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VRAGEN DISCUSSIEFORUM – METHODOLOGIE  

H1 EN H2  

VRAAG   

We hebben gezien dat empirie hetgene is wat we gaan waarnemen in wetenschappelijk 

onderzoek . Zou ik kunnen stellen dat de empirie van een onderzoek dus terug te vinden is in 

de centrale onderzoeksvraag?  

Voorbeeld uit de tekst:  

"Dit resulteert in de onderzoeksvraag die nagaat in welke mate en op welke wĳze diverse 

componenten van onbehagen – economische onzekerheid, relatieve deprivatie, sociaal 

wantrouwen of machteloosheid – de relatie tussen sociale structuur en verzorgingsstaatkritiek 

mediëren."  

Is die mate dan ook de empirie? En is het een vereiste voor een goede onderzoeksvraag 

om de empirie hierin te verwerken?  

ANTWOORD:  

Volgens mij het is niet te verwachten dat er emipirie in een onderzoeksvraag terug kan 

gevonden worden, tenzij een inductieve vraagstelling is. Het ervaren van de wereld rondom 

ons door middelen van waarneming duidt op empirie, dus observeren. Als je gaat iets 

observeren dan moet je een voorafgaand een theorie vast gesteld hebben en vanuit de 

theorie de vraag formuleren (dus deductie). Je kan het voorbeeld van Dr.Semmelweis 

bekijken.  

H3 

VRAAG  

Kunt u de term 'institutionele inbedding' wat meer verduidelijken?  

ANTWOORD  

Met institutionele inbedding wordt bedoeld dat wetenschap uitgevoerd wordt in instellingen 

(universiteiten, onderzoekscentra,...). Hoe deze instellingen functioneren, heeft een invloed 

op hoe we aan wetenshap doen en kennis produceren. 

Een voorbeeldje: universiteiten zijn opgedeeld in faculteiten, die rond een discipline 

georganiseerd zijn (vb. economie vs. sociale wetenschappen). Het gevolg is dat veel 

onderzoek binnen deze kaders blijft denken.. 

VRAAG  

Op blz. 82 wordt er meer uitleg gegeven over Kants categorieën. Moeten we deze 

categorieën, zoals opgesomd in tabel 3.1, kennen? 

ANTWOORD  

Dat is wel de bedoeling, inderdaad. 
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Kants verstandsbegrippen of categorieën:  

Kwantiteit  Kwaliteit  Relatie  Modaliteit  

Eenheid  Bevestiging  Inherentie  Mogelijkheid  

Veelheid  Ontkenning  Causaliteit  Bestaan  

Totaliteit  Beperking Wisselwerking  Noodzakelijkheid  

H4 

IN DE LES VRAAG  

Kunnen we resultaten van onethisch onderzoek van het verleden, vandaag gebruiken?  

Vb.: Milgram  

ANTWOORD  

Hier zijn veel verschillende meningen over → geen consensus.  

Een extreem voorbeeld: hypothermia experiments door nazi-dokters in concentratiekampen 

→ dokters gingen gevangenen heel erg afkoelen om effect op lichaam te zien → mogen we 

deze inzichten over het menselijk lichaam gebruiken?  

2 argumenten:  

1) Ja, anders hebben ze voor niks geleden  

2) Is die info zelfs betrouwbaar? Zo onethische info zal wel niet 100% kloppen  

Hoe dan ook, de positieve incentives vermijden.  

VRAAG  

Met het oog op onderzoek met zware ethische consequenties zoals cloning en DNA-

modificatie, nog deze vraag: Is er een internationale instantie die er wereldwijd kan op 

toezien dat er bepaalde onderzoeken niet zomaar kunnen? En welke bevoegdheden heeft 

die evt?  

ANTWOORD  

Interessante vraag. Je moet een onderscheid maken tussen ethische regels enerzijds, en 

juridische regels die ook voor de rechtbank afgedwongen kunnen worden anderzijds. 

Zeker internationaal zijn er niet zoveel echt afdwingbare rechten. De GDPR die bijvoorbeeld 

door de EU is goedgekeurd, is van toepassing op binnen de EU / op Europese burgers, maar 

kan elders op de wereld niet afgedwongen worden. Er geen internationale instantie die 

wereldwijd juridisch kan optreden voor zo'n zaken. 
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H5 

VRAAG 

Zou u het begrip "ver-netwerken" bijdrage willen verduidelijken? Eventueel met voorbeeld. 

