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Begrippen methodologie 
Deel 1: algemene basisbegrippen 

H1: waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek? 

1.1 inleiding 

Methodologie Verwijst naar de wijze waarop het hele proces van 
wetenschapsbeoefening functioneert, en houdt dus niet alleen de 
kennis en beheersing van methoden en technieken in. 

Methoden specifieke technieken gebruikt in wetenschappelijke onderzoeken om 
onderzoekseenheden te selecteren, gegevens erover te verzamelen en 
deze te analyseren en tenslotte resultaten rapporteren 

1.4 wat te verwachten van methodologie 

Micro-, meso- en macroniveau Hebben betrekking op het niveau van de analyse of theorie: micro 
verwijst naar het (inter-) individuele niveau, macro naar het 
maatschappelijke systeem en meso zit hier tussenin, bijvoorbeeld op 
het niveau van organisatie of bedrijven. 

H2: bouwstenen en soorten sociaalwetenschappelijk onderzoek 

2.1 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. 

2.2 bouwstenen van sociaalwetenschappelijk onderzoek 

Theorie Het geheel van samenhangende uitspraken of proposities die bepaalde 
fenomenen beschrijven of verklaren. 

Concept Een algemeen abstract idee dat als een label dient om concreet 
waarneembare zaken of fenomenen te categoriseren. 

Methoden Specifieke technieken gebruikt in wet. onderzoek 

Verifieerbaarheid De mogelijkheid om door observatie te toetsen of theoretische 
aannames overeenstemmen met de realiteit 

Falsifieerbaarheid 
(Weerlegbaarheid) 

De mogelijkheid om door observatie de eventuele onjuistheid van 
kennis aan te tonen. 

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

Formele theorie Een soort theorie die ervan uitgaat 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. 

‘middle range theory’ Theorieën die berusten op een reeks aannames over één bepaald 
sociaal fenomeen, waaruit hypothesen kunnen worden afgeleid die op 
hun beurt empirische getoetst worden 

Empirie Het ervaren van de wereld rondom ons door waarneming. 

Deductie Een gevolgtrekking van het algemene naar het bijzondere. 

Inductie Op basis van specifieke waarnemingen komen tot een algemene regel. 

Endemisch Te wijten aan factoren die beperkt blijven tot een specifieke locatie 

2.3 evaluatiecriteria voor wetenschappelijke kennis 

Betrouwbaarheid De mate van consistentie ve meting, de mate waarin een 
meetinstrument dezelfde resultaten oplevert bij herhaalde metingen 
onder soortgelijke condities 

Meetgeldigheid De mate waarin een meetinstrument meet wat het zou moeten meten 
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Interne geldigheid De mate waarin waargenomen relaties in een empirische studie een 
correcte weerspiegeling zijn van de werkelijkheid. 

Externe geldigheid 
(veralgemeenbaarheid) 

De mate waarin bevindingen uit onderzoek bij een specifieke populatie 
ook gelden voor een ruimere populatie. 

Peer revieuw Het laten evalueren van wet. bevindingen door collega-wetenschappers 

2.4 soorten sociaalwetenschappelijk onderzoek 

Theoriegerischt onderzoek 
(fundamenteel onderzoek) 

Onderzoek dat gericht is op de ontwikkeling van theorie, waarbij 
kennisproductie de primaire drijfveer is. 

Praktijkgericht onderzoek Onderzoek dat gericht is op het oplossen ve praktisch, maatschappelijk 
probleem 

Evaluatie onderzoek Een vorm van praktijkgericht onderzoek – gebruikmakend van 
sociaalwetenschappelijke procedures - om de effectiviteit van sociale 
interventies te onderzoeken 

Actieonderzoek Een vorm van praktijkgericht onderzoek dat beoogt om kennis te 
verspreiden onder de deelnemers aan het onderzoek en zo politieke 
actie te stimuleren. 

Triangulatie Een manier om eenzelfde onderzoeksvraag zowel met kwalitatieve als 
kwantitatieve gegevens van antwoord te voorzien teneinde de 
geldigheid ervan te maximaliseren 

Consistent Vrij van tegenstrijdigheden 

Monocausaal Door slechts 1 oorzaak 

H3: filosofische achtergrond: epistemologische beginselen 

3.1 inleiding  

Naturalisme  
(positivisme) 

Een stroming binnen de soc. Wet. die de epistemologie en werkwijze vd 
natuurwetenschappen als model hanteert en regel- of wetmatigheden 
in de sociale werkelijkheid wil ontdekken en blootleggen. 

Constructivisme 
(interpretatieve sociale 
wetenschap) 

Beschouwt de werkelijkheid als sociaal geconstrueerd en wil begrijpen 
hoe en waarom mensen handelen/denken/voelen vanuit hun specifieke 
handelingscontext. 

3.2 de ontwikkeling vd epistemologie vd wetenschappen 

Empirisme Het idee dat zintuiglijke ervaring en waarneming tot kennis leiden. 

Tabula rasa Schone lei 

Rationalisme Het idee dat het menselijke verstand of de rede als het fundament van 
kennis beschouwd moet worden. 

Axioma Een stelling die niet bewezen is maar wel als grondslag aanvaard wordt. 

Correspondentietheorie vd 
waarheid 

Kennis is waar als ze overeenkomt met wat je kan waarnemen in de 
werkelijkheid. 

Principe van demarcatie Een criterium op basis waarvan je wetenschappelijke van niet-
wetenschappelijke uitspraken kan onderscheiden. 

Verificatie Een test of de inhoud van een uitspraak overeenkomt met de realiteit. 

Inductieprobleem De vraag hoe je op basis van enkele waarnemingen tot algemene, 
universele uitspraken kan komen. 

Falsificatie Het principe dat theorieën slechts wetenschappelijk zijn voor zover ze 
door empirische observaties verworpen kunnen worden. 

Damarcratie Criterium waarop je wetenschappelijk van niet-wet kan scheiden 

Paradigma Het geheel van oriënterende ideeën, modellen en raamtheorieën die op 
een bepaald moment worden gedeeld door wetenschappers. 

Anomalie Een feit, verschijnsel ie theorie die binnen een bepaald model of 
paradigma niet verklaard kan worden 

Methodologisch pluralisme Bepaalde benaderingen zijn beter geschikt dan andere, afhankelijk vh 
onderzoeksprobleem 

3.3 wat met de sociale wetenschappen? 
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Ontologie Veronderstellingen over de aard van de werkelijkheid. 

