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Deel 1 – Basisbegrippen 
 
H1 – Waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek? 
 
Methodologie  
= hoe wetenschapsbeoefening werkt – niet enkel kennis/beheersing van methoden/technieken 
− Onderzoekstechnieken beheersen 
− Onderzoeksprocessen begrijpen 
 
Methode = specifieke onderzoekstechnieken voor selectie onderzoekseenheden, verzameling 
gegevens, analyse & rapportering 
 
Onderdelen wetenschapsbeoefening 
− waarschijnlijkheid claims  kritische ingesteldheid van wetenschap 
− tegensprekelijke debat 
 invloed machtsverhoudingen, politieke inmenging, retoriek… 
 
Epistemologische kwesties = over wat we kunnen kennen 
 
Voorwaarden causaliteit 
− Statistisch verband 
− Gebeurtenis volgt na andere gebeurtenis 
− Geen andere factoren in verband 
 
Participerende observatie = in natuurlijke milieu treden als onderzoeker en zo observeren, al dan niet 
met medeweten van leden uit milieu + handelen/attitudes/sociale processen proberen duiden 
 
Kwalitatief onderzoek 
 doordringen tot drijfveren/motieven van menselijk handelen & binnen context duiden 
 
Media-effectenonderzoek = effecten van mediaconsumptie 
 
Validiteit VB artificiële context veralgemenen naar echte leven 
! wetensch. inzichten gebaseerd op regels/procedures voor max. kwaliteit & waarheidsgehalte 
 
Normen/waarden in wetenschap 
= intellectuele eerlijkheid, persoonlijke integriteit & kritische zin  
 
Voorbeelden 
− Klimaatverandering: voor & tegenstanders in wetenschap 
− NY criminaliteit: ‘broken windows’-theorie = verval > vermijden > criminaliteit 
− Clash of civilizations: geen rekening met interne verschillen & omgeving + hypothese stuurt 

perceptie vd werkelijkheid 
− Verkiezingspolls 
− Sociaal leven in zwarte getto’s: participerende observatie als bokser 
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− Gamen & agressie: onduidelijke definitie onderzochte factoren, geen bewezen causaliteit, geen 
rekening met intermediaire variabelen & modererende kenmerken, onduidelijke termijn van 
effecten, artificiële onderzoeksomgeving (validiteit) 

 
Alternatieve bronnen kennis 
− Persoonlijke ervaringen 
− Populaire media 
− Ideologische overtuigingen/waarden 
! leveren niet altijd correcte informatie 
 
Selectieve observatie = letten op mensen/situaties die jouw standpunt bevestigen 
 
Empirische data = gegrondvest in zintuiglijke waarneming 
 
Bouwstenen kennis: 
− Theorie/theoretische inzichten gebaseerd op empirische data 

= systeem van verbonden inzichten, gebruikt om kennis over werkelijkheid te organiseren 
 soorten op basis van bestudeerde object, micro (individu)/meso/macro (maatschappij) level… 

− Data over werkelijkheid 
! verzameling volgens procedures/regels 
 

H2 – Bouwstenen & soorten sociaalwetenschappelijk onderzoek 
 
Visies op oorsprong kennis 
• Denken & reflecteren  nadruk theorie 
• Zintuiglijk observeren  nadruk empirie 
! Goede kennis gebaseerd op beiden 
 
Superioriteit wetenschap boven andere bronnen 
 beste garantie op goeie kennisproductie 
− Observeerbare fenomenen 
− Systematische observatie via methodologische spelregels 
− ‘Waarheid’ als criterium voor evaluatie kennis 

! bij tegenbewijs wordt stelling aangepast 
 
Sociaalwetenschappelijk onderzoek 
= productie van geldige/betrouwbare kennis  over sociale realiteit via theorie & empirie met 
rigoureuze toepassing van methodologische principes 
 
Theorie & empirie 
Theorie = samenhangende uitspraken die fenomenen/concepten beschrijven en/of verklaren  
 verhalen/verklaring hoe wereld in elkaar zit 
VB Job demand-control theorie (JDC)  jobtypes op basis van autonomie & werkdruk > stress 
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Onderdelen theorieën 
− Concepten  

= abstract idee/label om fenomenen te categoriseren 
VB ‘stress’ – hoge hartslag, slapeloosheid… 

− Proposities 
= stellingen over relatie tussen concepten 
VB ‘slopende job’ gelinkt aan ‘stress’ 

 
Kenmerken goede theorie 
− Logisch consistent 

= proposities spreken elkaar niet tegen 
− Verklaringskracht 

= hoe beter het wereld rond ons kan verklaren 
− Veralgemeenbaar 

= kan toegepast worden op verschillende cases – ruimer toepassingsgebied 
− Spaarzaam 

= minder concepten & proposities nodig voor verklaring is beter 
− Empirisch toetsbaar 

= via observatie testen of theorie overeenstemt met realiteit 
 verifieerbaar (bevestigen) & falsifieerbaar (weerleggen/onjuistheden aantonen) 
       door onderzoek te repliceren = herhalen en conclusies controleren 
! nooit definitief bewezen 

 
Soorten theorieën 
• Formele theorieën  

! enkel vorm, geen inhoud 
= diverse sociale fenomenen te verklaren vanuit enkele basisprincipes, los van concrete 
inhoud  heel algemeen 
VB: rational choice theory 

• Grand theory  
= maatschappij vatten vanuit 1 abstract conceptueel kader  
 concepten ordenen belangrijker dan werkelijkheid begrijpen  
! niet echt bruikbaar voor onderzoek – heel moeilijk empirisch toetsen 
VB structureel functionalisme / historisch materialisme - stadia van maatschappij 