ANTWOORD 

Hiermee wordt hetvolgende bedoeld: je onderzoek mag niet los staan van het werk van 

anderen. Je moet theoretische inzichten van anderen meenemen, rekening houden met wat 

andere onderzoekers al gedaan hebben, welke vorige resulaten reeds bekomen 

werden,... Je onderzoek moet m.a.w. deel gaan uitmaken van een gans netwerk van 

onderzoek. 

VRAAG  

In clip 2 spreekt u over 3 voordelen bij het maken van een literatuurstudie. Daarbij begrijp ik 

niet goed wat u bedoelt met 'het situeren van de bijdrage' en wat dan het verschil is met het 

eerste voordeel (zich op wat al dan niet bekend is)? 

ANTWOORD  

De doelstellingen hangen idd wat samen. Je kan dit stuk nalezen op p. 115 (helemaal 

onderaan) en p. 116 van het handboek. 

Kort gezegd: doelstelling 1 wijst op het verkennen naar wat er al is; doelstelling 2 is jouw werk 

verbinden met ander onderzoek dat relevant is. 

VRAAG  

Hoe komt het dat een experiment het beste is om causaliteit aan te tonen? 

ANTWOORD  

H8 gaat hier volledig over. Maar in een notendop: 2 groepen tegenover elkaar → volledig 

random. Groep A: medicijn, groep B: placebo → verandering groep A MOET liggen aan het 

medicijn.  

H6 

VRAAG 

In hoeverre dienen we de chronbachs alfa te kennen ( voor het examen)?  Bedankt voor 

een toelichting. 

ANTWOORD 

Deze maat moet gekend zijn. Let wel: de focus ligt op de logica; formules hoef je niet van 

buiten te leren (als een formule nodig is, krijg je die steeds op het examen). 
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VRAAG 

Kunnen we indruksgeldigheid wel als wetenschappelijk beschouwen? Het gaat toch om de 

persoonlijke intuïtie van een onderzoeker? 

ANTWOORD 

Indruksgeldigheid is inderdaad geen erg robuust criterium, omdat er geen systematische test 

mee gemoeid is. In de praktijk hechten we er dan ook niet veel waarde aan. 

VRAAG  

Is het mogelijk om inhoudsgeldigheid te linken aan veralgemeningsfouten? Met andere 

woorden: ga je de veralgemeningsfouten uit je onderzoek halen wanneer je de benadering 

van inhoudsgeldigheid gebruikt of staat dit los van elkaar? Ze focussen namelijk allebei op de 

aanwezigheid van de belangrijkste deelaspecten van een concept. 

ANTWOORD 

Goede opmerking: de inhoudsgeldigheid nagaan voorkomt inderdaad dat je 

veralgemeningsfouten gaat maken. Inhoudsgeldigheid is dus een aanpak om dit soort fout 

te voorkomen of op te sporen. 

H7 

VRAAG 

Bij de formule van minimaal vereiste steekproef staat er dat een kleinere kans op vergissing 

en een grote heterogeniteit tot een groter benodige steekproef leiden. Een breder gewenste 

betrouwbaarheidsinterval leidt tot het omgekeerde. Op p187 bij 'gewenste kans op 

vergissing' staat er net dat een verbreding van het betrouwbaarheidsinterval 

gecompenseerd wordt door het opdrijven van de steekproefgrootte. Dit lijkt mij elkaar tegen 

te spreken.  Welke uitspraak is juist of zijn ze toch beiden juist? 

ANTWOORD 

Beide uitspraken zijn correct, maar ik begrijp dat je in de war bent - het had iets duiidelijker 

geformuleerd kunnen worden. 

Gewenste kans op vergissing is verbonden aan de waarde voor Za. Kies je hier 1.96, dan zal 

je betrouwbaarheidsinterval 95% zekerheid bieden (de kans op vergissing is dus 5%). Kies je 

echter 2.58 als Za, dan biedt het interrval 99% zekerheid (1% kans op vergissing). Als je Za 

waarde toeneemt, dan zal je betrouwbaarheidsinterval dus breder worden, wat op minder 

nauwkeurigheid wijst (merk op: kans op vergissing en nauwkeurigheid zijn twee verschillende 

begrippen!). Wil je dezelfde nauwkeurigheid behouden met een kleinere kans op vergissing, 

dan zal je de steekproefgrootte moeten verhogen. 

(Ter info: deze waarden voor Za moet je niet van buiten kennen, maar zijn gegeven). 
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VRAAG 

Aan de hand van de kennisclips en het lezen van dit hoofstuk, stellen we vast dat er 

verschillende soorten fouten kunnen oplopen tussen de fasen bij het trekken van een 

toevalsteekproef.   

