is 

moeilijk te meten)  
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METEN: KWANTITATIEVE VS. KWALITATIEVE BENADERINGEN  

 

Kwantitatief Kwalitatief 

Gaat na in welke mate iets het geval is of bij 

hoeveel eenheden een bepaald kenmerk 

voorkomt  

Gaat op zoek naar betekenisvolle 

categorieën en stipuleert de voorwaarden 

waaraan voldaan moet zijn om tot 

bepaalde categorieën te behoren.  

Concept vertalen in numerieke scores, een 

getal 

Niet-numerieke gegevens, vb.: stukje tekst  

Naturalisme  Constructivisme  

Strikt stappenplan Stappen vloeien over  

 

KWANTITATIEF METEN  

UITGANGSPUNT: KLASSIEKE TESTTHEORIE  

Klassieke testtheorie = een denkkader dat beschrijft hoe observaties onderhevig zijn aan 

toevallige en systematische meetfouten.  

Xi= Ti + Ii + ei  

 

Metingen zijn altijd besmet met fouten: manieren om dit te voorkomen:  

• Preventief: proberen voorkomen door hier meetinstrumenten voor te ontwerpen.  

• Curatief: aanwezigheid van fouten evalueren en opsporen (achteraf).  

→ Rekening mee houden tijdens interpretatie  

Gaat er vanuit dat er een objectieve realiteit bestaat (maar die niet foutloos te observeren 

valt)  

KENMERKEN VAN KWANTITATIEVE VARIABELEN  

Omvang van de uitkomstenverzameling  

• Continue variabele = oneindig veel waarden, vb.: inkomen, huwelijksduur  

• Discrete variabele = beperkt aantal waarden, vb.: aantal kinderen, punten examen, 

etc.  

Soorten kwantitatieve variabele o.b.v. meetniveaus  

= relatie tussen variabelen een getal score 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  

X = geobserveerde waarde / score  

T = werkelijke waarde / true score  

I = Systematische fout / Invalidity  

e = toevalsfout / error  
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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  

Merk op: eenzelfde concept kan op diverse wijze geoperationaliseerd worden 

→ Gevolg: ander meetniveau, vb.: religiositeit meten a.d.h.v. aantal keer naar de kerk 

geweest vs. mate van gelovigheid in God.  

SCHAALTECHNIEKEN  

Hoe kunnen meerdere metingen (door het gebruik van meerdere indicatoren) tot 1 enkele 

getal score samenkomen, die het concept voldoende dekt? → 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  

→ Reproduceerbare schaal → reproduceerbaarheidscoëfficiënt:  

R = 1 −  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑢𝑡𝑒𝑛 

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛∗𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 
  

Als R minstens 0,90 is, is de schaal reproduceerbaar.  
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OPERATIONALISEREN VAN RELATIES TUSSEN VARIABELEN  

Conceptueel model = variabelen / kenmerken en hun relatief grafisch weergeven  

→ Rechthoek: rechtstreeks te meten (manifeste variabelen) vb.: leeftijd  

→ Ovaal: niet-rechtstreeks te meten (latente variabelen), zijn abstracter, meerdere items zijn 

hiervoor nodig 

Relaties:  

→ = Effect-relatie  

→ = samenhang  

Causaliteit:  

• Voldoende voorwaarde  

o B treedt op als A is opgetreden  

o B treedt ook 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 opgetreden (C, D,… nodig) 

• Unicausaliteit  

o A is voldoende en noodzakelijk voor B (enige oorzaak = monocausaliteit)  

RELATIES TUSSEN KENMERKEN  

1) Geen relatie  

Vb.: lichaamsgrootte en religiositeit  

2) Samenhang  

• Aangegeven door kromme, dubbele pijl → X en Y variëren samen.  

• Verband is symmetrisch: de 1 beïnvloedt niet het ander  

• Ze veranderen samen (samenhang of correlatie) = co-variëren  

• Positief / negatief en sterk/zwak  

vb.: studietijd / punten = positieve samenhang  

3) Effect  

• Asymmetrie: X beïnvloedt Y  

• Ene gaat andere voor in de tijd  

• X = onafhankelijk, Y = afhankelijk  

Vb.: Geslacht beïnvloedt alcoholconsumptie  

Vb.: studietijd / punten  = effect  

Onderscheid van 2 en 3:  

• Hangt af van een onderzoeksonderwerp en theoretische argumenten 

• Besluiten tot effecten mag niet zomaar, effect impliceert causaliteit → wanneer 

spreken we van causaliteit?  

o Tijdsorde (A komt voor B)  

o Duidelijk verband tussen de 2 

o Geen schijnverbanden / geen waarde C aanwezig  

o Theoretische onderbouwing 

X Y 

X Y 
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• Verbanden en effecten kun je onderscheiden naargelang: 

o Het teken van de relatie: 

▪ Positief: variabelen zijn recht evenredig gerelateerd  

▪ Negatief: variabelen zijn niet evenredig gerelateerd  

o Sterkte: mate waarin kenmerken samen variëren  

▪ Sterke relatie: verandering X → sterke verandering Y  

▪ Zwakke relatie: verandering X → zwakke verandering Y  

 

4) Mediatie / intermediaire variabelen  

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 

Vb.: effect van interesse (X) op examenresultaten (Y) wordt gemedieerd door aantal uren 

studeren (Z)  

• Effect van X en Y kan uiteengelegd worden in een:  

o Direct effect: X → Y  

o Indirect effect: X → Z → Y  

o Totaal = direct + indirect  

• Volledig en partieel effect:  

o Partieel mediatie = zowel direct als indirect effect  

o Volledig mediatie = geen direct effect, relatie tussen W en Y, volledig door Z 

verklaard.  

Speciale vorm: schijnverbanden = komt voor wanneer 2 kenmerken beïnvloedt worden door 

een 3e factor die niet geobserveerd wordt, vb.: hoe meer institutionalisering, des te meer 

schoorstenen voor ooienvaarsnesten → Meer ooienvaarsnesten + werknemers krijgen meer 

kinderen want ze krijgen een beter loon → maar dat betekent niet dat er een verband is 

tussen ooievaarsnesten en kinderen krijgen.  

5) Interactie of moderatie  

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.  

Vb.: effect van het aantal uren studie (X) op 

examenresultaten (Y) word beïnvloedt door studiemethode 

(Z)  

• Verschil: bij mediatie: Z beïnvloedt variabelen, bij 

moderatie:  beïnvloed Z de relatie tussen de 

variabelen.  

• Relaties worden uitgedrukt met een waarde tussen -1 tot 0 en van 0 tot +1  

→ 0 ≠ effect, 1 = perfecte relatie, -1 = perfect omgekeerde relatie  

X 
Y 

Z 

 

X Y 

Z 
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EFFECTEN / VERBANDEN, INTERACTIES EN MEDIATIE AFLEZEN OP KRUISTABELLEN  

Kruistabellen 

• Afhankelijke variabele in rijen  

• Onafhankelijke variabele in kolommen  

• Kolom % berekenen 

• Verschillen tussen kolom % over kolom berekenen (Δ), wanneer Δ < 5%, dan: verband, 

anders niet → kijk altijd naar absolute waarde + maakt niet uit welke je eerst aftrekt.  

Interactie-effect of moderatie kruistabel:  

• Verschilt de effectsterkte (Δ) binnen categorie van een derde variabele?  

Vb.: steun kinderopvang (p147-148) 

• Als er interactie-effect is moeten beide Δ’s verschillen  

Mediatie  

• Blijft de effectsterkte (Δ) gelijk wanneer we een 3e variabele introduceren?  

