
 

VRAAG 1. Deze vraag bestaat uit 2 deelvragen en behandelt het thema ‘eye-tracking en 

fysiologische metingen’. 
 

1.1. Eye-trackingonderzoek kan een geschikte methodiek zijn voor diverse 

communicatiewetenschappelijke onderzoeksdoelstellingen- en fenomenen. Beschrijf twee 

thematisch verschillende voorbeeldstudies waarin je met eye-tracking als de enige methode aan 

de slag kan gaan. Gebruik voor je antwoord maximaal 5 regels in lettertype 12.  (Vraag op 2 

punten) 
 

1.2. Werk de door jou beschreven voorbeeldstudie 1 verder uit. Voorzie in je antwoord een 

toelichting over (a) de doelgroep waarop je je richt, (b) het soort eye-trackingmateriaal dat je zal 

gebruiken en waarom, (c) uit welke stappen de eye-trackingtest voor ieder individu zal bestaan 

(van start tot einde), en (d) hoe de data-analyse er concreet zal uitzien. Gebruik maximaal 20 

regels in lettertype 12.  (Vraag op 7 punten) 
 

VRAAG 2. Op zaterdag 29 mei 2022 werd in het Stade de France in Parijs de finale van de UEFA 

Champions League (voetbal) tussen het Engelse Liverpool en het Spaanse Real Madrid 

afgewerkt. Enkele dagen voor de wedstrijd, in het trainingscomplex van voetbalclub Liverpool, 

observeerden enkele journalisten dat speler Trent Alexander-Arnold (foto) een set elektroden 

droeg die zijn breinactiviteit tijdens de training in kaart brachten. Welke kritieken had je aan het 

adres van Liverpool kunnen formuleren om net NIET van dit soort fysiologische metingen gebruik 

te maken? Formuleer er minstens twee en geef telkens een woordje uitleg. Gebruik maximaal 10 

regels in lettertype 12.  (Vraag op 4 punten) 
 

VRAAG 3. Deze vraag behandelt het thema van de ‘Experience Sampling Method’ (ESM). Geef 

drie verschillende dingen die kunnen foutlopen tijdens een ESM-studie waarbij deze mislukkingen 

ook wel het gevolg kunnen zijn van goede intenties van een ambitieuze, nieuwsgierige 

onderzoeker die graag tot in de puntjes het onderzoeksfenomeen wilt onderzoeken. Gebruik 

maximaal een halve pagina voor je antwoord in lettertype 12. (Vraag op 8 punten) 

 

Tips voor het succesvol beantwoorden van deze vraag: 

- Je kan 3 verschillende fouten identificeren die verwijzen naar verschillende manieren waarop 

een te ambitieuze implementatie van het ESM-design of een te ambitieuze keuze van ESM-

parameters (onbedoeld) kunnen mislopen. Leg hierbij de link uit tussen hetgeen wat er kan 

foutlopen enerzijds en hoe dit volgt uit keuzes van de onderzoeker anderzijds. 

- Hanteer zoveel als mogelijk de gangbare wetenschappelijke terminologie wanneer je deze 

problemen toelicht. Je mag Engelstalig vakjargon gebruiken voor specifieke wetenschappelijke 



 

termen, indien dat makkelijker is voor je. Hoe meer en beter je het gangbare (Engelstalige dan 

wel Nederlandstalige) wetenschappelijke jargon gebruikt, hoe hoger je zult scoren op deze 

vraag.  

- Het is niet nodig om een concreet voorbeeld uit te werken. Zo is het niet nodig om in je 

antwoord een voorbeeld van thema, onderzoeksdomein of onderzoeksvraag te geven.  

 
VRAAG 4. Je werkt in een onderzoeksinstelling aan een Vlaamse universiteit en begeleidt een 

stagiair(e). Deze stagiair(e) heeft een hart voor kinderen en is dan ook erg verheugd te kunnen 

bijdragen aan het geplande onderzoek rond digitale vaardigheden van kinderen tussen 6 en 12 

jaar.  

 

De bedoeling van het onderzoek is dat de eindresultaten zullen resulteren in een wetenschappelijk 

werkstuk met rijke inzichten over de manier waarop en context waarin jonge kinderen digitale 

vaardigheden ontwikkelen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat deze wetenschappelijke 

inzichten vertaald worden in concrete beleidsaanbevelingen over hoe het curriculum van het lager 

onderwijs beter aangepast kan worden opdat jongeren de juiste en voldoende digitale 

vaardigheden verwerven.  

 

De stagiair(e) wil nu met jou overleg plegen over de aanpak van de geïnformeerde toestemming, 

ook wel ‘informed consent’ genoemd (cf. vraag 4.1), en de plannen rond 

wetenschapscommunicatie (cf. vraag 4.2). We verwijzen hieronder naar de betreffende 

deelvragen.  

 

4.1 Vraag rond geïnformeerde toestemming:  

De stagiair(e) zegt bereid te zijn om in klassen rond te gaan om het onderzoek toe te lichten. Zo 

stelt de stagiair(e) voor om bij aanvang van het onderzoek mondeling uit te leggen dat kinderen 

geobserveerd zullen worden wanneer ze met de Ketnet-app op een tablet vrij mogen 

experimenteren. De onderzoeker zal dan op basis van een observeerschema per kind 

aantekeningen maken, aangevuld met wat achtergrondinformatie over het kind dat de 

onderzoeker zal opvragen bij de leerkracht (zoals bv. naam, leeftijd, prestaties op de 

hoofdvakken).  