• Middle range theory 
= focus op één sociaal fenomeen – duidelijk toepassingsgebied 
! makkelijker empirisch te testen 
VB broken windows theory – gaat niet over 1 buurt maar toepasbaar op meer 

 
Empirie = wereld ervaren door waarneming  kennis verworven uit ervaring/praktijk 
 

Uitdagingen: 
− Objectieve observaties  gekleurd door verwachtingen, misleidende zintuigen 
 positivistisch = zo objectief mogelijk onderzoeken  
∼ zoeken absolute kennis 
VB objectie: experimenten, enquêtes 
 constructivistisch= subjectieve kijk op maatschappij opgenomen in onderzoek  
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∼ ‘de’ werkelijkheid bestaat niet, zoeken consistente argumentatie 
VB subjectief: participerende observatie, diepte-interviews 

− Moeilijk te observeren fenomenen VB waarden/attitudes > niet rechtstreeks 
 

Inductie & deductie 
Empirische cyclus van onderzoek !!! 
 wisselwerking tussen theorie en empirie via inductie en deductie 
 als theorie observaties niet bevestigd, gaat cyclus verder  betere kennis geproduceerd 
VB onderzoek sterfte in kraamklinieken 
 
Inductie  
= empirie > theorie 
 algemene conclusies trekken van specifieke  
 theorie afleiden uit observaties 
 
Deductie  
= theorie > empirie 
 algemene afleiden naar specifiek 
 hypothese/voorspelling afleiden & theorie testen met observaties 
 
VB onderzoek naar zelfdoding  
 sociale oorzaken  4 types op basis van sociale integratie en regulatie 
! ook via deductie achteraf gecontroleerd 
 
Epidemie ↔ endemie = factoren beperkt tot specifieke locatie 
 
Geldigheid & betrouwbaarheid 
 evaluatiecriteria voor kwaliteit van onderzoek 
 
Geldigheid/validiteit 
= afwezigheid van systematische fouten ∼ bias 
 laag = consistent afwijkende patronen 
 hoog = geen/weinig afwijkingen 
 

Vormen geldigheid 
• Meetgeldigheid 

= theoretische concepten correct gemeten 
• Interne geldigheid 

= relatie tussen concepten correcte weerspiegeling werkelijkheid 
• Externe geldigheid 

= onderzoeksresultaten toepasbaar op ruimere context/populatie 
 empirische veralgemening = bevindingen steekproef naar populatie 
 theoretische veralgemening = conclusies toepassen bij populaties in andere context 
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Betrouwbaarheid 
= afwezigheid van toevallige fouten ∼ error 
! minder erg, neutraliseren elkaar vaak 
 laag = veel uiteenlopende toevalsfouten 
 hoog = consistente metingen bij herhaling 
 

Vormen causaliteit 
• Constante regelmaat 

= twee gebeurtenissen komen altijd samen voor & de ene gaat voor aan de andere + 
noodzakelijke onderlinge relatie 

• Monocausale verklaring 
= voorwaarde moet voldoende én noodzakelijk zijn om als enige oorzaak te gelden 
! bijna onbestaande in sociale wetenschappen 

 
Voorwaarden causaliteit 
− Covariatie  

= samenhang tussen fenomenen 
− Duidelijke tijdsorde 
 ene fenomeen gebeurt voor andere 

− Geen andere factoren 
 storende factoren onder controle gehouden, anders schijnverband 

 x is maar oorzaak van y als het een noodzakelijke en voldoende voorwaarde is 
− Noodzakelijke 

= nodig om andere te laten gebeuren VB niet slagen als je niet ingeschreven bent 
! niet voldoende 

− Voldoende 
= het moet optreden én is genoeg op zich om andere te laten gebeuren 

 
Andere metingen kwaliteit onderzoek 
− Vakmanschap 

= veel mislukte pogingen tot weerlegging verhogen waarheidsgehalte kennis 
− Peer review 

= evaluatie/controle resultaten door college-wetenschappers 
 
Soorten onderzoek 
 op basis van toepassingsgebied van resultaten & gebruikte methodologie 
 
Toepassingsgebied: 
• Theoriegericht/fundamenteel onderzoek 
 doel = kennisproductie 

• Praktijkgericht/toegepast onderzoek 
 doel = praktisch probleem oplossen 
− Evaluatieonderzoek 
− Actieonderzoek 
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Evaluatieonderzoek 
= onderzoekt implementatie, effectiviteit & efficiënte van sociale interventies 

Cyclus van evaluatieonderzoek VB Sesam Straat 
1. Probleem 
2. Diagnose  = grondige analyse probleem 
3. Plan  
4. Implementatie 
5. Procesevaluatie = verliep implementatie volgens plan? 
6. Productevaluatie = gewenste effect bereikt – probleem opgelost? 
7. Efficiëntie-evaluatie = resultaat in verhouding met kostprijs?  