→ Vb.: sociale klasse → inkomen → Steun kinderopvang (2 tabellen maken)  

• Als Δ > 0 of Δ < 0 → Sterk effect  

CONCREET VERSCHIL TUSSEN MEDIATIE EN INTERACTIE BEZIEN VIA KRUISTABELLEN  

Interactie of moderatie: Δ’s van tabellen van 3 variabelen vergelijken en daarvan het 

gemiddelde nemen.  

Mediatie: Δ (hoge klasse – lage klasse) van tabel met 2 kenmerken vergelijken met de Δ van 

het gemiddelde (2 gemiddeldes aftrekken) van tabel met 3 kenmerken → als die gelijk zijn is 

er geen mediatie  

Vb.: Warren McCleskey (p149)  

• Zwarte man = dader, witte = slachtoffer  

• Statistieken: advocaat: witte vaker doodstraf dan zwarten  

MAAR: toevoeging 3e variabelen: huidskleur slachtoffer  

Conclusie: zwarte dader, witte slachtoffer = vaker doodstraf 

BETROUWBAARHEID NAGAAN?  

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  

Betrouwbaarheid: afwezigheid van toevalsfouten  

→ Vb.: Klassieke Testtheorie  

• Toevalsfouten heffen elkaar op  

• Oplossing: meerdere metingen doen, en zien in hoeverre deze metingen 

overeenkomen  

3 manieren om betrouwbaarheid na te gaan. 
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1) 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) 

2) 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  

 

3) Cronbacks 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  

∝ =  
𝐾(𝑟)

(1 + (𝐾 − 1) ∗ 𝑟)
 

 

Als α > 0,70: goede betrouwbaarheid (hoge correlatie)  

Als α > 0,80: uitstekende betrouwbaarheid  

→ Nadeel: aantal items beïnvloedt door α 

Vb.: Portrait Value Questionnaire (p152) – Schwarz  

• Onderzoek basiswaarden mensen via surveyonderzoek  

• Vragenlijst 2x ingevuld met 2 weken tussen → zelfde resultaten = hoge test retest 

betrouwbaarheid  

• Maar: interne consistentie (onderlinge samenhang), niet goed: α = 0,57  

  

K = aantal items in schaal  

r = gemiddelde correlatie tussen 

items  

α = samenhang tussen de items  
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MEETGELDIGHEID NAGAAN? 

Doel meetgeldigheid nagaan:  

→ Betekenisvernauwing of -verschuiving aanwezig?  

→ In hoeverre overlap theoretisch / waargenomen concept 

Verschillende methoden:  

1) 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  

 

2) 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  

 

3) Criteriumgeldigheid  

= Meetgeldigheid vastgesteld door de meting te vergelijken met een criterium dat 

beschikbaar is op het moment dat je de meting uitvoert. 2 soorten: 

a. 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.  

b. 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 α, 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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4) Methode die relaties gebruiken met andere variabelen om geldigheid na te gaan, 2 

soorten:  

a. Begripsgeldigheid  

= meetgeldigheid vastgesteld door na te gaan of het gemeten concept op 

de theoretisch verwachte wijze samenhangt met andere concepten.  

o D.m.v. statische analyse nagaan of de geobserveerde relaties qua 

teken en sterkte overeen komen met de hypothesen  

o Zo ja: argument voor geldigheid meten  

o Staat of valt met:  

▪ Correctheid van de hypothesen  

▪ Geldigheid van meting van andere concept  

▪ Opvatting sluitingsuur meet juist  

b. Discriminerende geldigheid  

= Meetgeldigheid vastgesteld door na te gaan of het gemeten concept niet 

te sterk samenhangt met metingen van concepten die theoretisch 

verschillend zijn.  

o Focus op concepten waartussen zwakke / geen relatie tussen bestaat 

→ Concepten die theoretisch duidelijk van elkaar verschillen, moeten 

ook verschillende meetresultaten opleveren.  

o Wanneer 2 begrippen niet mogen correleren en ze correleren toch  

→ Weinig geldigheid  

Vb.: Metingen voor universalisme en prestatie correleren relatief laag.  

KWALITATIEVE METING  

HET OPEN KARAKTER VAN KWALITATIEVE BENADERINGEN  

 Gesloten meetproces  Open meetproces  

Stadia in meetproces  Strikte volgorde  Wisselwerking  

Aard data  Voorgestructureerd  Flexibel  

Plaats meetproces in 

onderzoekscyclus 

Afzonderlijke fase  Verbonden met andere 

fasen  

 

 

Kwalitatief meetproces: 

• Aandacht voor perspectief van de onderzochte  

• Constructivistische opvatting  

• Objectiverende meetprocedures van kwantitatieve zijn minder geschikt  

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)  

 

Kwantitatieve meting  
Kwalitatieve meting  
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ENKELE ILLUSTRATIES VAN KWALITATIEVE BENADERING  

GEFUNDEERDE THEORIEBENADERING  

= 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.  

Oproep: onderzoekers starten niet met een theorie, maar ontwikkelen een nieuwe theorie 

gegrond uit empirische observaties:  

• Onderzoeken met een leeg hoofd: vergeten van bestaand concept  

• Onderzoekers moeten aan de slag met sensitizing cocepts (niet van tevoren 

vastgelegd maar uit empirische observatie tot stand komt) 

→ Vaag beginnen, tijdens proces verfijnen.  

Praktijk: proces met 3 vormen van coderen:  

1) Beschrijven/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)  

2) Relaties tussen open codes opsporen / axiaal coderen  

→ Een set van goed uitgewerkte concepten waartussen relaties worden 

gespecifieerd  

→ Data terug bijeen brengen en relaties tussen categorieën zoeken.  

3) Kern-categorieën selecteren en verder uitwerken / selectief coderen:  

→ Dit vormt een geïntegreerd kader om fenomenen te verklaren of zelfs te 

voorspellen  

→ Kern-categorieën kiezen → in diepte uitwerken  

 Voortdurende afwisseling van de 3 vormen van coderen tot nieuwe theorie 

voldoende verfijnd is om empirische observaties weer te geven.  

Participerende observatie – Glaser + Strauss: in een ziekenhuis, diepte-interviews doen met 

mensen die gaan sterven → verschillende besefcontexten geven interacties vorm: 

• 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)  

Conclusie: open meetproces, inductief, door gradueel proces van constante vergelijking en 

abstractie uiteindelijk begrippenapparaat ontwikkelt.  
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KWALITATIEVE COMPARATIEVE ANALYSE (QCA)  

QCA = 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  

Vb.: Reagen: 

• Discriminatie bij promoties  

→ Positieve cases: wel promotie (1) 

→ Negatieve cases: geen promotie (0) 

• Waarheidstabel  

KWALITEIT VAN KWALITATIEVE METINGEN  

2 kampen met verschillende visies:  

1) Idee dat kwalitatieve + kwantitatieve metingen best gemeenschappelijke 

kwaliteitscriteria hanteren  

→ Goede correspondentie tussen theoretische concepten + indicatoren  

→ Toevallige inconsistenties zijn onwenselijk (in resultaten)  

→ Meetgeldigheid + betrouwbaarheid  

→ Vooral bij gesloten meetproces  

2) Kwalitatief onderzoek heeft nood aan set van eigen kwaliteitscriteria  

→ Veronderstelt objectieve werkelijkheid  

→ Constructivistische theorie: onderzoek moet achterhalen welke realiteitsinvulling(en) de 

mensen geven.  

Dus: andere evaluatiecriteria:  

• 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.  