Epistemologie Aannames met betrekking tot de oorsprong van kennis over de realiteit. 

Realisme 
(objectivisme; empirisch realisme) 

Een ontologisch principe dat ervan uitgaat dat de werkelijkheid bestaat 
los van je waarneming. 

Nominalisme Een ontologisch principe dat stelt dat de werkelijkheid enkel kenbaar is 
via de talige concepten die we erover construeren. 

H4: ethiek in sociaalwetenschappelijk onderzoek 

4.1 inleiding 

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

4.2 hoe omgaan met deelnemers aan onderzoek? 

Informed consent De procedure waarbij deelnemers of respondenten geïnformeerd 
worden over de aard en de doelstelling van de wetenschappelijke 
studie. 

4.3 professionele standaarden en deontologie? 

Deontologie een ethische stroming die uitgaat van absolute gedragsregels 

Fraude Het uitgesproken en opzettelijk met de voeten treden van 
deontologische principes 

Plagiaat Fraude waarbij verwijzingen naar bronnenmateriaal niet of slecht 
gebeuren, met de bedoeling om andermans ideeën, analyses, 
ontwerpen, tekst, enz. als de jouwe te laten doorgaan. 

Deel 2: planning en voorbereiding van empirisch onderzoek 
H5: onderzoek ontwerpen: strategie en doelstellingen 

5.2 het onderzoeksplan 

Onderzoeksplan De omschrijving van wat je gaat onderzoeken en welke middelen of 
methodes en technieken je daarvoor zal inzetten. 

5.3 probleemformulering of probleemstelling 

Probleemformulering Een bondige omschrijving van wat het onderzoeksprobleem precies 
inhoudt en waarom het relevant is om er onderzoek naar de verrichten. 

Kennisprobleem Het gebrek aan theoretische of praktische kennis waaraan onderzoek 
probeert te verhelpen. 

L’art pour l’art Kennis omwille van de kennis 

Anomalieën Fenomenen die in de werkelijkheid zich niet gedragen volgens wat een 
theorie voorspelt (afwijkingen van voorspelling) 

Status quaestionis De stand van zaken met betrekking tot de huidige wetenschappelijke 
kennis i.e. welbepaald domein; is de uitkomst van een literatuurstudie 

Scope Reikwijdte  

Indexen  
(abstracts) 

Databestanden met overzichten van artikels die zijn gepubliceerd in 
wet. tijdschriften 

Waarnemingsvragen Een operationele vertaling (in termen van meetinstrumenten) vd 
onderzoeksvragen. 

5.4 onderzoeksopzet of (onderzoeks)technisch ontwerp 

Onderzoekstechnisch ontwerp De omschrijving van hoe je een onderzoek praktisch zal uitvoeren. 

Operationalisering Het vertalen van abstracte, theoretische concepten in concrete, 
meetbare termen; het onderzoeksvatbaar maken. 

Naturalistische geldigheid De mate waarin je bevindingen uit een onderzoek context kan 
veralgemeen naar de alledaagse realiteit (de mate waarin je 
bevindingen uit een artificiële experimentele situatie kan doortrekken 
naar de ‘echte’ sociale wereld) 

Cross-sectioneel onderzoek Onderzoek dat gebruikmaakt v observaties die op één tijdstip 
verzameld zijn; dit soort onderzoek levert een momentopname vh 
onderzoeksobject op 
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Longitudinaal onderzoek Onderzoek dat onderzoekseenheden door de tijd heen volgt; dit soort 
onderzoek laat toe om evoluties te bestuderen. 

Panelonderzoek Op verschillende meetmomenten informatie verzamelen bij dezelfde 
eenheden 

Panel Een vaste groep mensen die verscheiden keren, gespreid in de tijd, 
worden bevraagd 

Tijdreeksonderzoek Op elk tijdstip bij andere onderzoekseenheden waarnemen. 

Onderzoekseenheden Personen of organisaties  

Retrospectieve vragen Vragen die je aan een respondent stelt over zijn of haar verleden. 

Gannt-grafiek Een planningstool die een schematische voorstelling geeft vd diverse 
taken in een onderzoeksproject en het tijdstip waarop je deze taken zal 
uitvoeren. 

H6: kwantitatieve en kwalitatieve meting 

6.1 inleiding 

Meten Het empirsich vaststellen van verschijnselen die een theoretisch 
concept zo goed mogelijk weerspiegelen (zowel kwantitatief als 
kwalitatief) 

6.2 meten: enkele basisbegrippen 

Conceptuele definitie Een ondubbelzinnige omschrijving ve theoretisch concept in al zijn 
deelaspecten. 

Operationele definitie Een omschrijving vd indicatoren en waarnemingsmethode die nodig is 
om een bepaald theoretisch concept te meten. 

Variabele Waargenomen kenmerk 

Betekenisverenging Een fout ih meetproces waarbij je een deelaspect ve theoretisch 
concept niet waarneemt. 

Betekenisverschuiving Een fout ih meetproces waarbij je verschijnselen waarneemt die niet tot 
de conceptuele definitie behoren. 

Slechte conceptdekking De uiteindelijke waarneming overlapt niet helemaal mh theoretisch 
concept dat je oorspronkelijk wou meten. 

Complexiteit ve concept De mate waarin een concept uit verschillende dimensies of 
deelaspecten bestaat. 

Abstractiegraad ve concept De mate waarin het mogelijk is om een theoretisch concept direct 
zintuigelijk vast te stellen. 

Veralgemeningsfout Op basis ve te partiële meting foutieve conclusies trekken over een 
complex concept. 

Abstractiefout Op basis ve te concrete indicator foutieve besluiten trekken over een 
abstract concept. 

Kwaliteit-kwantiteit Het onderscheid tss de soort of aard ve fenomeen vs de mate waarin 
het voorkomt 

6.3 kwantitatief meten 

Klassieke testtheorie Een denkkader dat beschrijft hoe observaties onderhevig zijn aan 
toevallige en systematische meetfouten. 

Nominale variabele Een kwantitatieve variabele die uit een eindig aantal categorieën 
bestaat waartussen geen logische ordening mogelijk is. 

Ordinale variabele Een kwantitatieve variabele waarvan je de categorieën kan ordenen. De 
afstand tss de categorieën is echter niet gedefinieerd. 

Metrische variabele Een kwantitatieve variabele waarbij de getal scores niet arbitrair (= 
willekeurig) zijn maar intrinsiek betekenis in zich dragen. 