 
Actieonderzoek 
= kennis onder deelnemers verspreiden & sociale/politieke actie stimuleren  
 kennis geeft macht  verandering teweegbrengen 
! geen harde grens tss onderzoeker & deelnemer 

 
Methodologie 
• Kwantitatief 

= numerieke gegevens  vooral deductie 
 positivisme = gaat uit van objectieve realiteit 
VB surveys, experimenten… 
Voordelen: 
− Grote hoeveelheid data verwerken 
− Veralgemeenbaarheid 

• Kwalitatief 
= tekst, beeld, geluid  vooral inductie 
 constructivisme: gaat uit van meerdere realiteiten geconstrueerd door individuen 
VB participerende observaties, diepte-interviews, historisch-comparatief onderzoek… 
Voordelen: 
− Diepgaand inzicht 

 
Triangulatie = onderzoeksvraag met zowel kwantitatieve als kwalitatieve technieken benaderen 
 
H3 – Filosofische achtergrond: epistemologische beginselen 
 
Epistemologie = wetenschapsfilosofie – wat te kennen valt over werkelijkheid 
Axioma = niet-bewezen stelling die als grondslag aanvaard wordt 
 
Galileo Galilei (16de-17de eeuw) 
− Opgang belang empirisme  

= waarnemingen als bron van kennis > inductief 
VB inzicht beweging hemellichamen via systematische observatie 
 geocentrisme weerlegd door observaties met telescoop  heliocentrisme 
! waarnemingen kunnen misleidend zijn VB horizon lijkt vlak – flat earth 

− Kritiek op rationalisme 
= menselijk verstand/rede als bron van kennis > deductief 
∼ niet vertrouwen op zintuigen want je kan échte werkelijkheid niet zien 
 visie Galilei: geest is tabula rasa, beschreven door waarnemingen 
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Karl Popper (20ste eeuw) 
Inwisselbaarheid van kennende subject = iedereen heeft zelfde kennis  
 kennis is objectief, niet persoonsgebonden 
 
René Descartes (16de-17de eeuw)    ∼ « Je pense, donc je suis » 
Voorstander rationalisme 
= kennis vergaren via logisch redeneren – oorsprong bij bv Artistoteles 
= algemene theoretische principes > denken > specifieke dingen verklaren 
 kiemen menselijke geest zijn juist dus al wat eruit volgt ook 
 overtuigd dat je mechaniek achter de werkelijkheid niet te zien krijgt – God = horlogemaker 
    > Plato’s allegorie vd grot  je kan niet vertrouwen op zintuigen 
       waarnemingen aanvullen met logische deductie uit axioma’s 
! tijd van sterke autoriteit kerk 
 
Francis Bacon (16de-17de eeuw) 
− Promootte cyclus empirisch onderzoek 
− Begin van het empirisme (samen met Galilei – kregen veel kritiek) 
− Visie op wetenschap 

= specifiek > algemeen > inductie 
! bestaande inzichten combineren met waarnemingen = theorie & empirie  wet.kennis 
 goed    ∼   iets nieuw produceren (bijen) 
 slecht   ∼   observaties verzamelen zonder er iets mee te doen (mieren) – pure empiristen 
             ∼   voortgaan op wat bestaat/bevestigen, niets nieuws (spinnen) – rationalisme 

 
David Hume (18de eeuw) 
− Empirisme centraal 

empirisme ↔ normatieve kennis = gebaseerd op waarden & normen – pseudo wetenschap 
− Twijfels/scepticisme 

− Waarnemingen feilloos?   twijfel empirisme & inductie als bron algemene inzichten 
− Oorzaken observeren?   onmogelijk causaliteit observeren! 

        denken we alleen (regelmatigheidsvisie) 
 wel vast te stellen: constant conjunction/ experienced union  
      = regelmaat in samen voorkomen van gebeurtenissen – correlatie  
      (A gebeurt voor B of komen samen voor)  

− Visie 
= focus op correlaties & feiten die zintuiglijk waarneembaar zijn – we zijn beperkt in tijd & ruimte 

− Correspondentietheorie 
= waarheidsgehalte uitspraak meten met overeenkomst werkelijkheid 
 ook Weense kring & Karl Popper 
 kritiek: Thomas Kuhn 

 
Verificatie vs falsificatie 
Weense Kring (Wiener Kreis – Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, Hans Hahn, Philipp Frank) 
 logisch-positivisten: introduceren verificatietheorie 
= uitspraak wet. als je weet hoe verifiëren – welke observaties het zullen bevestigen/verwerpen 
= komt uitspraak overeen met werkelijkheid + vooraf bepalen wat uitspraak aanvaardt/verwerpt 
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! Principe van demarcatie – criterium (niet)wetenschap van elkaar onderscheiden 
    empirische kennis = wetenschap     ↔     normatieve kennis = subjectief 
         VB normatief: ethische kwesties niet objectief want niet waarneembaar 
Visie = empirie aanvullen met verifieerbaarheid! 
 inductieprobleem 
     = hoe op basis van beperkt aantal observaties tot algemene uitspraken komen 
         observaties uit verleden/heden/toekomst nodig (positief universele uitspraken) – onmogelijk! 
 
Karl Popper (20ste eeuw) 
Twijfelt aan verificatie > kritiek  
1) geen cognitief vacuüm bij observaties (voorkennis, verwachtingen) 
2) inductie onvoldoende (anders ook kaartlezen wetenschap) – deductief toetsen! 
     alternatief: falsificatie = waarheidsgehalte theorie nooit bewijsbaar > ‘voorlopig waar’ 
         ! kennis enkel voorlopig waar  feilbaar 
          enkel bij (één) tegensprekend bewijs zeker dat theorie onwaar is 
 
Paradigm shifts 
Thomas Kuhn (20ste eeuw) 
Paradigma = oriënterende ideeën/kaders gedeeld door wetenschappers op bepaald moment 
 wetenschappelijke vooruitgang in paradigmawissels  
     = schoksgewijze revoluties na periode van onzekerheid binnen huidig kader > nieuw perspectief 
      pas na herhaald tegenspreken verwerpen wetenschappers theorieën 
Visie 
= rekening houden met vooroordelen/interpretatiekader 
! invloed institutionele inbedding > meer geloofwaardigheid 
 