2 bijbehorende oefeningen.  
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H7: SELECTIE VAN ONDERZOEKSEENHEDEN: 

STEEKPROEVEN  

INLEIDING  

Onderzoek bij concrete eenheden  

→ Bij wie? = operationele definitie van eenheden  

→ Bij deze eenheden met de onderzoeker kenmerken, vb.: haarkleur, lengte,... 

MAAR: dan is de vraag: ‘bij iedereen, of maar bij een deel (subset) ervan?  

De hele populatie wordt onderzocht = populatie-onderzoek 

→ Vb.: volkstelling, census (= iedereen)  

In de V.S., klantenregister raadplegen…  

Observatie bij een deel van de populatie = steekproef 

ONDERZOEKSEENHEDEN, POPULATIE EN STEEKPROEF  

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.  

→ Individualiseringfout = uit observaties op een lager niveau verkeerde conclusies trekken 

over eenheden op en hoger niveau.  

→ Desaggregatie = 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.  

STEEKPROEVEN: TWEE LOGICA’S VAN SELECTIE  

1) De steekproef is een miniatuurbeeld van de populatie  

→ Toevalstreekproef: louter toevallig selecteren uit de populatie (naturalistische visie)  

2) Steekproeven moeten een verdiepend inzicht geven en de aard van bepaalde 

fenomenen en niet zozeer een perfecte afspiegeling van de populatie  

→ Theoretische steekproef: doelbewust op zoek gaan naar een beperkt aantal cases 

die zoveel mogelijk relevante informatie bevatten (≠ per se objectieve representatie)  

(constructivistische visie)  
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TOEVALSTEEKPROEVEN  

STAPPEN BIJ HET TREKKEN VAN TOEVALSTEEKPROEVEN  

Toevalsteekproef = een steekproef waarbij je eenheden louter toevallig selecteert en waarbij 

alle eenheden in de populatie een berekenbare kans hebben om geselecteerd te worden.  

→ Aselecte steekproef  

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.  

5 stappen:  

1) Algemeen universum = verzameling van alle eenheden waarvoor de theoretische 

proposities worden geacht geldig te zijn.  

2) Speciaal universum = specifiek = een operationele definitie van de populatie, die in 

tijd en ruimte is afgebakend.  

3) 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.  

4) Geplande steekproef = uit je steekproefkader o.b.v. toeval onderzoekseenheden 

selecteren → steekproeffractie = het percentage van alle populatie-eenheden dat in 

de steekproef opgenomen is.  

5) Gerealiseerde steekproef = geplande steekproef min de non-respons 

Voorbeeld: 5 stappen in onderzoek naar de verkiezingen van 2014 

1) Algemeen: de Belgische kiezer  

2) Specifiek: stemgerechtigden bij federale verkiezingen op 25 mei 2014 

3) Kader: Belgisch rijksregister  

4) Geplande: 4029 respondenten  

5) Gerealiseerde: 1901 respondenten  

TYPES TOEVALSTEEKPROEVEN  

Enkelvoudige toevalsteekproef  

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  

Gestratificeerde steekproef = een toevalsteekproef die verkregen wordt door de populatie 

op te delen in subgroepen (strata) en binnen deze groepen toevallig eenheden selecteren.  

→ Proportioneel gestrat. 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)  
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→ Disproportioneel gestrat. 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 p176  

• 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  

De clustersteekproef en tweetrapssteekproef  

Clustersteekproef = een steekproef die verkregen wordt door toevallig een aantal primaire 

eenheden te selecteren, waarvan je vervolgens alle secundaire eenheden in het onderzoek 

opneemt.  

Tweetrapsteekproef = 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  

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.  

FOUTENBRONNEN BIJ STEEKPROEFTREKKING  

Dekkingsfouten  

Dekkingsfout = een fout ten gevolge van een gebrek aan overeenstemming tussen de 

populatie en het steekproefkader. 

→ Toevallige fouten: verhoogt enkel kans op onbetrouwbaarheid (vb.: 2x in de lijst)  

→ Systematische fouten: undercoverage (steekproefkader te beperkt) en overcoverage 

(steekproefkader te ruim, oplossing: niet-verkiesbare respondenten)  

Niet-verkiesbare respondenten = een eenheid in de steekproef die geen deel uitmaakt van 

de onderzoekspopulatie.  

Steekproeffouten  

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 
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Vb.: vertrouwen in politiek berekenen voor bepaalde populatie. We weten bv dat het 

gemiddelde 5 is op een schaal van 0 tot 10 met een standaardafwijking van 2. Nu kan je een 

steekproef nemen van 100 en daar het gemiddelde van berekenen MAAR hoe meer je er 

bevraagt, des te meer je antwoord naar 5 zal neigen. Dus als je weinig mensen bevraagt, is 

er meer afwijking, de oplossing hiervoor is het 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.  

 

Enkelvoudige steekproef: 𝑦 (𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒) ± 𝑧𝑎√
𝑠²

𝑛
 

 

 

Non-responsfout  

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.  

2 oorzaken: non-contacts (niet in slagen geselecteerde onderzoekseenheden te 

contacteren) + weigeringen  

Gevolgen:  

• Kleinere geradicaliseerde steekproeven → minder nauwkeurig  

• Non-respons brengt een systematische vertekening in de schattingen want non-

respondenten hebben vaak een uitgesproken profiel.  

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.  

 

y = geschatte gemiddelde vertrouwen  

n = steekproefomvang  

s² = variantie van de variabele  

z = waarde van de standaard 

normaalverdeling die een zekere kans 

op vergissing vastlegt.  
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Vertekening: (𝑦 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒) = (
𝑀

𝑁
)(𝑌𝑟 − 𝑌𝑚) 

 

 

 

 

STEEKPROEFGROOTTE  

Finiteitscorrectie = een correctie die je toepast bij het berekenen van 

betrouwbaarheidsintervallen wanneer de steekproeffractie erg groot (>5%) is.  

5 factoren van belang bij het bepalen van een optimale steekproef:  

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  

𝑛 =  
4𝑧𝑎

2𝑠²

𝐿²
 

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.  

M = aantal non-respondenten  

N = aantal eenheden in de geplande 

steekproef (non-respondentengraad) 

YR = gemiddelde populatiescore voor 

respondenten  

YM = gemiddelde populatiescore van 

non-respondenten  

L = breedte van het gewenste 

betrouwbaarheidsinterval  
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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 STEEKPROEVEN  

DE EIGENHEID VAN THEORETISCHE STEEKPROEFTREKKING  

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.  

Gevolgen:  

• Meer flexibele omgang met de afbakening van de onderzoekseenheden  

• Grotere flexibiliteit voor steekproefgrootte, aantal ligt niet op voorhand vast zoals bij 

toevallige steekproeven  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definitie en (voorlopige) hypothetische verklaring  

Geen observaties 

die hypothese 

tegenspreken  

Einde dataverzameling  

Observatie spreekt 

hypothesen tegen (laat toe om 

te verfijnen + herformuleren)  

Herformuleren definitie  
Observatie (van cases): je zoekt negatieve 

cases die hypothese tegenspreken  
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Theoretisch Toevals 

Informatieve waarde  Toeval 

Open definitie van populatie  Gesloten definitie van populatie  

Theoretische verzadiging  Vast aantal  

 

STRATEGIEËN IN THEORETISCHE STEEKPROEFTREKKING  

De doelgerichte steekproef  

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 

De sneeuwbalsteekproef  

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  

De gelegenheidssteekproef  

Gelegenheidssteekproef = steekproef bestaat uit eenheden waar je makkelijk toegang tot 

hebt → praktische voordelen maar mindere kwaliteit.  