 

Met het oog op het bekomen van geïnformeerde toestemming, zal de stagiair(e) na deze 

mondelinge toelichting vervolgens een blad met smileys geven aan elk kind. Elk kind van de klas 

wordt dan uitgenodigd om op dit blad zijn/haar naam te schrijven en aan te duiden hoeveel zin het 

heeft om deel te nemen aan dit onderzoek. Het blad toont 5 smileys gerangschikt in gradaties van 



 

een uitgesproken ‘niet blij’ emoticon L naar een uitgesproken ‘blij’ emoticon J. De stagiair(e) is 

erg begaan met de kinderen die hier minder zin in hebben en om die reden een van de minder 

blije gezichtjes inkleuren. Daarom stelt de stagiair(e) voor om tijdens het onderzoek dicht bij deze 

kinderen te blijven om ze aan te moedigen en hun eventuele vragen te beantwoorden. Op die 

manier kan er toch gegarandeerd worden dat iedereen van de klas deelneemt, waardoor de 

beoogde diverse steekproef voor het wetenschappelijke onderzoek kan worden gerealiseerd.   

 

Bespreek dit voorstel van aanpak vanuit het perspectief van de kernprincipes van een goede 

geïnformeerde toestemming: 

- Geef een compliment aan de stagiair(e): Pik er één kernprincipe uit waarvan je denkt dat het 

mogelijk kan gerealiseerd worden en geef concreet advies over hoe dat de stagiair(e) hieraan 

tegemoet kan komen.  

- Identificeer een werkpunt voor de stagiair(e): Pik er één kernprincipe uit waarvan je denkt dat 

het mogelijk niet kan gerealiseerd worden en motiveer je antwoord.   

 

Antwoord in maximaal 10 regels in lettertype 12. (Vraag op 5 punten) 

 

4.2. Vraag rond aanpak wetenschapscommunicatie:    

De stagiair(e) is erg onzeker over het plan van aanpak rond wetenschapscommunicatie en heeft 

dan ook moeite om een eerste aanzet te doen. Aangezien jij hier meer ervaring bij hebt, werk je 

een beknopt voorstel uit van een communicatieplan waarmee de de stagiair(e) verder aan de slag 

kan. Je plan behandelt 3 deelaspecten (cf. publiek, doel, en vorm/media/activiteiten).  

 

Tips voor het beantwoorden van de drie deelvragen: 

- De antwoorden op de drie deelvragen dienen goed op elkaar te zijn afgestemd. Indien een 

nieuw antwoord niet afgestemd is op een eerder antwoord, dan kunnen er geen punten 

worden gehaald voor dat nieuwe antwoord.  

- Het is ook belangrijk dat je antwoorden passen bij de contextschets die we bij de inleiding 

van vraag 4 meedeelden. Als je het gevoel hebt dat er meerdere mogelijkheden zijn, maak 

je een beargumenteerde keuze. Als je het gevoel hebt dat bepaalde informatie niet in de 

vraagstelling werd meegedeeld, dan mag je die ontbrekende informatie zelf aanvullen met 

aannemelijke, fictieve elementen.  

Antwoord de deelvragen op de aangeduide plaatsen in het invulkader.  

(Vraag op 7 punten) 

 

Publiek: [Concretiseer wie het beoogde doelpubliek is in maximaal 2 regels in lettertype 12]. 



 

 

 

Doel: [Ook al gebruiken we vaak ‘wetenschapscommunicatie’ als een koepelterm, is het toch 

belangrijk om eerst te verduidelijken of men inzet op communicatie dan wel disseminatie. 

Verduidelijk je keuze en motiveer deze. Uit je antwoord moet duidelijk blijken dat je het verschil 

kent tussen wetenschapsdisseminatie en wetenschapscommunicatie. Antwoord in maximaal 6 

regels in lettertype 12].  

 

Vorm/media/activiteiten: [doe hier een voorstel van vorm/media/activiteit en motiveer je keuze. 

Antwoord max 6 regels in lettertype 12] 

. 

 

 

 

VRAAG 5.  Waar passen de volgende woorden in onderstaande tabel?  

1. ‘mixed-method’  

2. ‘mixed-mode’  

 

Vul ze in op de juiste plaats in de tabel. Antwoord in de plaats voorzien in de juiste cellen van de 

tabel in lettertype 12. (Vraag op 2 punten) 

 

 
 

Modus: online Modus: Online én offline  

Kwalitatief en 
kwantitatief  

  

Kwalitatief of 
kwantitatief  

  

 

VRAAG 6.  Digitale methodes hebben vaak betrekking op het verzamelen, cleanen en analyseren 

van ‘big data’. Om uit te leggen wat big data is, baseert men zich vaak op het geheugensteuntje 

van de 3 V’s, verwijzende naar ‘Volume’, ‘Variety’ en ‘Velocity’. Leg in je eigen woorden uit wat elk 

van deze drie kenmerken betekenen. Geef naast je uitleg ook een algemeen voorbeeld of kleinere 

voorbeelden per kenmerk. Antwoord in maximaal 12 regels in lettertype 12. (Vraag op 5 punten) 