Mijn eerste vraag hierbij is: tussen alle fasen, buiten tussen fase 1 (algemeen universum) en 

fase 2 (speciaal universum) kan er geen fout oplopen. Kan men dus met andere woorden 

altijd zonder problemen van fase 1 naar fase 2 gaan? 

Mijn tweede vraag: We zien dus dat er zich heel veel fouten (dekkings, steekproef en non-

respons) weten voordoen, maar worden deze niet soms/vaak/... genegeerd om toch tot een 

onderzoek te komen? --> verwijzing naar het hoofdstuk 4 (ethiek) 

ANTWOORD 

Bedankt voor je vragen. Ik ga hier even op het twee punt in (het anderer komt in het 

responsie-college aan bod.  

Het is belangrijk te beseffen dat geen enkel onderzoek perfect is, er liggen altijd fouten op de 

loer. Helemaal foutenvrij werken is onmogelijk, het is kwestie om (1) fouten zoveel mogeljik te 

vermijden; (2) rekening te houden met de aanwezige fouten en er open over te 

communiceren. Deze prinicpes gelden voor de fouten ivm steekproeftrerkking, maar ook 

voor de andere fases in onderzoek. 

Ik denk niet dat onderzoekers de andere foutenbronnen in steekproeftrekking doelbewust 

onder de mat vegen, en dus onethisch handelen. Wel is het zo dat er in de 

onderzoekswereld te weinig aandacht is voor dekkings- en non-respons fouten. Dit kan voor 

eens stuk verklaard worden door het feit dat steekproeffout makkelijk te berekenen is, maar 

dat je heel moeilljk zicht krijgt op de andere fouten. Het vergt een heel onderrzoek op zich 

om daar een beetje zicht op te krijgen. Vandaar is dat wat naar de achtergrond 

verdwenen.  

Ik hoop dat dit wat meer context verschaft. 

VRAAG 

Kunnen access panels gezien worden als een voorbeeld van een gelegenheidssteekproef, 

aangezien deze respondenten zichzelf vrijwillig opgeven om zelf in het onderzoek 

opgenomen te worden? 

ANTWOORD 

Access panels zijn geen toevalssteekproeven. het zijn mensen bereikbaar zijn via de 

commuicatiekanalen die de organisator ter beschikking heeft en die ook nog eens bereid 

zijn mee te werken. Je kan ze vanuit die optiek inderdaad zien als een vorm van 

gelegenheidssteekproef. 
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H8  

VRAAG 

Ik zit met een vraagje over de definitie van de experimentele en vergelijkingsgroep. In de 

definitie staat dat deze groepen bestaan uit individuen. In vorige lessen hebben we geleerd 

dat sociaal wetenschappelijk onderzoek ook organisaties, programma's, ... kunnen zijn. Kan 

het dus zijn dat je een experiment hebt met als onderzoekseenheid organisaties? Als dit kan, 

kunnen we dan spreken van een experimentele en vergelijkingsgroep? Of lukt dit niet omdat 

het experimentele ontwerp een ontwerp is die enkel bij het onderzoeken van individuen kan 

worden gebruikt? 

ANTWOORD 

In theorie kunnen allerhande eenheden in een experiment opgenomen worden. In de 

praktijk zijn het meestal individuen in sociale wetenschappen (maar in medische 

wetenschappen of psychologie ook vaak dieren). De reden om vaker met individuen te 

werken dan met organisaties of programma's is dat randomisering voor die laatste vaak wat 

moelijker is. Randomisering werkt pas goed als je voldoende steekproefgrootte hebt (vb. 

meer dan 100). Dat is met organisaties moeilijker te bekomen. Maar als je voldoende tijd en 

geld ter beschikking hebt, is het perfect mogelijk om vb. op de helft van de scholen een 

nieuwe onderwijsaanpak in te voeren, en te kijken wat het causaal effect is. 

VRAAG 

Bij de groep met voor-en nametingen in een pre-experimenteel onderwerp: 

Waarom is er geen vergelijking mogelijk tussen de groep die geen stimulus heeft gekregen en 

de groep die er wel een heeft gekregen? 

ANTWOORD 

Ik ben niet helemaal zeker dat ik je vraag goed begrijp. Heb je het over 'Groep met voor- en 

nameting' (8.5.2.2.)? In dat geval is er enkel een experimentele groep en geen 

vergelijkingsgroep. Het is dus niet mogelijk twee groepen te vergelijken. 