Adaptieve steekproeftrekking = het combineren van diverse strategieën van selectie om een 

steekproef te verkrijgen die aangepast is aan de specifieke noden van het onderzoek.  

Vb.: Delph – The Silent Community → onderzocht homo’s toen dat nog verboden was.  

→ Lijst met openbare plaatsen die populair waren die ze bleven aanvullen doorheen het 

onderzoek (= sneeuwbal)  

→ Al snel had hij door dat hij enkel witte mannen tegenkwam, omdat zijn onderzoeksleider 

ook wit was, dus dit moest hij bijstellen. Dit kon door het open karakter van de steekproef 

(adaptieve steekproef).  
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H8: EXPERIMENTELE ONTWERPEN  

INLEIDING  

Basisidee van een experiment: je creëert 2 situaties, in de 1e manipuleer je 1 element en ga je 

na of die ingreep effect heeft op een kenmerk van interesse. In de 2e situatie manipuleer je 

niets (controlesituatie)  

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.  

ONDERDELEN VAN HET KLASSIEKE EXPERIMENTELE ONTWERP  

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.  

BASISSCHEMA VAN EEN KLASSIEK EXPERIMENT  

 

R  X 

 

R   

 

 

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 EN MATCHEN  

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)  

O1 O2 

O3 O4 

Elke rij = situatie / conditie  

O staat voor observatie.  

De X verwijst naar de stimulus / experimentele manipulatie 

waarin experimentele groep wordt blootgesteld.  

De O’s en X in een rij hebben betrekking op groepen personen 

in eenzelfde situatie. 

O1, X, O2 slaan op experimentele groep 

O3, O4 op de vergelijkingsgroep  

R = randomisering  



Methodologie 2020-2021 

54 

 

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.  

EFFECT VAN DE STIMULUS  

Netto-effect stimulus = (O2-O1) – (O4-O3)  

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

(O4-O3) = alle storende factoren 

VOORMETING  

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.  

→ 2 mogelijkheden:  

1) Niet steeds mogelijk omdat er geen respons is zonder stimulus of omdat de 

voormeting op zijn minst ongepast is. 

2) Gevaar voor interne geldigheid van het experiment: de proefpersonen kunnen de 

neiging hebben om consistent te zijn in de nameting met wat ze zich herinneren van 

hun antwoord in de voormeting.  

Ook gevaar voor externe geldigheid: de vragen in een voormeting kunnen een 

invloed uitoefenen op de wijze waarop de proefpersonen in de wereld staan  

→ Interactie effect  

Solomon: vier-groepen-ontwerp  

R  X 

 

R 

 

R  X 

 

R 

 

 

O1 

O3 O4 

O2 

O6 

O5  

 

Als O2 = O5, net zoals O4 = O6, dan: voormeting geen 

effect. Als die scores wel significant van elkaar 

verschillen, dan moet je ervan uitgaan dat de 

voormeting een effect heeft gehad op afhankelijke 

variabele.  

P215 (grafiek)  
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BEDREIGINGEN VAN DE INTERNE GELDIGHEID  

Wanneer je de mogelijke effecten van andere variabelen op de afhankelijke variabele niet 

kan uitschakelen via het experimentele ontwerp, is het mogelijk dat je die storende effecten 

verwart met de invloed van de experimentele stimulus en wordt de interne geldigheid dus 

bedreigd.  

BUITENEXPERIMENTELE GEBEURTENISSEN  

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.  

Een andere vorm van buitenexperimentele gebeurtenissen is de intra-session of local history 

= 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 OF SPONTANE VERANDERINGEN  

Maturatie = het proces waarbij proefpersonen gedurende de looptijd van een experiment 

‘spontaan’ veranderen op psychologisch, biologisch of emotioneel vlak.  

TESTEFFECT  

Testeffect = het ondergaan van een voormeting heeft een invloed op de scores in de 

nameting.  

→ Reden: consistent willen antwoorden, geheugen-effect, practice-effect = een vorm van 

testeffect die verwijst naar het beter scoren op een test omdat proefpersonen zich de 

testprocedure eigen hebben gemaakt.  

INSTRUMENTATIE  

Instrumentatie = een bedreiging voor de interne geldigheid door veranderingen in de 

betrouwbaarheid van het gebruikte meetinstrument.  

STATISTISCHE REGRESSIE  

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  

Selectie = een verschillende samenstelling van de experimentele en de vergelijkingsgroep.  
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UITVAL  

Uitval = ook experimentele mortaliteit genoemd: personen vallen it 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  

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.  

• 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. 

BEDREIGINGEN VAN DE EXTERNE GELDIGHEID  

In hoeverre kunnen de bevindingen veralgemeen worden buiten de experimentele situatie?  

POPULATIEGELDIGHEID  

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.  

Proefpersonen vaak WEIRDS = Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic 

Societies (vaak Westerse studenten dus)  

NATURALISTISCHE GELDIGHEID  

Naturalistische geldigheid = de mate waarin je bevindingen uit een artificiële experimentele 

situatie kan doortrekken naar de ‘echte’ sociale wereld.  

• Alledaags realisme = 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 = ook wel Hawthorne-effect genoemd = 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.  

Beiden zijn een laag in een experiment.  
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ALTERNATIEVEN OP DE KLASSIEKE EXPERIMENTELE ONTWERPEN  

Het is niet steeds mogelijk om aan de eisen van een klassiek experiment te voldoen.  

→ 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.  

QUASI-EXPERIMENTELE ONTWERPEN  

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  

Verschillende metingen hoeven niet uit eenzelfde persoon te bestaan  

 

X 

Lagged-effect = een uitgesteld effect van de stimulus  bij een tijdreeksontwerp. 

Niet-equivalent ontwerp met vergelijkingsgroep  

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.  

P228 grafiek 

  

O1 O2 O4 O3 O8 O7 O6 O5 

O1 O2 

O3 O4 

X 
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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  

PRE-EXPERIMENTELE ONTWERPEN  

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 → geen vergelijking mogelijk.  

Bestaande groepen met alleen nameting  

Hier is wel sprake van een experiment en een vergelijkingsgroep. Hier ontbreekt wel 

randomisering + voormeting.  

 

 

 

ETHISCHE BEKOMMERNIS  

Onderzoeksontwerpen die veel vergen van proefpersonen en hen confronteren met hun 

gevoelens of gedrag die ze in een normale situatie zelden of nooit tegenkomen. Vaak komt 

ook een manipulatie voor. 

→ Enkel als er geen andere manier is.  

→ Proefpersonen moeten gedebrieft worden.  

→ Nooit in fysiek gevaarlijke situaties worden gebracht.  

Ethische principes: 

1) Respect voor personen: individuen moeten als autonome personen worden 

beschouwd en mensen met een verminderde autonomie beschermd.  

→ Informed consent (deelname = vrijwillig + proefpersonen voldoende ingelicht)  

2) Beneficence = een ethisch principe bij wetenschappelijk onderzoek dat het vermijden 

van schade toebrengen vooropstelt 

3) Rechtvaardigheid: afweging tussen de voordelen van het onderzoek en de nadelen 

voor de proefpersonen. 

 

O2 

O1 

 X 

(X) R 

R 

X O1  

O1 O2 X 

O1 

O2  

 X 

Nog een oefening bij dit hoofdstuk!  
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H9: SURVEYONDERZOEK  

INLEIDING  

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  

STAPPENPLAN EN FOUTENBRONNEN  

Stappenplan: 

1) Afgebakende onderzoeksvraag + onderzoekshypothesen  

2) Keuze type survey: surveymodus (= de wijze waarop contact wordt opgenomen met 

de respondent, het al dan niet betrokken zijn van een interviewer in de 

dataverzameling, en de manier waarop de antwoorden geregistreerd worden)  

3) Ontwikkeling vragenlijst met antwoordcategorie  

→ Gebruik pilot survey = hiermee test je een eerste versie van de surveyvragenlijst om 

zo veel mogelijk fouten en problemen op te sporen.  