Imre Lakatos (20ste eeuw) 
 verzoening Popper & Kuhn = ‘theorie met meerwaarde’ 
Visie = niet zomaar verificatie/falsificatie bij 1 waarneming 
     hulphypothesen voor ondersteuning > na meer falsificatie: nieuw paradigma ∼ kringloop 
Voorwaarden acceptatie nieuwe theorie 
1. Meer empirische inhoud dan originele theorie 
2. Bevat ook niet-weerlegde originele inhoud 
3. Meerinhoud niet gefalsifieerd/empirisch bevestigd 
 
Positivisme vs constructivisme 
 manieren productie wetenschappelijke kennis (paradigma’s) 
 
Positivisme/naturalisme   VB Emile Durkheim – zelfdoding, Adolphe Quetelet 
= verklaren – objectief  
= wetmatigheden in sociale werkelijkheid blootleggen & verklaren 
 werkwijze natuurwetenschappen = methodologisch monisme 
 feiten observeren & samenhang zoeken met andere sociale feiten – causaliteit  
 ideaal via statistische analyses – kwantitatief     VB sociale & demografische data 
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Constructivisme ∼ interpretatieve sociale wetenschap 
= begrijpen in groter geheel – subjectief  
! werkelijkheid is sociaal/door waarnemer geconstrueerd = hermeneutische traditie 
 methodologisch dualisme (geen natuurwet. onderzoek volgen) 
= gericht op menselijk handelen/denken vanuit specifieke context/individuele interpretatie  
 geen regelmaat/patronen (werkwijze geesteswetenschappen) – kwalitatief 
! niet veralgemenen naar andere situaties 
 

Immanuel Kant  geest is geen tabula rasa 
Nominalisme = werkelijkheid (onkenbaar) ≠ hoe wij werkelijkheid zien (kenbaar) 
 via talige concepten die we construeren 
Theorie: verstandscategorieën = kwantiteit, kwaliteit, relatie & modaliteit 

 
Wetenschapsfilosofische principes 
• Ontologie    = wat ‘is’  – aard van realiteit 
• Epistemologie   = wat kunnen we kennen  – oorsprong kennis van realiteit 
• Methodologie  = hoe kennis verzamelen  – voorschriften van procedures 
 
Naturalisme – dominant 
− Ontologie > realisme, objectivisme 
− Epistemologie > empirisme 
− Methodologie > experiment, survey 

Constructivisme 
− Ontologie > nominalisme 
− Epistemologie > empirisme (+ context) 
− Methodologie > particip.observ., diepte int.

 
Naturalisme 
− Ontologie  – werkelijkheid bestaat (uit patronen), los van waarnemingen  
− Epistemologie – patronen ontdekken via empirisme = werkelijkheid zien zoals ze is 

  correspondentietheorie 
− Methodologie – causaliteit vaststellen 

 
Constructivisme 
− Ontologie X – geen objectieve werkelijkheid  sociaal/cultureel/historisch beïnvloed 

! werkelijkheid mee geconstrueerd door waarnemer 
− Epistemologie – patronen ontdekken via empirisme én betekenissen 
− Methodologie – diversiteit van contextueel bepaalde betekenissen ontdekken 

 
VB stemgedrag Mr.Rouget 
− naturalisme > waarschijnlijkheid gebaseerd op patronen 
− constructivisme > gebaseerd op zijn betekenis aan zijn omgeving  
 gedrag voldoet niet aan wetmatigheden 

VB ras als vlottende betekenaar 
− naturalisme > objectieve huidskleur 
− constructivisme > betekenis ras verandert met context (intelligentie, fysieke kracht…) 
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Kritisch realisme   = tussen beide visies 
Niveaus gelaagde werkelijkheid 
1. Het empirische 

= innerlijke leven – ervaringen, percepties 
2. Het feitelijke 

= gebeurtenissen die plaatsvinden 
3. Het transfeitelijke 

= structuren, mechanismen die gebeurtenissen veroorzaken 
 causaliteit herkennen in de gevolgen ervan 

 
Visie Roy Bhaskar 
= realiteit is samenspel tussen mechanismen 
VB causaliteit = patroon in bepaalde context > effect 
! falsificatie onmogelijk 

 
Visies op methodologie 
• Methodologisch holisme  

= 1 methodologie kan werken voor natuur- en sociale wetenschappen 
• Methodologisch pluralisme  

= benaderingen meer/minder geschikt voor bepaald probleem 
 ziet constructivisme als complementair aan naturalisme 

 
H4 – Ethiek in sociaalwetenschappelijk onderzoek 
! vertrouwen in wetenschap relatief hoog in vergelijking met andere & blijft constant 
 
Integriteit behouden 
= eerlijk/oprecht en niet beïnvloedbaar 
− Ethiek = belangrijke centrale waarden in (wetenschappelijke) gemeenschap 
 Code van Neurenberg – lijst ethische principes 
VB privacy deelnemers garanderen 

− Deontologie = richtlijnen gebaseerd op ethiek – professionele standaarden 
 

Rol maatschappij 
 wetenschap invloed op debatten & beleidsmakers 
 heersende ideeën in samenleving sturen wetenschap 
 financiering bepaalt onderzoeksthema’s 
VB onderzoek: ideologische voorkeur wetenschappers vs andere beroepen 
 