Likertschaal Een meting waarbij respondenten meerdere items beoordelen met 
behulp ve vast format dat uit meerdere antwoordcategorieën bestaat. 
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Guttmanschaal Een meting gebaseerd op de som van meerdere items met twee 
antwoordcategorieën, waarvan de items variëren in extremiteit of 
moeilijkheidsgraad. 

Steppingstonehypothese 
(gateway theory) 

Dat opeenvolgende patronen stadia of overgangsfasen zijn in een 
ontwikkeling naar steeds intenser druggebruik 

Samenhang Twee kenmerken veranderen samen. 

Effectrelatie 1 kenmerk w als beïnvloedende factor gezien voor een tweede kenmerk 

Mediatie De relatie tss drie kenmerken waarbij het effect v 1 variabele op een 
andere via een derde variabele verloopt. 

Manifeste variabele Variabele die we rechtstreeks meten (rechthoek) vb leeftijd. 

Latente variabele Variabele die niet rechtstreeks meetbaar zijn (ovaal) vb. autoritarisme. 

Moderatie 
(Interactie-effect) 
 

De relatie tss drie kenmerken waarbij de sterkte of het teken vh effect 
van 1 variabele op een andere beïnvloed wordt door de waarde op een 
derde variabele. 

Simpson’s paradox Een fenomeen in de statistische analyse waarbij een relatie die in 
subgroepen vd data aanwezig is, kan verdwijnen of wijzigen van teken 
wanneer je de subgroepen samenneemt. 

Test-hertest betrouwbaarheid De betrouwbaarheid die vastgesteld wordt door twee metingen te 
vergelijken die met een korte tussentijd zijn uitgevoerd bij exact 
dezelfde personen en met identiek hetzelfde instrument. 

consistentie Samenhangend 

Split-half betrouwbaarheid De betrouwbaarheid die vastgesteld wordt door de samenhang te 
berekenen tss twee helften ve batterij items. 

Cronbachs alfa De maat voor de interne consistentie ve schaal gebaseerd op de 
gemiddelde correlatie tss de indicatoren. 

Inhoudsgeldigheid Een benadering van meetgeldigheid die via theoretische studie nagaat 
of een instrument de relevante facetten ve theoretisch concept 
voldoende afdekt 

Indruksgeldigheid 
(face validity) 

Een benadering van meetgeldigheid die verwijst naar de vraag of een 
instrument de indruk wekt datgene te meten waarvoor het ontworpen 
werd. 

Gelijktijdige geldigheid 
(concurrent validity) 

Meetgeldigheid vastgesteld door de meting te vergelijken met een 
criterium dat beschikbaar is op het moment dat je de meting uitvoert 

Begripsgeldigheid 
(construct validity) 

Meetgeldigheid vastgesteld door na te gaan of het gemeten concept op 
de theoretisch verwachte wijze samenhangt met andere concepten 

Predictieve geldigheid Meetgeldigheid vastgesteld door de meting te vergelijken met een 
criterium dat beschikbaar dat je de meting uitvoert 

Discriminerende geldigheid 
(discriminant validity) 

Meetgeldigheid vastgesteld door na te gaan of het gemeten concept 
niet te sterk samenhangt met metingen van concepten die theoretisch 
verschillend zijn 

6.4 kwalitatieve meting 

Open meetproces Een meetproces waarbij je de diverse stadia niet strikt chronologisch 
volgt, en waarbij de conceptuele definitie en vorm vd waarnemingen 
niet op voorhand vastliggen 

Gesloten meetproces Een meetproces waarbij je de diverse stadia strikt chronologisch volgt, 
en waarbij de conceptuele definitie en vorm vd waarnemingen op 
voorhand vastliggen. 

Gefundeerde 
theoriebenadering 
(grounded theory) 

Een inductieve onderzoeksstrategie die ontwikkeld werd door Glaser en 
Strauss, en die vanuit empirische observatie en gebruikmakend van 
‘sensitizing concepts’ tot meer veralgemeenbare theoretische inzichten 
probeert te komen. 

Sensitizing concepts Een uitgangspunten ve onderzoeker over de manier hoe men naar data 
moet kijken, wanneer hij g idee heeft over het verloop vh onderzoek. 
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Open coderen Analyseniveau, waarbij je de data ‘openbreekt’ of uiteenlegt.  

Axiaal coderen Analyseniveau, De puzzelstukken w terug samengebracht en er w 
opzoek gegaan naar de verbanden tss de ontwikkelde categorieën. 

Selectief coderen Analyseniveau, men gaat opzoek naar een categorie die de kern vh 
onderzochte fenomeen vormt. 

Kwalitatieve comparatieve 
analyse (QCA) 

Een onderzoeksstrategie waarbij je kwalitatieve gegevens in numerieke 
scores vertaalt met als doel te achterhalen welke factoren bepaalde 
fenomenen kunnen verklaren. 

Credibiliteit Een kwaliteitscriterium om kwalitatieve metingen te beoordelen; 
benadrukt het belang vd geloofwaardigheid van resultaten id perceptie 
vd 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 

H7: selectie van onderzoekseenheden: steekproeven 

7.1 inleiding 

Populatie Verzameling van alle eenheden waarover je uitspraken wil doen. 

Steekproef Eenheden die je daadwerkelijk observeert. 

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 waarnemingseenheden. 

Aggregatie Het samenvoegen v observaties op een lager niveau om uitspraken te k 
doen over eenheden op een 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 
(ecological fallacy) 

Uit observaties op een hoger niveau verkeerde conclusies trekken over 
eenheden op een lager niveau. 

Individualiseringsfout 
(atomistic fallacy) 

Uit observaties op een lager niveau verkeerde conclusies trekken over 
eenheden op een hoger niveau. 

Census 
(volkstelling) 

Een onderzoek waarbij de overheid kenmerken registreert vd ganse 
populatie die zich op haar grondgebied bevindt. 

7.2 toevalsteekproeven 

Toevalsteekproef 
(of aselecte steekproeven) 

Een steekproef waarbij je eenheden louter toevallig selecteert en 
waarbij alle eenheden id populatie een berekenbare kans h om 
geselecteerd te worden. 

Zelfselectie Een mechanisme v steekproeftrekking waarbij de eenheden zelf invloed 
h op hun kans op selectie; vormt een bedreiging voor de 
representativiteit vd steekproef. 