4) Onderzoekspopulatie definiëren + steekproef van respondenten trekken  

5) Veldwerkfase: contacteren + motiveren van respondenten + antwoorden registeren  

6) Creëren gegevensbestand + controleren op onmogelijke / onlogische 

antwoordpatronen: data cleaning = foutieve antwoorden worden gecorrigeerd / 

verwijderd.  

7) Onderzoekshypothesen toetsen aan verzamelde data door statistische analyse + 

rapporteren.  

Surveyfouten: Total Survey Error = een benadering waarbij alle mogelijke vormen van 

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

zitten.  

 



Methodologie 2020-2021 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER VRAGEN EN ANTWOORDEN  

3 soorten vragen op basis van inhoud:  

1) Feitenvragen = vragen naar kenmerken, gedragingen of gebeurtenissen die relatief 

objectief feitelijk vast te stellen zijn.  

→ Vragen over leeftijd, grootte, gender, opleiding, mediaconsumptie, stemgedrag,.. 

2) Kennisvragen = vragen die betrekking hebben op de kennis waarover respondenten 

beschikken over een bepaald onderwerp.  

→ Vragen over werking politieke instellingen  

3) 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..  

2 soorten vragen op basis van antwoordmogelijkheden: 

1) 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.  

Algemeen 
universum 

Speciaal 
universum 

Steekproefkader 

Geplande 
steekproefkader 
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Concept 

Indicatoren 

Respons 

Data 
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Theoretische 

geldigheid  
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Verwerkings
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2) Gesloten vragen = de antwoordopties liggen vooraf vasten zijn voor iedereen 

dezelfde, zoals bij een survey. Positief: snel en efficiënt + goed vergelijkbare 

antwoorden.  

Antwoorden registreren:  

1) Rating scales / beoordelingsschalen = 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.  

2) Ranking scales / rangschikkingsschalen = in rangschikkingsschalen moeten 

respondenten een reeks objecten ordenen, bv van belangrijk naar onbelangrijk of 

van goed naar slecht. 

→ Vb.: belangrijk – onbelangrijk, goed – slecht  

HET ONTWERP VAN VRAGENLIJSTEN  

EEN MODEL VAN HET VRAAG-ANTWOORD-PROCES  

• Kleine verschillen in vraagstelling kunnen leiden tot grotere antwoordverschillen  

• Vragen kunnen verkeerd geïnterpreteerd worden  

• Respondenten kunnen andere dingen aanduiden dan ze echt denken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

1) Respondent 
begrijpt de 

vraag 

2) Coginitieve 
verwerking 

3) Respondent 
evalueert de 
accuraatheid 

van het 
antwoord 

4) Respondent 
evalueert het 
antwoord in 
termen van 

andere doelen 

5) Respondent 
geeft een 
accuraat 
antwoord 

6) Respondent wijzigt 

antwoord op basis van: 

“cues” van de interviewer 

+ informatie in de vraag en 

vorige vragen  

7) Respondent geeft een 

inaccuraat antwoord: sociale 

wenselijkheidsbias + 

volgzaamheidsbias + andere 

vormen van vertekening  

Positief 

zelfbeeld + 
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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  

RESPONSFOUTEN EN -STIJLEN  

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) 

AANBEVELING VOOR HET OPSTELLEN VAN VRAGENLIJSTEN  

1) Vermijd jargon en complexe terminologie  

2) Gebruik een correcte, maar vlotte taal  

3) Gebruik geen dubbele negaties  

→ “Leerkrachten mogen niet verplicht worden hun leerlingen te controleren buiten 

school” → eens/oneens, maar oneens: de leerkrachten zijn verplicht leerlingen te 

controleren….?  

4) Vermijd vage + dubbelzinnige formuleringen  

→ Verkeerde invullingen van respondenten  

Vb.: “Hoeveel bedraagt uw inkomen?” → Jaarlijks, wekelijks, persoonlijk, gezin?  

5) Vragen moeten eendimensioneel zijn 

→ Geen 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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6) Korte vragen krijgen de voorkeur  

→ Uitzondering: vragen over verleden hebben best bijkomende zin. Zo hebben de 

respondenten meer tijd om na te denken over antwoord. 

7) Presenteer alle antwoordmogelijkheden op een overzichtelijke wijze.  

→ Face-to-face surveys → antwoordenkaart vanaf 3 antwoordopties  

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.  

→ Bij schriftelijke / web-enquêtes → primacy effect = de antwoordopties die het eerst 

worden gezien, hebben een grotere kans om aangeduid te worden.  

→ Antwoordopties na de vraag geven 

→ GEEN overlappende antwoordopties geven: 0-1000 / 1000-2000 = overlappend  

8) Maak geen onrealistische veronderstellingen over het kennisniveau van de 

respondenten  

→ Vragen en antwoordopties moeten door iedereen begrepen worden 

(gemiddelde, frequenties vragen over toekomst,…) 

9) Vermijd sturende vragen = een soort vraag waarbij 1 van de antwoordopties als 

waarschijnlijker kan worden gepercipieerd dan de andere ten gevolge van de 

vraagformulering. 

→ De vraagstelling zelf mag geen argument bevatten dat het bevraagde object 

bevestigd / onderuitgehaald. Vb.: “Vindt u het een goede zaak dat de regering in 

België soms bijzondere machten heeft om sneller noodzakelijke maatregelen te 

nemen?” =argument dat bevraagde object bevestigd 

→ (on)gebalanceerde antwoordschaal = een (on)evenwichtige antwoordschaal 

waarbij er (niet) evenveel positieve als negatieve antwoordcategorieën zijn 

opgenomen.  

10) Overweeg zorgvuldig de plaats + volgorde van de vragen  

11) Verzorg de opmaak van de vragenlijst goed.  

KEUZE VOOR SURVEYMODUS  

3 elementen:  

1) Contactopname / rekrutering  

o Persoonlijk contact  

o Telefonisch  

o Via post  

o Via e-mail / telefonisch  

➔ Afhankelijk van info in het steekproefkader: heb je e-mailadressen?  

➔ Hoe persoonlijker, hoe hoger de responsgraad  

2) Interviewer of niet?  

o Interviewers reduceren meetfouten maar introduceren andere 

o Hoge kostprijs  

3) Registratie antwoorden  

o Pen en papier  

o Digitaal heeft voordelen 
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 Registratie op papier  Registratie via computer  

Mét interviewer  Zonder 

interviewer 

Mét interviewer  Zonder 

interviewer  

Persoonlijke 

contactopname  

PAPI (Paper 

and Pencil 

Interview) 

 CAPI 

(Computer 

Assisted 

Personal 

Interview) 

 

Telefonische 

contactopname  

  CATI (Computer 

Assisted 

Telephone 

Interview) 

 

Contactopname 

via post  

 MSAQ (Mail Self-

Administered 

Questionnaire) 

  

Contactopname 

via internet  

   WSAQ (Web 

Self-

Administered 

Questionnaire)  

FACE-TO-FACE SURVEYS  

PAPI + CAPI 

Unit non-respons = steekproefeenheden die niet deelnemen aan een surveyonderzoek.  

Item non-respons = steekproefeenheden die geen antwoord geven op sommige vragen. 