Waardenvrije wetenschap – Max Weber 
= waarden/ideologie mogen resultaten niet beïnvloeden 
 verplicht ongemakkelijke waarheden onder ogen te zien 
VB wetenschappelijk racisme – superieur ras ‘the Bell curve’  kritiek: niet objectief 
! visie komt niet overeen met realiteit 
    ideologische vooringenomenheid heeft invloed op vraagstelling, interpretatie resultaten… 
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Oorzaken invloed ideologie op wetenschap 
− Onderzoeksfinanciering 
 vaak opdrachtgever die wet.agenda bepaalt 

− Vaak gericht op hot fields 
 gebaseerd op denkbeelden in samenleving VB computational social science 

− Persoonlijke ideologische voorkeuren 
 kritiek op universiteiten als links bastion  wel linkser maar wel diversiteit aanwezig 

 
Positivisme  – ideologische denkbeelden uitschakelen 
Constructivisme  – menselijk handelen begrijpen vanuit wat mensen er zelf over denken 
 onmogelijk ideologische achtergrond uitschakelen dus transparantie  
 invloed bij selectie onderwerp oké maar mag geen invloed hebben op resultaten! 
 
Omgang met deelnemers 
1. Schade vermijden 

= fysiek & psychisch 
 mate van ongemak in verhouding tot belang onderzoek  
     > controle onderzoeksplan ethische commissie  
     > debriefing na onderzoek – bedoeling uitleggen & vragen beantwoorden 
VB Stanford prison experiment – studenten als bewakers/gevangenen > rol bepaald gedrag 
 verboden stoppen & agressie aangemoedigd door onderzoekers 
 

2. Privacy garanderen 
= persoonlijke & gevoelige informatie 
! recht op anonimiteit  deontologie & AVG/GDPR (overzicht, inzage, correctie, wissen) 
− persoonsgebonden data niet doorgeven 
− bij publicatie traceren & identificeren onmogelijk maken 

− anonimisering = onomkeerbare bewerking – geen persoonsgebonden data meer 
− pseudonimisering = omkeerbaar – verwijdering direct identificeerbare kenmerken 
 indirect identificeerbaar via bijkomende info (sleutel/legende) 

 
3. Informed consent 

= actief – formulier ondertekenen  &   passief – mondeling of impliciet verondersteld 
 ook hier ethische commissie 
− Vrijwillige deelname 
− Informatie over inhoud & doel onderzoek 

 
Bedenkingen 
− Wanneer genoeg geïnformeerd? 
− Wat bij moeilijk verkrijgen? VB participerende observatie 

 
Deontologie 
CUDOS principes – R.K.Merton 
− Communism / gemeenschappelijkheid 
 kennis is een publiek goed waar wetenschap aan bouwt 

− Universalism / universalisme 
 iedereen kan deel uitmaken van wetenschappelijke gemeenschap 
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− Desinterestedness / belangeloosheid 
 streven naar waarheid, geen andere belangen (bekendheid, geld…) 

− Organised Scepticism / georganiseerde scepsis 
 open voor beoordeling & kritiek (peer-review) 

 
Transparantie in wetenschap 
Open science 
− transparantie over methodologie 
− repliceerbaarheid   VB datasets vrijgeven 
− peer-review = collega’s controleren kwaliteit 
− open access = resultaten niet achter betaalmuur maar toegankelijk 
− (zorgvuldigheid) = toezicht > fouten vermijden + geen onnodige onrust/verwachtingen scheppen 
 
Wetenschappelijke fraude 
= opzettelijk deontologische regels negeren 
 
Vormen 
• Plagiaat 

= slechte/missende verwijzingen naar bronnen – andermans ideeën inpikken 
• Manipulatie van gegevens  

= meer spectaculaire resultaten bekomen    
VB de Piltdownman schedel (Dawson) 
VB herhaalde fraude van Diederik Stapel 
• Selectieve rapportering 

= enkel bevestigende resultaten opnemen 
• Resultaten ‘verbeteren’ 

VB correlatiecoëfficiënt of  significantieniveaus aanpassen 
 
Structurele druk voor belangwekkende bevindingen – rat race: publish or perish 
 nodig voor externe onderzoekfinanciering & promotie 
 zoeken erkenning bij collega’s 
 

Deel 2 – Planning & voorbereiding van empirisch onderzoek 
 
H5 – Onderzoek ontwerpen: strategie & doelstellingen 
Analytisch vermogen = complexe situaties opsplitsen in deelproblemen, ordenen & beantwoorden 
 
Triaculatie = onderzoek met verschillende designs want elk heeft sterke punten & blinde vlekken 
 
Opbouw onderzoeksplan 
 hoe theorie koppelen aan waarnemingen – overzicht inhoud, relevatie & middelen 
• Probleemformulering 

= inhoudelijke, theoretische uitwerking ∼ wat/waarom relevant onderzoeken? 
− Onderzoeksdoel 
− Literatuurstudie 
− Vraagstelling 



14 
 

• Onderzoeksopzet 
= praktische uitwerking, empirische kwesties (in maatschappij) ∼ bij wie, waar, wanneer, hoe? 
− Plaats 
− Tijd 
− Eenheden 
− Methode 
− (tijdsplanning & financieel overzicht) 

 
Voordelen 
− Zorgt voor reflectie 
 onrealistische verwachtingen/doelen voorkomen 
 herhalend/overbodig onderzoek voorkomen 

− Transparantie naar team 
 makkelijk inwerken 
 duidelijkheid voor opdrachtgever 

 
Probleemformulering/-stelling 
= kennisprobleem beschrijven + hoe onderzoek bijdraagt aan oplossing  algemene vraagstelling 
 
Onderzoeksdoel 
• Theoriegericht      ‘fundamenteel’, ‘zuiver wetensch.’ 