VRAAG 

Hoe kan je bij een tijdreeksontwerp met zekerheid zeggen dat een uitgestelde verandering 

bij de afhankelijke variabele (zoals in het geval van D in figuur 8.5 van het handboek) een 

'lagged effect' is en niet toegeschreven kan worden aan een buitenexperimentele 

gebeurtenis? Want er is geen vergelijkingsgroep om na te gaan of daar ook een stijging of 

daling is. Dus zou het dan niet kunnen dat de observeerbare stijging/daling niet een 

uitgesteld effect is van stimulus X, maar dat die stimulus geen effect had en er tussen O5 en 

O6 een buitenexperimentele gebeurtenis heeft plaatsgevonden? 

Verder begrijp ik niet goed waarom bij statistische regressie de extreem hoge/lage scores 

sowieso evolueren naar het gemiddelde. 
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ANTWOORD 

Wat het lagged effect betreft: daar heb je gelijk. Causale interpretaties van lagged effecten 

zijn een stukje minder robuust en meer voor kritiek vatbaar. Tenzij je op voorhand een heel 

goede reden hebt om te vermoeden dat het effect met vertraging zal optreden (vb. we 

weten dat het effect van maatregelen rond physical distancing niet meteen een effect 

heeft op sterftecijfers, maar dat dat enkele weken duurt).  

Op je vraag ivm statistische regressie kom ik terug tijdens het responsiecollege. 

H9 

Geen relevante vragen  

H10  

GEEN RELEVANTE VRAGEN, ENKEL EEN BERICHTJE VAN KATRIEN:  

N.a.v. het laatste college, de beloofde link naar aflevering van South Park die gewijd is aan 

de zin en onzin van 'terms en conditions', m.a.w. de zogenaamde 'kleine lettertjes' waarin 

mensen toestemming geven voor gebruik van persoonlijke gegevens. 

https://www.southparkstudios.com/episodes/j6a6zs/south-park-humancentipad-season-15-

ep-1 

Voor wie South Park niet kent, toch ook even de waarschuwing dat het allesbehalve 

fijnzinnige humor is, en soms zelfs ronduit expliciet. Dus niet geschikt voor gevoelige kijkers. 

Om het academische niveau van deze tips hoog genoeg te houden, graag wel deze twee 

links naar werkelijk interessant materiaal: 

https://zwijgenisgeenoptie.be/thomas-hertog/ 

https://zwijgenisgeenoptie.be/karine-van-doninck/ 

Beide zijn exacte wetenschappers (fysica en evolutionaire biologie), en geven in dit gesprek 

een heel mooi perspectief over allerlei vragen mbt methodologie, ethiek, plaats van 

wetenschap in de maatschappij,... 

Zeer warm aanbevolen! 
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H11 

VRAAG  

1Ik begrijp niet goed waarom de onderzoeker geen volledig verborgen onderzoek kan 

voeren. Waarom zou dit hem meteen in 1 van de beide kampen (leerling-leerkracht) 

plaatsen?1.2.3 grijze kader p.300 

ANTWOORD  

Verborgen onderzoek houdt in dat de onderzoeker doet alsof hij een leerling is, en gewoon 

tussen de anderen gaat zitten. Ofwel zich als leerkracht voordoet, en in de school les gaat 

geven. In beide gevallen zie je maar 1 kant van het verhaal: als leerkracht zie je niet hoe het 

er onder de leerlingen aan toegaat, en vice versa. 

Merk trouwens op dat undercover gaan niet eenvoudig is hier. Hoe schrijf je je op 

geloofwaardige wijze in als leerling als meerderjarige die al universitaire studies gedaan 

heeft? Hoe slaag je erin om als leerkracht aangeworven te worden (en les te geven) als je 

geen opleiding als leraar gevolgd hebt? 

H12 

VRAAG 

Wilt  u een voorbeeld geven van : 

a) een type probleemstelling waarbij je eerder dient te opteren voor een gedetailleerde 

transcriptie 

b)  een type probleemstelling  waarbij je beter kiest voor een niet - gedetailleerde of 

oppervlakkigere transcriptie? 