POSTENQUÊTES EN WEBSURVEYS  

MSAQ en WSAQ 

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.  

• Kosten vd respondent: tijdsinvestering, mogelijk gezichtsverlies,…  

• Baten vd respondent: dankbaarheid v onderzoeker, gevoel van bijdragen 

• Hoe respons opdrijven? Kosten < baten 

o Kosten verlagen: korte, makkelijk in te vullen vragenlijst  

o Baten verhogen: persoonlijk aanspreken (bv. naam gebruiken,…), adres met 

hand geschreven,… 

o Vertrouwen verhogen: pre-paid incentive (geld geven voordat onderzoek is 

ingevuld,…) 

 

1) Introductiebrief, aankondiging onderzoek 

2) Enkele dagen (max week) erna: vragenlijst 

3) 2 weken erna: bedankkaartje/herinnering voor mensen die niet hebben gereageerd 

4) 4 weken erna: herinneringsbrief + Vragenlijst voor non-respondenten 

5) 8 weken erna: laatste poging om belang onderzoek aan te tonen, bv. persoonlijke 

afgifte vragenlijst) 
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MIXED-MODE SURVEYS  

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.  

→ Probleem: bepaalde modus zorgen voor andere antwoorden: 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 EN SECUNDAIRE DATA-

ANALYSE  

INLEIDING  

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.  

• Geen non-respons, geen reactiviteit…  

Secundaire data = gegevens die door andere onderzoekers op een eerder tijdstip zijn 

verzameld en beschikbaar zijn voor wetenschappelijk hergebruik.  

SOORTEN NIET-REACTIEVE GEGEVENS  

FYSIEKE SPOREN  

Maat van aanwas (acrcretion 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: INHOUDSANALYSE  

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?) 

• Kwalitatieve inhoudsanalyse (H12) 

• Kwantitatieve inhoudsanalyse  

o Onderzoeksvraag  

o Populatie van analyse-eenheden afbakenen  

o Toeval steekproef trekken uit populatie van teksten  

o Coderen van geselecteerde teksten (→ inhoud wordt gekwantificeerd of 

geteld)  

4 aspecten die vaak aan bod kwamen bij inhoudsanalyse:  

1) Frequentie: hoe vaak komt een bepaald element in de tekst voor  

Vb.: (combinatie van) woorden, onderwerpen, etc.  

2) Omvang: hoeveel ruimte nemen bepaalde tekstelementen in beslag  

3) Richting: positief / negatief / neutrale boodschap  

4) Intensiteit: hoe sterk wordt de richting benadrukt?  
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Coderen bij kwantitatieve inhoudsanalyse: 

• Manifest coderen = coderen van elementen die objectief + ondubbelzinnig zijn  

(Frequentie, omvang)  

• Latent coderen = coderen van elementen die subjectief + dubbelzinnig zijn  

(Richting, intensiteit)  

o Betrouwbaarheid van codering meten via de intercodeurbetrouwbaarheid  

= mate waarin coderingen (van dezelfde tekst) van verschillende codeurs met 

elkaar overeenstemmen  

o Krippendorffs alfa = maat voor intercodeurbetrouwbaarheid  

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

∝= 1 − 
𝐷0

𝐷𝑒

 

 

 

 

ADMINISTRATIEVE DATA EN OFFICIËLE STATISTIEKEN  

Officiële statistieken = gegevens die door overheden verzameld worden en bijgehouden 

worden over hun bevolking.  

→ 3 databronnen:  

• Bevolkingsregister = een continu registratiesysteem waarmee een overheid gegevens 

bijhoudt over alle individuen op het grondgebied.  

• Census / volksstelling  

• Surveys 

 

→ Soorten onderwerpen:  

• Demografische gegevens: aantal inwoners, geslachtsstructuur van de bevolking… 

• Economische indicatoren: BNP, consumptie, prijsniveaus…  

• Gegevens over mobiliteit, leefmilieu en energie 

• Sociale indicatoren = statistische maten die zowel het niveau als de evolutie van he 

welzijn van bevolkingen meten vanuit een sociale bekommernis.  

Sociale indicatoren 

Objectieve Subjectieve 

Sociale condities die losstaat van 

individuele percepties of evaluaties 

(werkloosheidscijfers, kindersterfte, 

armoedepercentages)  

Meten hoe individuen de sociale condities 

waarin ze leven ervaren (subjectief welzijn, 

geluk, vertrouwen)  

 

Gepubliceerde officiële statistieken zijn vaak geaggregeerde gegevens  

→ Geven geen info vrij over individuen.  

→ Groepsmiddelen en -aantallen.  

D0 = geobserveerde 

overeenstemming tussen de codeurs  

De = verwachte overeenstemming 

als de codering toevallig zou 

gebeuren  

 

Geen niet-reactieve data  
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Soms toch gebruik van 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  

Big data = allerhande digitale gegevens die automatisch gegenereerd worden door 

technologische systemen.  

3 kenmerken: 

1) Volume / enorme hoeveelheid  

2) Variety / enorme gevarieerdheid  

3) Velocity / enorme snelheid  

3 types big data:  

1) Sociale mediadata  

= gegevens die personen doelbewust via internettechnologie delen met een groep 

andere individuen → Gevoelig voor reactiviteit.  

2) 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…  

3) Tekstcorpora  

= geschreven teksten die online verschijnen 

Vb.: Google Books, digitale krantenarchieven…  

Potentieel van Big Data:  

• Nieuwe antwoorde op bestaande vragen  

• Antwoorden op nieuwe vragen  

Nadelen van Big Data:  

• 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.  
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SECUNDAIRE ANALYSE VAN ONDERZOEKSDATA  

Het is belangrijk om info te hebben over hoe de data werd verzameld. Online data-

archieven zijn: DANS, ZACAT, ICPSR…  

Meta-analyse = een onderzoek dat gebruik maakt van andere onderzoeken, met als doel 

een patroon te ontdekken in onderzoeksresultaten.  

• Specifiek ontworpen om secundaire data te analyseren  

• Hoge betrouwbaarheid + geldigheid  

• Kleien kans op steekproeffouten  

• Laat veralgemening toe naar ruimere populaties  

• Nadeel: 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. 

VOOR- EN NADELEN VAN NIET-REACTIEVE EN SECUNDAIRE DATA  

Voordelen  Nadelen  

Veilige manier om data te verzamelen Vragen + indicatoren kan men niet kiezen  

Kunnen trens opsporen  Combinaties van variabelen die je nodig 

hebt, ontbreken vaak  

Goedkoper dan zelf data verzamelen  Kan zorgen voor gestandaardiseerd 

onderzoek (iedereen maakt gebruik van 

dezelfde databanken) 

Ethische gevaren: privacy?  
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H11: VELDONDERZOEK EN PARTICIPERENDE OBSERVATIE  

INLEIDING  

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 description = depgaande beschrijving van sociale fenomenen die aandacht 

heeft voor de context waarin deze zich afspelen.  

Kenmerken van veldonderzoek:  

• 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. 