Algemeen universum De verzameling van alle eenheden waarvoor de theoretische 
proposities worden geacht geldig te zijn. 

Speciaal universum Een operationele definitie vd populatie, die in tijd en ruimte is 
afgebakend. 

Steekproefkader (sampling frame) Een lijst van alle eenheden die tot het speciaal universum behoren. 

Geplande steekproef De selectie van eenheden die je wenst te onderzoeken. 

Steekproeffractie H % v alle populatie-eenheden dat id steekproef opgenomen is. 

Non-respons Falingen om geselecteerde eenheden te observeren. 

Gerealiseerde steekproef De groep onderzoekseenheden waarbij daadwerkelijk waargenomen w. 

Enkelvoudige toevalsteekproef Een toevalsteekproef die geen rekening houdt met kenmerken van de 
eenheden en elke eenheid een gelijke kans op selectie geeft. 
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Systematische enkelvoudige 
toevalsteekproef 

Een toevalsteekproef die verkregen w door op toevallige wijze een 
startpunt ih steekproef kader te bepalen en vervolgens eenheden te 
selecteren volgens een vast interval. 

Gestratificeerde steekproef Een toevalsteekproef die verkregen w door de populatie op te delen in 
subgroepen en binnen deze groepen toevallig eenheden te selecteren. 

Strata Subgroepen 

Proportioneel gestratificeerde 
steekproef 

Een gestratificeerde steekproef waarbij het aandeel respondenten per 
stratum overeenstemt met de omvang vd strata in de populatie. 

Disproportioneel 
gestratificeerde steekproef 

Een gestratificeerde steekproef waarbij het aandeel respondenten per 
stratum niet overeenstemt met de omvang vd strata in de populatie. 

Clustersteekproef Een steekproef die verkregen w door toevallig een aantal primaire 
eenheden te selecteren, waarvan je vervolgens alle secundaire 
eenheden ih onderzoek opneemt. 

Tweetrapsteekproef Een steekproef die verkregen w door eerst toevallig een aantal primaire 
eenheden te selecteren, en vervolgens daarbinnen op toevallige wijze 
secundaire eenheden te selecteren. 

Tweefasensteekproef Een steekproef die verkregen w door ie eerste fase eenheden uit een te 
ruime populatie te selecteren; vervolgens ga je dmv een 
screeningsvraag na of ze wel tot de groep behoren waarover h 
onderzoek handelt. 

Dekkingsfout Een fout tgv een gebrek aan overeenstemming tss de populatie en het 
steekproefkader. 

Niet-verkiesbare respondent 
(non-eligibles) 

Een eenheid in de steekproef die geen deel uitmaakt van de 
onderzoekspopulatie. 

Steekproeffout De onbetrouwbaarheid die voortvloeit uit het feit dat je een steekproef 
analyseert ipv de ganse populatie. 

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. 

Non-responsfout Een fout die optreedt als gevolg van het niet participeren van een deel 
vd geselecteerde steekproefeenheden. 

Responsgraad Het percentage vd geselecteerde steekproefeenheden dat 
daadwerkelijk aan het onderzoek deelneemt. 

Non-responsvertekening 
(nonresponse bias) 

Een systematische fout in schattingen die optreedt tgv non-respons; de 
grootte vd fout hangt af vd responsgraad en de verschillen tss 
respondenten en non-respondenten. 

Finiteitscorrectie Een correctie die je toepast bij het berekene van betrouwbaarheids-
intervallen wanneer de steekproeffractie erg groot (>5%) is. 

Quotasteekproef Een niet-toevalsteekproef waarbij je per categorie vd populatie een vast 
aantal eenheden selecteert. 

Random walk Een methode om steekproefeenheden te selecteren, waarbij 
interviewers vanaf een toevallig gekozen startpunt een route afleggen 
die volgens bepaalde beslissingsregels is uitgestippeld. 

Access panel Een bestand van personen die zichzelf opgegeven h om op regelmatige 
basis aan onderzoek mee te werken. 

Gelegenheidssdteekproef 
(convenience sample) 

Een niet-toevalsteekproef waarvan de eenheden geselecteerd zijn obv 
het feit dat ze makkelijk voorhanden zijn. 

7.3 theoretische steekproeven 

Theoretische steekproef Een selectie van onderzoekseenheden obv theoretische overwegingen, 
die eerder een verdiepend inzicht dan representativiteit nastreven. 

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. 
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Doelgerichte steekproef 
(purposive sample) 

Een theoretische steekproef die verkregen w door de 
onderzoekseenheden te selecteren die de grootste relevantie h voor de 
onderzoeksvraag. 

Sneeuwbalsteekproef Een theoretische steekproef die verkregen wordt door een of meerdere 
respondenten (zogenaamde startpunten) te vragen of ze je in contact 
kunnen brengen met andere leden van een specifieke populatie. 

Gelegenheidssteekproef Steekproef samengesteld uit eenheden waartoe je gemakkelijk toegang 
hebt. 

Adaptieve steekproeftrekking Het combineren van diverse strategieën van selectie om een steekproef 
te verkrijgen die aangepast is aan de specifieke noden vh onderzoek. 

Deel 3: kwanitatieve methodes 
H8: experimentele ontwerpen 

8.1 inleiding 

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 vd experimentele stimulus gebeurt in een natuurlijke en 
dus moeilijk beheersbare setting. 

Laboratoriumexperiment Het toedienen vd experimentele stimulus vindt plaats id strikt 
controleerbare, maar hoogst artificiële omgeving vh laboratorium. 

Experimentele groep De groep individuen die op gecontroleerde wijze de experimentele 
stimulus toegediend krijgt. 

Vergelijksingsgroep De groep individuen die de experimentele stimulus niet toegdiend krijgt 

8.2 onderdelen vh klassieke experimentele ontwerp 

Stimulus 
(experimentele manipulatie) 

De factor die de onderzoeker ‘toedient’ aan de proefpersoenen id 
experimentele groep en waarin de experimentele groep dus verschilt vd 
vergelijkingsgroep. 

Conditie De situatie of omstandigheid ie experiment waarin ofwel de stimulus w 
toegediend (experimentele conditie) ofwel niet (controleconditie) 

Randomiseren De procedure binnen een experimenteel ontwerp waarbij op 
toevalsbasis proefpersonen w toegewezen aan de verschillende 
condities, zodat er statistisch equivalente groepen w gecreeerd (de 
groepen zijn perfect vergelijkbaar; op toevalsfouten en stimulus na) 

Controlegroep Een vergelijkingsgroep die samengesteld is obv randomisering. 