= kennis opbouwen      
VB veralgemeenbaar naar andere contexten? Anomalieën verklaren? 

• Praktijkgericht  
= praktisch probleem oplossen 

! komen vaak samen voor (continuüm) 
 
Literatuurstudie 
! Status quaestionis = stand van zaken wet.kennis  voortbouwen op die kennis 
Voordelen: 
− Welk onderzoek bestaat al/nog niet 
− ‘Vernetwerken’ van je bijdrage  

 = relevantie bijdrage situeren         
  vertrouwd worden met bevindingen/hiaten in onderzoeksdomein 

− Definiëren centrale concepten 
= omschrijven, afbakenen & verfijnen 
VB cultuur = schone kunsten, voetbal, postzegels verzamelen, symbolen… 
 

Systematische zoekstrategie via databestanden  artikels, boeken, overheidsdocumenten… 
VB Web of science (peer-reviewed) > SSCI / Scopus / Google Scholar / Sociological abstracts / Psychlit 
 
Vraagstelling 
 operationaliseren  
= algemene vraagstelling/onderzoeksdoelstelling > deelvragen > concrete onderzoeksvragen 
(SMART) > waarnemingsvragen (= operationalisering!) 
! Onmogelijk alles beantwoorden met één onderzoek 
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Waarnemingsvragen = observatie instrumenten – vragen van survey/interview… 
VB context, sociale positie, culturele verwachtingen… 
Hypothesen = antwoorden op onderzoeksvragen op basis van theorie die je verwacht 
 
SMART-principe 
= specific, measurable, achievable, relevant, time-bound  kwaliteit vraag garanderen 
 
Soorten kennis 
• Beschrijvende 

= fenomenen vastleggen/beschrijven – +/- foto trekken    meest voorkomend 
 vooral bij verkennend/explorerend onderzoek  

• Verklarende 
= fenomenen verklaren    meest voorkomend 
 verschil/samenhang – vb causaliteit  

• Voorspellende 
= inzichten in toekomstige fenomenen 
 voorspellingen doen 

• Evaluatieve 
= halen fenomenen bepaalde standaarden/criteria – ja of neen? 
 effect van bepaalde beleidsmaatregelen evalueren 
 effectiviteit kostenefficiëntie… 
Evaluatieonderzoek 
= probleem > diagnose > plan > interventie & procesevaluatie > productevaluatie (= effect) 
VB Sesamstraat – wel effect maar niet verwachtte – negatief! 

 
Onderzoeksopzet/technisch ontwerp 
= hoe onderzoek praktisch uitvoeren 
! tijdens onderzoek evt nog bijstellen/aanpassen 
 
Operationaliseren = abstracte theoretische concepten vertalen naar meetbare termen 
 
Plaats 
= onderzoekslocatie   VB labo, thuis, openbare plaats… 
 
Dimensies 
• Kunstmatigheid 

= hoe natuurlijk onderzoeksobjecten de locatie ervaren 
VB particip.observatie   vs   labo (meer prikkels mogelijk), survey (sociale wenselijkheid) 
 kritiek: gevaar voor naturalistische geldigheid 
     ! moeilijk artificiële resultaten veralgemenen naar dagdagelijkse werkelijkheid 

• Toegankelijkheid 
= toegang/benaderbaarheid van populatie – praktisch/juridisch 
VB daklozen, cocaïnegebruikers, gedetineerden… 

• Complexiteit/omvang 
= geschiktheid voor empirisch gegronde uitspraken eruit te halen 
VB veel storende factoren – moeilijk effect meten van factoren  beter in labo 
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Tijd 
• Tijdstip 

• Cross-sectioneel onderzoek = op 1 tijdstip, momentopname 
• Longitudinaal onderzoek = minstens 2 momenten 
 zelfde eenheden = panelonderzoek    
      gebeurt in golven > gevaar: selectieve uitval 
 verschillende eenheden = vervolg/tijdreeksonderzoek    
       evoluties bestuderen 

• Periode 
= gericht op verleden/heden/toekomst 
! geldigheidsproblemen bij (heel) oude data 

• Duur 
= lengte meetmoment 
VB participerende observatie vs websurvey 

 
Retrospectieve vragen = vragen over iemands verleden 
 
Onderzoekseenheden 
= wie – doelpopulatie / wat – artikels, beelden… 
! Te grote groep onderzoekseenheden  steekproef trekken uit populatie 
 
Methode 
= instrumenten 
! bestaande meetinstrumenten gebruiken > makkelijk vergelijken 
 
Strategieën 
• Kwantitatief 

− Experimentele ontwerpen 
− Surveyonderzoek 
− Analyse bestaande datagegevens  ook kwalitatief 

• Kwalitatief 
− Participerende observatie/etnografie  ook kwantitatief 
− Historisch-vergelijkend onderzoek  ook kwantitatief 
− Diepte-interviews 

 
Tijdsplanning & financieel overzicht 
Tijd-as voor hele onderzoek  Gantt-grafiek (taken, tijdstip & duur) 
! betere inschatting haalbaarheid & uitvoerbaarheid 
 
Illustratie: games & agressie 
! keuzes beargumenteerd maken via onderzoeksplan 
= kennisprobleem > relevantie > literatuurstudie > theorie > onderzoeksvraag > onderzoeksopzet 
 lacune = missende kennis in wetenschap 
 moderatie = effect van ene variabele op andere is onder invloed van derde variabele 
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H6 – Kwantitatieve en kwalitatieve meting 
Meten  
= omzetten van theoretische concepten naar waargenomen variabelen 
= empirisch vaststellen van verschijnselen die theoretisch concept zo goed mogelijk weerspiegelen 
 