• Constructivisme → nominalistisch + nadruk op Verstehen (niet verklären)  

• Inductief  

• Diepgaand + compleet beeld van sociale fenomenen  

• Omvat onderwerpen die te complex zijn om met kwantitatief onderzoek te 

onderzoeken  

• Wordt gebruikt om zaken in natuurlijke setting te observeren  

• Bestuderen dynamieken + veranderingen (mogelijk dankzij lange periode van 

dataverzameling)  

• Veelvoorkomende onderwerpen: sociale interacties / gedragingen / … rondom: 

o Gebeurtenissen (huwelijk, ziekte, dood…) 

o Sociale rollen (rollen in beroeps-/familiale context…) 

o Sociale relaties (personeel-klant, ouder-kind,…) 

o Groepen en klieken (vriendengroepen, sportteams…) 

o Organisaties (scholen, bedrijven…) 

o Subculturen  

TYPES VELDONDERZOEK  

Onderscheiden a.d.h.v.: 

1) Rol van de onderzoeker → observeren vs. participeren  

2) Mate van openheid → open vs. verborgen  

3) Gehanteerde paradigma → coöperatief vs. investigatief  

ROL VAN DE ONDERZOEKER  

 

 

 

= going native  
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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  

Zuiver participeren / going native = onderzoeker valt niet meteen te onderscheiden van de 

leden van de groep die hij onderzoekt. 

 DE MATE VAN OPENHEID  

Verborgen onderzoek = onderzochte personen weten niet dat er zich een onderzoeker in 

hun midden bevindt.  

→ Deceptie = misleiding van onderzoekssubjecten door onderzoeker  

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.  

GEHANTEERDE PARADIGMA 

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.  

 

 

HET VERLOOP VAN VELDONDERZOEK  

PLANNING VELDWERK  

Selectie van personen, tijdstippen, locaties  

• Open 

• Flexibel 

• Aanpassingsvermogen: je kan het onderzoek niet sturen → onderzoeksplan constant 

aanpassen.  

• De-focussen = vooronderstelling + verwachtingen opzijschuiven: open geest. 
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TOEGANG VERKRIJGEN TOT HET VELD  

Getolereerde fysieke aanwezigheid: anderen moeten bereid zijn om je info te verschaffen.  

→ Hoe kan je het best intreden? Hangt af van elementen: 

• Karakter ruimte  

→ Publiek: makkelijke aanwezigheid  

→ Privaat: afhankelijk van gatekeepers (= personen die (in)formeel de toegang tot 

bepaalde settings reguleren)  

• Ascriptieve kenmerken van onderzoeker (leeftijd, gender, huidskleur…) 

VERBLIJF IN VELD  

• Vaak maanden / jaren  

→ Uitzondering: 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  

• Sociale vaardigheden van onderzoeker nodig: 

o Taal van onderzoekssubject kunnen  

o Hanging out: lang rondhangen  

o Rapport maken: snel goede verstandhouding kunnen uitbouwen met 

vreemden  

o Explicit awareness = kleine details bewust waarnemen  

• Gebruik maken van 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.  

UITTREDE UIT HET VELD  

Gebeurt in overeenstemming met setting + onderzoeksrollen, niet abrupt.  

Altijd een debriefing na de uittrede. 

VELDWERKNOTITIES  

• 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 
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VOOR- EN NADELEN VAN VELDONDERZOEK  

Voordelen  Nadelen  

Interne geldigheid  Gebrek betrouwbaarheid  

Meetgeldigheid  Subjectief  

Kleine kans op reactiviteit  Geen populatiegeldigheid  

Naturalistische geldigheid: 

bevindingen zijn goede afspiegeling 

van realiteit  

Ethische bekommernissen  
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H12: DIEPTE-INTERVIEWS EN FOCUSGROEPEN  

EPISTEMOLOGSCHE ACHTERGROND VAN DIEPTE-INTERVIEWS 

NADRUK OP BEGRIJPEN EN INTERPRETATIE  

Diepte-interview = langdurig + diepgravend gesprek dat onderzoeker voert met respondent.  

• Constructivisme  

• Vestehen = centraal  

= 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 Nadelen 

Probing = doorvragen naar dieperliggende 

betekenissen + motivaties  

Als interviewer moet je balans vinden tussen 

respondenten sturen + openlaten van het 

gesprek  

Verkennend karakter van dataverzameling  Vergt vaardigheid + ervaring van 

interviewer  
Theorievorming in domeinen waarover niet 

veel kennis beschikbaar is.  

NADRUK OP THEORIEVORMING EN -ONTWIKKELING  

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)  
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Schema van de onderdelen van de grounded theory  

Onderdelen theorie  Substantieve theorie  Formele theorie  

Categorie  Sociaal verlies stervende 

patiënt voor nabestaande  

Sociale waarde van mensen 

Kenmerken categorie  Inschatten verlies op basis 

van kenmerken patiënt  

Inschatten sociale waarde 

van mensen op basis van 

kenmerken  

Relaties tussen categorieën Hoe hoger het sociale 

verlies, hoe beter de 

verleende zorg  

Hoe hoger de sociale 

waarde van mensen, hoe 

beter ze gediend worden 

door experten / 

professionelen.  

DE INTERVIEWSITUATIE  

STRUCTUUR VAN EEN INTERVIEW  

De structuur in een schema:  

 Open + 

ongestructureerd 

interview  

Half-gestructureerd 

interview  

Gesloten + 

gestructureerd 

interview  

Algemeen thema  Vast Vast  Vast  

Volgorde vragen  Niet vast  Topiclijst: lijst van 

thema’s die je wil 

behandelen, hoe + 

wanneer ligt niet 

vast. 

Vast  

Formulering vragen  Niet vast  Vast  

SOORTEN VRAGEN 

• Wat en hoe?  

→ Persoonlijke beschrijving van situaties, gevoelens, ervaringen  

• Waarom?  

o Rationalisatie van iemands eigen handelen (gebeurt vaak zonder nadenken) 

o ≠ ‘echte’ reden/motivatie → = wat die persoon kwijt wilt over handelen  

• Openings- of inleidingsvraag  

o ijsbrekers  

o Introduceren onderwerp  

o Drop-off: foto/beeldmateriaal waarmee je de geïnterviewde laat 

kennismaken met onderzoeksthema + aansturen op spontane reactie  

• Transitievraag  

o Overgang naar kernonderwerp 

o Dwingend om persoonlijker te praten over thema  

o Wat betekent… voor jou? Zou jij zoiets doen?  

• Sleutelvraag 

o Kern van thema  

o Centraal voor analyse achteraf 

• Besluitende vraag  

o Sluit interview af  

o Geeft mogelijkheid om onduidelijkheden glad te strijken  
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Inhoudelijke dimensie  Dynamische dimensie  

Vragen naar ervaringen / gedrag  Openingsvragen  

Vragen naar opinies/waarden  Inleidingsvragen 

Vragen naar gevoelens  Transitievragen  

Vragen naar kennis  Sleutelvragen  

Vragen naar achtergrondkenmerken  Besluitende vragen  

 

Probing  

• Content mapping = doorvragen om in kaart te brengen welke aspecten van een 

fenomeen belangrijk zijn in de ogen van respondent. 

• Content mining = doorvragen om dieper in te gaan op betekenis die respondent 

geeft aan een bepaald aspect van fenomeen. 

MOGELIJKE VALSTRIKKEN  

• Leidende / sturende vragen  

• Waaromvragen: respondent moet zelf een verklaring zoeken → dit is de taak van de 

interviewer!!  

• Geen ja/nee-vragen  

FOCUSGROEPEN 

WAT ZIJN FOCUSGROEPEN?  

Focusgroep = een methode van kwalitatieve dataverzameling waarbij een groep 

respondenten discussieert over vooraf vastgestelde thema’s.  

→ Vaak gebruikt bij marketingonderzoek 

SAMENSTELLING VAN EEN FOCUSGROEP  

De groepsdynamiek levert vaak meer diepgaande, verfijnde informatie op.  