Matchen Een procedure binnen een experimenteel ontwerp om obv relevant 
geachte kenmerken vergelijkbare groepen samen te stellen 

Precisie- of paargewijs matchen Een type matching waarbij je voor elke combinatie v kenmerken bij een 
lid vd experimentele groep zorgt voor eenzelfde combinatie v 
kenmerken id vergelijkingsgroep 

Frequentie-of groepsmatchen Een type matching waarbij je enkel rekening houdt met elk kenmerk 
afzonderlijk, niet met de combinatie van kenmerken 

Zwak matchen Een type matching waarbij je alleen rekening houdt md 
vergelijkbaarheid vh gemiddelde en/of de spreiding ve reeks 
kenmerken tss de verschillende condities 

Voormeting De meting vd score op de afhankelijke variabele in alle condities voor 
de stimulus w toegediend; gaat statistische eqquivalentie v individuen 
in diverse condities na 

Interactie-effect  Meer aandacht beginnen schenken aan dingen uit hun omgeving die te 
maken h met de inhoud vd vragen uit de voormeting. 

Confounding variables Storende factoren in experimenteel onderzoek die geen onderdeel 
vormen vd hypothese die getest wordt, maar die wel samenhangen met 
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de kenmerken van interesse en zo de oorzakelijke redenering kunnen 
bedreigen of ondergraven. 

8.3 bedreigingen vd interne geldigheid 

Interne geldigheid Bedreigingen die de score op de afhankelijke variabele rechtstreeks en 
systematisch sturen. 

Buitenexperimentele 
gebeurtenissen (history) 

Gebeurtenissen die tss de voor- en nameting optreden los vd stimulus, 
en die een bedreiging kunnen vormen voor de interne geldigheid. 

Intra-session history 
(local history) 

Unieke gebeurtenissen in die zin dat ze alleen id experimentele of in de 
vergelijkingsgroep optreden. 

Maturatie Het proces waarbij proefpersonen ve experiment ‘spontaan’ 
veranderen op psychologisch, biologisch of emotioneel vlak. 

Testeffect  het ondergaan ve voormeting hft een invloed op de scores id nameting. 

Practice effect Een vorm van testeffect die verwijst naar het beter scoren op een test 
omdat proefpersonen zich de testprocedure eigen h gemaakt. 

Instrumentatie Een bedreiging voor de interne geldigheid door veranderingen id 
betrouwbaarheid vh gebruikte meetinstrument. 

Statische regressie 
(regressie naar het gemiddelde) 

Door toeval zlln grote toevalsfouten id voormeting nt meer voorkomen 
id nameting, en zullen de extreem lage scores uit de voormeting sws id 
richting vh gemiddelde evolueren id nameting, los vd stimulus. 

Selectie Een verschillende samenstelling vd experimentele en de 
vergelijkingsgroep 

Uitval  
(experimentele mortaliteit) 

Personen vallen uit of haken af tijdens de duur vh experiment. 

Differentiële uitval De uitval is afhankelijk vd condities en/of van kenmerken vd 
proefpersonen die samenhangen met de score op de afhank. variabele. 

Verwachtingen vd onderzoeker Het projecteren door de onderzoeker van zijn of haar verwachtingen 
over de uitkomst vh experiment op de proefpersonen, die zich hierdoor 
laten beïnvloeden. 

Double-blind experiment Noch de proefleider, noch de proefpersoonen zijn op de hoogte vd 
details vh experiment en de onderzochte hypothese. 

Blind experiment Het feit dat de proefpersonen niet weten of ze tot de experimentele 
dan wel de vergelijkingsgroep behoren, noch welke de hypothese is die 
het onderzoek stuurt. 

Placebo Een stimulus die gn werkzame bestanddelen heeft, maar die enkel 
vormelijk gelijkt op de echte stimulus. 

8.4 bedreigingen vd externe geldigheid 

Externe geldigheid Heeft te maken met de vraag of en in hoeverre je bevindingen uit een 
experiment kan veralgemenen buiten de strikte context vd 
experimentele situatie. 

Populatiegeldigheid De mate waarin je de resultaten ve experiment dat uitgevoerd is bij een 
specifieke steekproef van proefpersonen, kan veralgemenen naar een 
ruimere populatie. 

Naturalistische geldigheid 
(ecological validity) 

De mate waarin je bevindingen uit een artificiële experimentele situatie 
kan doortrekken naar de ‘echte’ sociale wereld. 

Alledaags realisme Dit begript houdt verband met naturalistische geldigheid en verwijst 
naar de mate waarin experimentele condities lijken op situaties die je 
ook in het dagelijkse leven terugvindt 

Reactiviteit 
(Hawthorne-effect) 

De mate waarin mensen zich anders gedragen in een experimentele 
setting dan in de ‘echte’ wereld, precies omdat ze er zich bewust van 
zijn dat ze deel uitmaken ve studie. 

8.5 alternatieven op de klassieke experimentele ontwerpen 
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Quasi-experimenteel ontwerp Een experimenteel ontwerp dat afwijkt vh klassieke design, ofwel 
doordat er geen randomisering mogelijk is, ofwel doordat er geen 
heuse vergelijkingsgroep is vastgelegd 

Pre-experimenteel ontwerp Een experimenteel ontwerp dat sterk afwijkt vh klassieke design, 
gekenmerkt door een combinatie van gebrek aan randomisering, het 
ontbreken van een heuse voor- en nameting en/of de afwezigheid van 
een vergelijkingsgroep 

Lagged effect Een uitgesteld effect van de stimulus bij een tijdreeksontwerp 

Selectieve drop-out Personen met bepaalde kenmerken die samenhangen met de 
afhankelijke variabele vallen gemakkelijker uit in de experimentele 
groep dan in de vergelijkingsgroep 

8.6 etische bekommernissen 

Informed consent Deelname moet vrijwillig zijn en proefpersonen moeten w 
geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van hun deelname. 