ANTWOORD 

Ik heb niet meteen een voorbeeld voor handen. Of je voor meer of minder gedetailleerde 

transcriptie hangt vooral af van de vraag of de bijkomende informatie opweegt tegen het 

werk. Als je interesse hebt de specifieke spelregels van sociale interacties, bijvoorbeeld (zoals 

het geval is bij conversatie analyse), zal je voor het laatste kiezen. Voor andere onderwerpen 

doen de kuchjes, zuchtjes en tempowisselingen er waarschijnlijk minder toe.  
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H13 

VRAAG 

Hoe ziet de methode van gelijktijdige variatie eruit in een tabel zoals die is voorgesteld bij bv 

de methode van verschil (tabel 13.3)? 

Dezelfde vraag heb ik bij de gecombineerde methode van overeenkomst en verschil. 

Een andere vraag heb ik bij conceptuele equivalentie. In de kennisclip wordt hierbij het 

voorbeeld gegeven van het vergelijken van universitaire opleidingen tussen verschillende 

tijdsperiodes. Er wordt aangehaald dat men moet rekeninghouden met dat de opleidingen 

van 100 jaar geleden,  verschillen met de hedendaagse,... Is dat voorbeeld van vergelijken 

van universitaire opleidingen dan equivalent of net niet? 

ANTWOORD  

Gelijktijdige variatie in zo'n tabel voorstellen is niet mogelijk, omdat het het niet om 

dichotome fenomenen (wel/niet) gaat, maar wel op kwantitatieve zaken. 

Op je tweede vraag kom ik tijdens de herhalingsles op terug. 

VRAAG 

Veralgemeende case studies: Betreft dit enkel een compleet nieuwe studie, of ook met als 

basis een bestaande case studie waar een tweede (derde etc) enigszins gelinkte studie 

naast opgezet wordt ? Ik noem maar iets (met als uitgangspunt dat er hier nu nog geen 

theorieën over zijn)  :  perceptie op eigen zwangerschap onder tiener meisjes in 

Nederland. En dan als volgende studie hetzelfde onderwerp maar dan in België.  Zijn dit 

beide veralgemenende case studys ?  

ANTWOORD 

Veralgemenende casestudies hebben al doel om theorieën te construeren en dus 

veralgemenende uitspraken te doen (inductief).  

Wat voor type casestudie jouw voorbeeld is hangt af van wat er precies gebeurt. Een paar 

punten: 

- Casestudies focusen meestal niet op individuen als case (cfr. het macro en institutionele 

perspectief), ik begrijp niet of jij hier de tiener meisjes of de landen als cases beschouwt. Ik ga 

er evan vanuit dat het eerste het geval is (want case studies vergelijken doorgaans meerdere 

gevallen) 

- Een eerste studie over een onderwerp die probeert veralgemeenbare inzichten is duideliijk 

een veralgemenende casestudie. Volgt een tweede studie die dit herhaalt in een andere 

context, dan spreken we over een verifiërende / falsificerende studie. Maar boort de tweede 

studie andere aspecten aan en wil ze bijkomende veralgemenende inzichten genereren, 

dan gaat het richting veralgemenende casestudie. 
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HERHALINGSLES  

VRAAG + ANTWOORD  

Enkele antwoorden hieronder - de andere komen in de herhalingsles aan bod. 

➔ Indien er een “dekkingsfout” in de zin van “undercoverage” is, mag men die 

fout  dan ook altijd een veralgemeningsfout noemen? 

Nee - veralgemeningsfout is een term die we gebruiken in het kader van meetfouten, 

dekkingsfout gaat over fouten bij steekproeftrekking. 

➔ Kunt u nog even het verschil tussen “frequentiematchen” en “zwak matchen” 

verduidelijken? 

Mag ik je vragen om hiervoor de opname van het responsiecollege over experimenten deels 

te herbekijken. Ik heb dit daar opnieuw uitgelegd (of heb je verdere vragen hierbij?) 

➔ Heeft veldonderzoek vooral problemen met interne of externe geldigheid?  

Veldonderzoek gebeurt in de natuurlijke omgeving, en scoort daarom beter op 

naturalistische geldigheid (een vorm van  externe geldigheid). Omdat je allerhande mogelijk 

storende factoren minder factoren onder controle hebt, kan de interne geldigheid in het 

gedrang komen. 

VRAAG 

H7 – steekproeven  

Mag je er van uitgaan dat Zalhpa -waarde altijd 1,96 is als je 95%zekerheid wil dat je 

populatieparameter binnen het betrouwbaarheidsinterval ligt? Maw als Zalpha waarde niet 

gegeven wordt op het examen, is het 1,96? 

ANTWOORD  

Op het examen zullen we altijd alpha=0.05 en dus Z=1.96 gebruiken. 