• Meestal 6 tot 8 personen  

• Komen samen voor een paar uur 

• Homogene of heterogene groepen? → beide zijn interessant  

• Mogen persoon elkaar kennen? → Ja, dat geeft meer naturalistische geldigheid, 

maar een groep vreemden kan ook.  

Nadelen:  

• Oneerbiedige opmerkingen/ persoonlijke aanvallen  

• Sommige mensen durven in groep persoonlijke onthullingen niet doen  

VAN GESPROKEN WOORD, NAAR GESCHREVEN TEKST  

Transcriptie = een geschreven weergave van een interview.  

→ ge-decontextualiseerde weergave:  

• Houdt geen rekening met lichaamstaal van respondenten  

• Kuchjes, pauzes, lachjes, stemvolume / dynamiek opnemen in transcriptie?  
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Jefferson-notatie voor transcripties  

[tekst] Overlapping  

(.4) Duur pauze in 10-den van 

seconde  

. Toon omlaag  

HOREN Uitroep  

:: Verlenging klank 

Nadruk  Benadrukken 

((snuiven)) Non-verbale activiteit  

Woor- Plotse afbreking.  

ANALYSEREN EN INTERPRETEREN  

Er zijn 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 Hermeneutek = 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  

KWALITEIT?  

Kritiek via peer review  

  

Gebruik hangt af van de 

analysetechniek 

→ Conversatieanalyse heeft 

meer behoefte aan 

gedetailleerde transcriptie 

dan narratieve analyse.  

BESCHRIJVEN  

INTERPRETEREN  



Methodologie 2020-2021 

78 

 

H13: HISTORISCH-VERGELIJKEND ONDERZOEK  

INLEIDING  

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. 

DE OORSPRONG VAN DE VERGELIJKENDE METHODES: JOHN STUART MILL 

A system of logic (2002) – John Stuart Mill.  

→ We gaan 4 basisprincipes vergelijken:  

1) Methode van overeenkomst  

2) Methode van verschil  

3) Gecombineerde methode van overeenkomst en verschil 

4) Methode van gelijktijdige variatie  

METHODE VAN OVEREENKOMST  

Methode van overeenkomst: spoort oorzakelijke factor op door te zoeken naar factoren die 

de gevallen gemeenschappelijk hebben.  

Schematische weergave:  

 Geval 1 Geval 2 … Geval n 

Variabele A  a a’ … a’’ 

Variabele B  b b’ … b’’ 

… c c’ … c’’ 

Variabele X X x’ … x’’ 

Variabele Y  y y … y 

Y = te verklaren fenomeen  

• Zoeken naar gevallen waar y voorkomt  

• Zoeken naar kenmerken die telkens met y voorkomen (hier x) 

• Nadelen:  

o Bevestigende methode (geen tegenvoorbeelden)  

o Samenhang ≠ causaliteit  

o Geen multipele oorzakelijkheid = verschijnsel heeft meerder oorzaken 

o 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)) 

o Sampling bias = vertekening door eenhedenselectie (eenheden worden niet 

toevallig gekozen, maar in functie van de overeenkomst op variabele x en y  

→ alleen bevestiging zoeken)  

• Voordeel: weinig aantal eenheden.  

Verschillen  

Overeenkomsten  
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METHODE VAN VERSCHIL  

Methode van verschil: spoort oorzakelijke factor op door te zoeken naar verschillen tussen de 

gevallen. 

Schematische weergave: 

 Geval  1 Geval 2 

Variabele A a  a 

Variabele B b b 

…. c c 

Variabele X x  niet x  

Variabele Y y  niet y  

 

Zoeken naar 1 geval waar y voorkomt en 1 waarin y niet voorkomt  

Zoeken naar kenmerken x die voorkomen bij y en niet voorkomen bij ‘niet-y’ 

Geslaagde vs. niet-geslaagde revoluties → welke factoren komen wél voor bij de geslaagde 

en niet bij de niet-geslaagde.  

Nadelen zijn dezelfde als bij de methode van overeenkomst.  

GECOMBINEERDE METHODE VAN OVEREENKOMST EN VERSCHIL  

Gecombineerde methode van overeenkomst en verschil: spoort oorzakelijke factor op door 

informatie over gelijkenissen en verschillen tussen gevallen te combineren.  

• 2 geslaagde vs. 2 niet-geslaagde revoluties  

• Gemeenschappelijke factor van de geslaagde komt niet voor bij de niet-geslaagde 

revoluties (voor de rest komen alle factoren van de geslaagde overeen met de niet-

geslaagde)  

METHODE VAN GELIJKTIJDIGE VARIATIE  

Methode van gelijktijdige variatie: spoort oorzakelijke factor op door samenhang tussen 

kenmerken te bestuderen.  

• 1 kenmerk varieert samen met een ander kenmerk, bestaat er een samenhang tussen 

de 2  

• Civic culture en democratie vertonen een samenhang. 

  

Overeenkomsten  

Verschillen  
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SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HISTORISCH-VERGELIJKEND KENMERK  

DE AARD VAN HET EMPIRISCH MATERIAAL  

Zowel kwalitatief en kwantitatief  

→ 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 van aard van empirisch materiaal:  

• Geen veralgemeenbaarheid meestal, door de niet-toevalselectie  

• Afhankelijk van bewaard / overgebleven materiaal door indirect karakter  

Vb.: je kan niet in het verleden observeren  

Opdeling historisch bronnenmateriaal:  

• 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.  
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RECONSTRUEREN VAN HISTORISCHE FEITEN  

Belangrijk dat het interpreteren gebeurt in de mindset van vroeger  

≠ Hineininterpretierung = het interpreteren van historische data vanuit hedendaagse kennis 

en inzichten.  

STREVEN NAAR OORZAKELIJKE VERBANDEN  

QCA-methode van Ragin (Qualitative Comparative Analysis) (p.360)  

→ Gebruikt Booleaanse algebra (AND, OR, NOT) 

VERBINDEN VAN MICRO- EN MACRONIVEAU  

Microniveau: dagdagelijkse interactiepatronen. 

Macroniveau: sociale structuren en culturele elementen  

Vb.: hoe veranderen handelingen zoals neus snuiten, slapen, eten (micro) in 

maatschappelijke verhoudingen (macro)?  

GEBRUIK VAN CONTEXTUEEL MATERIAAL BIJ VERGELIJKINGEN  

Het spanningsveld tussen bespiegelingen over de specifieke situatie of context van de case 

en de nood aan theoretische veralgemeningen, d.w.z. het ontwikkelen van theorieën 

waarvan het geldigheidsveld de onderzochte onderzoekseenheden overstijgt.  

PROBLEMEN BIJ HISTORISCH-VERGELIJKEND ONDERZOEK  

VERONDERSTELLING VAN EQUIVALENTIE  

Equivalentie = de vergelijkbaarheid van waarnemingen over culturele of historische 

contexten heen.  

Emic vs. Etic benaderingen  

→ Vergelijkende onderzoekers gebruiken beide benaderingen: complementaire kennis  

Benaderen van religiositeit, gender, ras,… kan emic en etic.  

→ Associaties die zwarten oproepen bij medeburgers (emic) zijn niet noodzakelijk dezelfde als 

bij Franse medeburgers → niet equivalent.  

2 types equivalentie: 

1) Conceptuele equivalentie  

= mate waarin concepten dezelfde betekenis dragen in diverse culturele en 

historische contexten. Vb.: vergelijken van een universitaire opleiding tussen 

verschillende tijdsperiodes  

2) Equivalentie van het 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?  
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GALTONS PROBLEEM /AUTOCORRELATIE  

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.  

VERTEKENING DOOR EENHEDENSELECTIE / SAMPLING BIAS  

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.  

 