Principe van benificence Een ethisch principe bij wetenschappelijk onderzoek dat het vermijden 
van schade toebrengen vooropstelt 

H9: surveyonderzoek 

9.1 inleiding 

Survey Een methode van data verzamelen waarbij een steekproef uit een 
populatie een gestandaardiseerde vragenlijst krijgt voorgeschoteld 

Census Volkstelling 

9.2 stappenplan en foutenbronnen 

Surveymodus De wijze waarop contact wordt opgenomen met de respondenten, het 
al dan niet betrokken zijn van een interviewer in de dataverzameling, 
en de manier waarop de antwoorden geregistreerd worden 

Pilot survey Hiermee test je een eerste versie vd suveryvragenlijst om zo mogelijke 
fouten en problemen op te sporen 

Data cleaning Nagaan of de gegevens geen onmogelijke of onlogische 
antwoordpatronen bevatten, en deze corrigeren of verwijderen. 

Total survey error Een benadering waarbij alle mogelijk vormen van surveyfouten (dwz 
het verschil tss de surveyschatter en de populatiemeter) vervat zitten 

9.3 over vragen en antwoorden 

Feitenvragen Vragen naar kenmerken, gedragingen of gebeurtenissen die relatief 
objectief feitelijk vast te stellen zijn 

Kennisvragen Vragen die betrekking hebben op de kennis waarover respondenten 
beschikken over een bepaald onderwerp 

Opinie- en houdingsvragen Bevragen psychologische of mentale toestanden die niet rechtstreeks 
waarneembaar z, zoals subjectieve opvattingen, evaluaties en intenties 

Open vragen De antwopties liggen nt vast, respondenten k eender welk antw geven 

Gesloten vragen De antwopties liggen vooraf vast en zijn voor iedereen dezelfde 

Rating scales In beoordelingsschalen moeten respondenten bepaalde objecten of 
stellingen evalueren door een score te geven op een continuüm met 
een vast aantal punten 

Ranking scales In rangschikkingsschalen moeten respondenten een reeks objecten 
ordenen, bv van belangrijk naar onbelangrijk 

9.4 het ontwerp van vragenlijsten 

Fichebakmodel Een begrip dat sterk door John Zaller bekritiseerd w en verwijst naar het 
idee dat mensen over zowat alle mogelijke onderwerpen een 
vaststaande opinie h klaarliggen 
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RAS-model Het model van Zaller over het tot stand komen van een opinie 

Receive De aard vd informatie waaraan iemand wordt blootgesteld 

Accept Welke informatie daadwerkelijk doordringt of wordt genegeerd 

Sample Welke opgeslagen informatie in overweging wordt genomen bij het 
vormen ve concrete opinie. 

Responsfout Een kenmerk vd vraagstelling zelf die tot vertekening vd antw leidt. 

Responsstijl De wijze waarop welbepaalde respond. Met surveyvragen omgaan, 
zorgt voor een vertekening vd antwoorden 

Telescoping Het proces waarbij respondenten zich het precieze tijdstip waarop ze 
bepaalde gebeurtenissen h meegemaakt, niet goed meer herinneren. 
Recentere gebeurtenissen w gepercipieerd als minder recent, terwijl 
gebeurten. die zich langer geleden h voorgedaan als recenter w gezien. 

Volgorde-effect Wanneer de items die een surveyvraag voorafgaan de interpretatie 
kleuren en bijgevolg ook het antwoord sturen 

Priming Een geheugen-effect waarbij de respons op één stimulus de respons op 
een hierop volgende stimulus beïnvloedt. 

Question constraint Onderliggende veronderstellingen in een vraag of set 
antwoordcategorieën beïnvloeden het antwoord vd respondent. 

Sociale wenselijkheidsbias Een vertekening vh antwoord id richting van wat respondenten 
beschouwen als de maatschp. consensus over een bepaalde kwestie 

Volgzaamheidsbias Een vertekening die optreedt doordat resp. de neiging h om akkoord te 
gaan met een stelling, onafhank. Vd inhoud ervan. 

Double-barreled questions Vragen die meer dan één attitude-object hebben 

Recency effect Komt voor in face-to-face en telefonische enquêtes; als een lange lijst 
opties enkel voorgelezen wordt, h resp. de neiging om sneller de laatste 
categorieën te selecteren omdat ze die het best onthouden h 

Primacy effect Komt voor in schriftelijke en webenquêtes; de antwoordopties die het 
eerst w gezien, h een grotere kans om aangeduid te worden. 

Sturende vraag Een soort vraag waarbij één van de antwoordopties als waarschijnlijker 
kan w gepercipieerd dan de andere tgv de vraagformulering 

(on)gebalanceerde 
antwoordschaal 

Een (on)evenwichtige antwoordschaal waarbij er (niet) evenveel pos als 
neg antwoordcategorieën zijn opgenomen. 

9.5 de keuze voor een surveymodus 

Unit non-respons Steekproefeenheden die niet deelnemen aan een surveyonderzoek 

Item non-respons Steekproefeenheden die geen antwoord geven op sommige vragen 

Tailored design method Een begrip dat afkomstig 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 vd kwaliteit ervan. 

Mixed-mode survey De combinatie van meerdere surveymodi binnen één enkel onderzoek 

Sequentiële mixed-mode 
survey 

Houdt in dat alle resp. eerst via één welbepaalde modus w benaderd. 
Degenen die niet in deze eerste golf meewerken, spreek je vervolgens 
aan met een tweede suveymodus 

Simultaan mixed mode design Resp. w op toevallige basis aan één vd survey modi toegewezen 

H10: niet-reactief onderzoek en secundaire data-analyse 

10.1 inleiding 

Reactieve data De onderzoekseenheden zijn er zich van bewust dat ze geobserveerd w 

Unobtrusive measure Een meting of observatie die verkregen w zonder dat de onderzoeker in 
et natuurlijke leven vd onderzochte moet binnendringen 
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Niet-reactief onderzoek Onderzoek dat gebruikmaakt van unobtrusive measures waarbij de 
onderzoeker dus waarnemingen doet zonder dat de onderzochte 
hiervan op de hoogte is. 

Secundaire data Gegevens die door andere onderzoekers op een eerder tijdstip zijn 
verzameld en beschikbaar zijn voor wet. Hergebruik 

10.2 soorten niet-reactieve gegevens 

Maat van aanwas Meten van soc. activiteit door te bestuderen wat mensen achterlaten 

Maat van erosie Het bestuderen van menselijk gedrag door analyseren wat personen uit 
een omgeving wegnemen in plaats van wat ze eraan toevoegen 

Tekst Allerhande boodschappen die mensen in een ver of recent verleden h 
geproduceerd; je kan tekst opvatten als elke boodschap die een zender 
aan een publiek overmaakt 

Inhoudsanalyse Een techniek om menselijke communicatie te bestuderen waarbij de 
inhoud van teksten w gekwantificeerd of geteld zodat statistische 
analyse mogelijk is. 