Meetproces 
− Conceptuele definitie  

= omschrijving van theoretisch concept (in alle deelaspecten) 
− (operationalisering) 

= theoretisch concept vertalen naar waarneembare indicatoren ∼ onderzoeksvatbaar maken 
− Operationele definitie  

= omschrijving reeks indicatoren & waarnemingsmethode 
− Waargenomen kenmerk ∼ variabele 

= vastgestelde waarden op indicatoren 
 
Meetfouten mogelijk ! 
• Betekenisverschuiving 

= dingen waarnemen die niet tot conceptuele definitie behoren 
 meting verschuift weg van concept 

• Betekenisvernauwing/-verenging 
= deel van oorspronkelijk conceptuele definitie niet geobserveerd  
 indicatoren missen deelaspect 

 beiden slechte conceptdekking – waarnemingen overlappen niet helemaal met concept 
! Keuze indicatoren beïnvloedt resultaten 
 
Soorten concepten 
! meetbaarheid afhankelijk van 
• Complexiteit  

= aantal deelaspecten/dimensies binnen operationele definitie 
− Eenvoudig = 1 dimensie   VB geslacht: man, vrouw 
− Complex = meer dimensies   VB geslacht: biologisch, genderidentiteit, genderrollen… 

! veralgemeningsfout mogelijk = door missende dimensies foute conclusies trekken 
• Abstractiegraad 

= zintuiglijke waarneembaarheid van concept 
− Concreet = zintuiglijk waarneembaar   VB geslacht, leeftijd, aantal gezinsleden… 
− Abstract = niet zintuiglijk waarneembaar   VB waarden, gevoelens, vooroordelen… 

! abstractiefout mogelijk = via te concrete indicator besluiten maken over abstract kenmerk 
 
Meettechnieken 
• Kwantitatieve  

= gradatie van voorkomen van kenmerk  numerieke score   ∼ positivisme 
 duidelijk afgebakend meetproces 

• Kwalitatieve  
= betekenisvolle categorieën + voorwaarden  tekst, beeld, geluid   ∼ constructivisme 
 stappen meetproces verfijnd tijdens dataverzameling 

 



18 
 

Kwantitatieve meting 
Uitgangspunt: klassieke test-theorie 
X = T + I + e    gaat uit van meetfouten!  observaties geven geen perfect beeld van realiteit 
− X = geobserveerd kenmerk 
− T = true score – wat je probeert te meten  positivisme – gaat uit van objectieve realiteit 
− I = invalidity/ongeldigheid – systematische fouten 
− e = error/onbetrouwbaarheid – toevalsfouten 
 
Variabelen 
• Continue  

= zeer veel verschillende waarden op continuüm   VB leeftijd, temperatuur… 
• Discrete 

= beperkt aantal mogelijke waarden (stapsgewijs)   VB aantal kinderen, kerkbezoeken… 
 
Meetniveaus 
! één concept via verschillende meetniveaus meetbaar 
 
• Nominaal 
 eindig aantal categorieën 
 toekenning score is arbitrair – geen logische ordening 
VB religies: christelijk, joods… 

• Ordinaal 
 categorieën met logische orde 
 onderlinge afstand niet gedefinieerd 
VB eens/neutraal/oneens met uitspraak 

• Metrisch 
 getalscore heeft betekenis 
 vaste afstand tss categorieën 
VB aantal keer bidden per dag 
• Interval 
 onderlinge afstand gedefinieerd 
 geen absoluut nulpunt 
VB temperatuur 

• Ratio 
 onderlinge afstand gedefinieerd 
 wel absoluut nulpunt 
VB aantal kinderen 

 
Schaaltechnieken 
 meten = observeren van fenomenen – niet altijd kwantitatief 
 schaalconstructie: combinatie meerdere metingen tot één getalscore/schaal  toevalsfouten 
heffen elkaar zo op 
 
• Likertschaal 

= in vragenlijst items beoordelen via vast format – beperkt aantal antwoordmogelijkheden 
 schaalscore = som of gemiddelde 
! verschillende items meten zelfde kenmerk 
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! omgekeerd geformuleerde items spiegelen !!! 
VB Adorno – autoritarisme-schaal Belgische verkiezingen  autoritarisme-score 

• Guttman schaal 
= items van stijgende extremiteit/moeilijkheidsgraad – binair: twee antwoordmogelijkheden 
! uitgangspunt: items rangschikken zodat antwoorden eenvoudig patroon vertonen 
 cumulatief verband tussen items: wie eens is met moeilijke items, ook eens met makkelijke 
 schaalscore = aantal ‘ja’ antwoorden  
VB ja/nee vragen of stellingen  0 = nooit ja 
 
Guttmans reproduceerbaarheidscoëfficiënt 
 scorepatroon respondent reconstrueren op aparte items 
     = hoe vaak patroon voorkomt > hoe groter coëfficiënt > hoe meer reproduceerbaar 
 R = 1 – (totaal aantal fouten/aantal respondenten * aantal items) 
! reproduceerbaar bij R = min.0,90 
 
Gateway theory/steppingstonehypothese 
= opeenvolgende patronen gezien als stadia in ontwikkeling 
 Guttmanschaal geen empirische bevestiging hiervan !  Nood aan longitudinaal onderzoek 

 
Geldigheid & betrouwbaarheid – kwantitatief 
Betrouwbaarheid 
= afwezigheid van toevalsfouten 
VB trein altijd 10min te laat = betrouwbaar want consistent (geen toevalsfouten) 
 