Manifest coderen Een term uit de inhoudsanalyse; je codeert elementen die objectief en 
ondubbelzinnig vast te stellen zijn, zoals de frequentie van voorkomen 
of de omvang 

Latent coderen Term uit de inhoudsanalyse; je codeert ook de subtiele inhouden die tss 
de regels te lezen zijn, zoals de evaluatie vd boodschap of de intensiteit 
vd evaluatie 

Intercodeurbetrouwbaarheid De mate waarin de coderingen van verschillende codeurs met elkaar 
overeenstemmen 

Krippendorffs alfa De maat voor intercodeurbetrouwbaarheid bij inhoudsanalyse 

Officiële statistieken Gegevens die door overheden verzameld en bijgehouden w over hun 
bevolking 

Bevolkingsregister Een continu registratiesysteem waarmee een overheid gegevens 
bijhoudt over alle individuen op het grondgebied 

Sociale inidcatoren Statistische maten die zowel het niveau als de evolutie vh welzijn van 
bevolkingen meten vanuit een sociale bekommernis 

Microdata Indiv. gegv. die overheden verzamelen en bijhouden over hun burgers 

Big data Allerhande digitale gegevens die automatisch gegenereerd w door 
technologische systemen 

Sociale mediadata Gegevens die personen doelbewust via internettechnologie delen met 
een groep andere individuen 

Transactiedata Gegevens die automatisch ontstaan als bijproduct van allerhande 
menselijke activiteiten en transacties tss personen, zoals betalingen 
met kredietkaarten, elektronische klantenkaarten in supermarkten of 
gebruikte termen in zoekrobots 

10.3 secundaire analyse van onderzoeken 

Secundaire data-analyse Gegevens die ih verleden door anderen zijn verzameld, opnieuw gaan 
analyseren om jouw onderzoeksvragen te beantwoorden 

Meta-analyse Een onderzoek dat gebruik maakt van andere onderzoeken, met als 
doel een patroon te ontdekken in die onderzoeksresultaten 

Publicatie-bias  
(file-drawer effect) 

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 geraken. Studies 
zonder effect blijven in de lade liggen en worden niet gepubliceerd 

Deel 4: kwalitatieve methodes 
H11: veldonderzoek en participerende observatie 
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11.1 inleiding 

Veldonderzoek Een onderzoeksontwerp waarbij de onderzoeker langere tijd 
onderzoekssubjecten observeert in hun natuurlijke omgeving 

Participerende observatie Een methode van dataverzameling die het doen van waarnemingen 
combineert met deelname aan het leven vd onderzochte personen 

Etnografie Een gedetailleerde en accurate beschrijving vh soc leven 

Thick description Een diepgaande beschrijving van soc fenomenen die aandacht heeft voor 
de context waarin deze zich afspelen 

Emic benadering Een beschrijving die gebruikmaakt vd contextspecifieke begrippen en 
categorieën die de insiders zelf hanteren 

Etic benadering Een beschrijving die gebruikmaakt van neutrale begrippen en categorieën 
die losstaan van een specifieke context 

11.2 types veldonderzoek 

Zuiver observeren Een onderzoeksrol waarbij de onderzoeker ih veld aanwezig is maar niet 
aan het sociale leven deelneemt 

Waarnemer-als-participant Een onderzoeksrolw aarbij de onderzoeker slechts minimaal participeert; 
participatie dient hier enkel om ih veld aanwezig te zijn 

Participant-als-waarnemer Een onderzoeksrol waarbij de nadruk ligt op participatie; participatie dient 
hier om je te k inleven ih perspectief vd onderzoekssubjecten 

Going native Een fenomeen waarbij veldonderzoekers zo sterk participeren dat ze meer 
insider dan onderzoeker zijn 

Verborgen onderzoeker Een type veldonderzoek waarbij de onderzochte person en niet weten dat 
er zich een onderzoeker in hun midden bevindt 

Deceptie De misleiding vd onderzoekssubjecten door de onderzoeker 

Gedeeltelijk verborgen 
onderzoek 

Een type veldonderzoek waarbij de onderzochte personen wel weten dat 
er een onderzoeker aanwezig is maar niet wat het precieze onderwerp vh 
onderzoek is 

Coöperatief paradigma Een visie op veldonderzoekdie ervan uitgaat dat onderzoekssubjecten 
bereid zijn om een waarheidsgetrouwe inkijk in hun leven te bieden 

Investigatief paradigma Een visie op veldonderzoek die ervan uitgaat dat onderzoekssubjecten 
voortdurend proberen onderzoekers om de tuin te leiden 

11.3 het verloop van veldonderzoek 

De-focussen Een techniek in de voorbereiding van veldwerk waarbij 
vooronderstelingen en verwachtingen opzij w gezet om met een open 
geest ih veld te k treden 

Gatekeepers Pers. die (in)formeel de toegang tot bepaalde soc settings reguleren 

Rapid assessment Een techniek uit de toegepaste antropologie waarbij onderzoekers een erg 
korte tijd ih veld aanwezig zijn om duidelijk afgebakende vragen te 
beantwoorden 

Role-taking Een proces waarbij de onderzoeker rollen aanneemt die reeds ih veld 
aanwezig zijn 

Role-making Een proces waarbij de onderzoeker tijdens het veldwerk zelf nieuwe rollen 
creëeert 

Explicit awareness De vaardigheid om allerhande kleine maar belangrijke details heel bewust 
waar te nemen 

Rapport Een goede verstandhouding en vertrouwensband tss onderzoekssubjecten 
en veldonderzoeker(s) 

Sleutelinformant Een onderzoekssubject dat bereid is informatie te verschaffen over zaken 
waar de onderzoeker zelf niet bij aanwezig kan zijn 
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Discovering the obvious De fase ih begin vh veldwerk waarbij de onderzoeker vooral zaken 
vaststelt die vanuit het perspectief vd onderzoekssubjecten 
vanzelfsprekend zijn 

Rol Een positie in een soc omgeving waaraan bepaalde gedragspatronen en 
verwachtingen gekoppeld zijn die een dwingend karakter h 

11.4 veldwerknotities 

Veldwerknotities Aantekeningen die de onderzoeker tijdens het veldwerk maakt 

Scratch notes 
(jottings) 

Vaak ongestructureerde en slordige notities die je snel neerpent tijdens de 
aanwezigheid ih veld 

Observatienota’s Veldwerknotities die erg uitgeebreid en feitelijk verslag vd geovserveerde 
gebeurtenissen geven 

Analytische nota’s 
(theoretische nota’s) 

Veldwerknotities die weergeven hoe de veldonderzoeker bepaalde 
gebeurtenissen interpreteert 

Methodologische nota’s Veldwerknotities waarin de onderzoeker reflecteert over de methodes 
van dataverzameling en -analyse 

 
 

H12 diepte-intervieuws en focusgroepen 

12.1 inleiding 

Probing Het doorvragen naar dieperliggende betekenissen en motivaties 

12.2 epistemologische achtergrond van diepte-intervieuws 

Verstehen Het begrijpen vd diepere betekenis v gedrag vanuit ht perspectief vd actor 

Exampling Het opzoek gaan naar waarnemingen die je theorie eerder bevestigen dan 
verwerpen 

Sensitizing concepts Concepten waarvan de definitie niet vastligt, maar die vatbaar zijn voor 
verandering via empirische waarneming 

Definite concepts Concepten waarvan de inhoudelijke definitie vastligt 

Substantieve theorie Een theorie die fenomene in welbepaald inhoudelijk gebied beschrijft en 
verklaart 

12.3 de intervieuwsituatie 

Topiclijst Een lijst die de onderwerpen en thema’s opsomt die je wil behandelen 
tijdens een diepte-interview 

Openings- of 
inleidingsvragen 

Een vraag die een interview op gan trekt doorhet onderwerp te 
introduceren 

Drop-off Opener, Sprekende foto- of beeldmateriaal waarmee je de 
geïntervieuwde laat kennismaken met het onderzoeksthema en al 
onmiddellijk aanstuurt op een spontane reactie, mening of ervaring 

Transitievraag Een vraag die de overgang maakt naar het kernonderwerp vh interview 

Sleutelvraag Een vraag die de kern vh onderzoeksonderwerp aansnijdt 

Content mapping Het doorvragen om in kaart te brengen welke aspecten van een fenomeen 
relevant zijn in de ogen van een respondent 

Content mining Het doorvragen om dieper in te gaan op de betekenis die de respondent 
geeft aan een bepaald aspect van een fenomeen 

12.4 focusgroepen + 12.5 van gesproken woord naar geschreven tekst 

Focusgroep Een methode van kwalitatieve dataverzameling waarbij een groep 
respondenten discussieert over vooraf vastgelegde thema’s 

Transcriptie Een geschreven weergave van een intervieuw 

12.6 analyseren en interpreteren 
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Intercodeurbetrouwbaarheid De mate van overeenkomst tussen twee of meer beoordelaars of codeurs 
in het toewijzen van stukken tekst aan categorieën 

Open coderen Een vorm van coderen in de ‘grounded theory’-benadering waarbij je de 
tekst openbreekt in kleinere stukken en die vervolgens labelt 

Axiaal coderen Het samenvoegen tot ruime categorieën van labels die verband houden 
met elkaar 

Selectief coderen Het met elkaar in verband brengen van kernconcepten om een theorie te 
construeren 

Narratieve analyse Een techniek die informatie uit een interview haalt door op de verhaallijn 
te focussen  

Hermeneutiek Een vorm van tekstinterpretatie die poogt diepere betekenissen naar 
boven te brengen door rekening te houden met de specifieke context van 
de tekst 

H13: historisch-vergelijkend onderzoek 

13.1 inleiding + 13.2 de oorsprong van vergelijkende methodes: John Stuart Mill 

Gevalstudie Een onderzoeksontwerp waarin één of een beperkt aantal gevallen 
diepgaand worden bestudeerd 

Methode van overeenkomst Een strategie in vergelijkend onderzoek die de oorzakelijke factor 
opspoort door te zoeken naar omstandigheden die de gevallen 
gemeenschappelijk hebben 

Annales-school Een onderzoekstraditie in de geschiedschrijving die sociale patronen op 
lange termijn bestudeert met behulp van wetenschappelijke methodes 

Multipele oorzakelijkheid Een situatie waarbij een verschijnsel niet 1 maar meerdere oorzaken heeft 

Overdeterminatie Een situatie waarbij een verschijnsel zo veel potentiële oorzaken heeft dat 
het onmogelijk wordt om met behulp van een beperkt aantal observaties 
uitsluitsel te geven over wat de werkelijke oorzakelijke factor is 

Sampling bias Een vertekening die ontstaat door de selectie van eenheden 

Methode van verschil Een strategie in vergelijkend onderzoek die de oorzakelijke factor 
opspoort door te zoeken naar verschillen tussen de gevallen 

Gecombineerde methode 
van overeenkomst en 
verschil 

Een strategie in vergelijkend onderzoek die de oorzakelijke factor 
opspoort door informatie over gelijkenissen en verschillen tussen de 
gevallen te combineren 

Methode van gelijktijdige 
variatie 

Een strategie in vergelijkend onderzoek die de oorzakelijke factor bepaalt 
door samenhangen tussen de kenmerken te bestuderen 

13.3 specifieke kenmerken van historisch-vergelijkend onderzoek 

Small-n study Een onderzoek waarbij slechts een klein aantal cases onderzocht wordt 

Primaire bron Informatie afkomstig van personen die de onderzochte gebeurtenis zelf h 
meegemaakt 

Secundaire bron Informatie afkomstig van personen die de onderzochte gebeurtenis niet 
zelf h meegemaakt, maar gebruikmaken van bronnenmateriaal 

Hineininterpretierung Het interpreteren ve historisch feit vanuit hedendaagse kennis & inzichten 

13.4 problemen bij historisch-vergelijkend onderzoek 

Equivalentie De vergelijkbaarheid van waarnemingen over culturele of historische 
contexten heen 

Conceptuele equivalentie De mate waarin concepten dezelfde betekenis dragen in diverse culturele 
en historische contexten 

Equivalentie van het 
meetproces 

De mate waarin een meetinstrument op vergelijkbare wijze fungeert in 
verschillende contexten 

Galtons probleem Het verkeerdelijk beschouwen van contexten die elkaar beïnvloeden als 
onafhankelijke observaties 
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Autocorrelatie Een statistische term die verwijst naar het bestaan van gelijkenissen 
tussen observaties die bijvoorbeeld in tijd of plaats dicht bij elkaar liggen 

 