Testen  
 herhaaldelijk meten & overeenstemming nagaan! 
• Test-retest betrouwbaarheid 

= zelfde meetinstrument & personen – tussentijd tss metingen 
 correlatiecoëfficiënt – 1 = perfecte betrouwbaarheid/overeenstemming (minimum 0,8) 
Voorwaarden: 
− geen werkelijke veranderingen in situatie respondent 
− geen geheugeneffect 

• Interne consistentie 
= zelfde concept meten via verschillende indicatoren/items – één tijdstip 
 consistentie onder indicatoren bekijken 
• Split-halfbetrouwbaarheid > items splitsen & samenhang tss gemiddeldes vergelijken 
 minimum 0,8 voor goede betrouwbaarheid 
! kans op verschillen groter bij minder items > vertekend beeld 

• Cronbachs alfa – 1 = sterkte onderlinge samenhang/consistentie  
 minstens 0,7 voor goed betrouwbaarheid 
! meer items geeft hogere alfa > vertekend beeld 

𝛼𝛼 =
𝐾𝐾(�̅�𝑟)

(1 + (𝐾𝐾 − 1)�̅�𝑟) 

− K = aantal items in schaal 
− �̅�𝑟 = gemiddelde correlatie tussen items 

 
VB Portrait Value Questionnaire > correlatie beide testen verschillend 
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Geldigheid/validiteit 
= afwezigheid van systematische fouten 
VB trein altijd 10min te laat = NIET geldig want komt niet zoals verwacht (= systeemfout) 
 
Testen 
• Inhoudsgeldigheid 

= theoretisch nagaan of meting alle relevante delen van conceptuele definitie bevat  
! eerder kwalitatief 
 sterkere vorm van indruksvaliditeit 
 

• Criteriumgeldigheid 
= meting vergelijken met criterium met vastgestelde geldigheid 
• Predictieve geldigheid 

= mate van voorspelling doen over toekomst via meting 
• Gelijktijdige geldigheid 

= mate overeenkomst meting met ander, geldig criterium/meting 
 

• Begripsgeldigheid 
= meting van verwachte samenhang met andere concepten ∼ hypothese  
Nadeel: gaan uit van juist beschreven concepten & geldigheid andere concepten 
• Convergerende geldigheid 

= meting toont verwachte samenhang  teken (pos/neg) & sterkte meten 
• Discriminerende geldigheid 

= meting toont missende samenhang tss theoretisch verschillende concepten 
 
Simpson’s paradox = relatie in subgroepen data verdwijnt als je ze samenneemt 
 
Relaties operationaliseren 
Variabelen 

− Manifeste v. 
= rechtstreeks meten met één vraag/indicator   VB opleidingsniveau 

− Latente v. 
= meerdere onrechtstreekse indicatoren nodig   VB autoritarisme 

Relaties 
− Effect r. 

= causale logica: één oorzaak & één gevolg  asymmetrisch 
− Samenhang r. 

= twee fenomenen gelinkt & variëren samen  symmetrisch 
 
Configuraties 
• Statistische controle 

= blijft effect als derde variabele constant/onder controle blijft = netto effect 
 afwezigheid storende factoren 
! schijnverband blootleggen (bruto effect) 
! start bij controle variabele 
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• Mediatie/intermediair 
= verloopt effect direct of/en met tussenvariabele (indirect) 
 volledige (geen pijl tss X & Y) of partiele mediatie 
! start bij onafhankelijke variabele 
! mediatie factor is zowel onafhankelijk als afhankelijk 

• Moderatie/interactie 
= verandert effect bij verschillende waarden van derde variabele 
! start bij onafhankelijke variabele 
! beïnvloed relatie tussen twee variabelen 
Kruistabellen 
− Afhankelijke variabele in rijen & onafhankelijke in kolommen 
− Kolompercentages berekenen 
− Verschil tss percentages over kolommen berekenen (delta) 
 als delta beduidend van 0 verschilt > relatie  
 hoe groter delta ∆ > hoe sterker effect (minimum 5%) 

 
Kwalitatieve meting 
Types meetprocessen 
• Gesloten 

= strikte volgorde stappen, voorgestructureerde data & afzonderlijke/duidelijke fase 
VB voorgestructureerd = schaal van 1-7 met stellingen 

• Open 
= stappen in wisselwerking, flexibele data & verbonden met andere fasen 
 conceptuele definitie & vorm waarnemingen liggen niet op voorhand vast 
 spiraling research approach: onderzoeksfasen voeden, informeren & wisselen elkaar af 
VB flexibele data = interview +/- 
 

! kwantitatief = gesloten/deductief   ↔   kwalitatief = alles tss gesloten & open mogelijk/inductief 
 
Meetaanpakken 
• QCA – qualitative comparative analysis 

= noodzakelijke & voldoende voorwaarden van fenomeen achterhalen 
 afhankelijke variabele verklaren via combinatie onafhankelijke variabelen 
 rijke data over cases > omgezet naar 0/1  analyse van combinaties met Boleaanse algebra 
! gebruikt wel vooraf gedefinieerde concepten uit literatuur 

• Grounded Theory Approach 
= gefundeerde theoriebenadering 
! uitgangspunt: bestaande ‘grand’ theorieën staan vaak los van realiteit 
! start bij observatie/inductie  sensitizing concepts gebruiken  
 concept krijgt vorm doorheen observatie, niet vooraf gedefinieerd 
 gebruikt combinatie van verschillende databronnen 
 data analyseren via open, axiaal & selectief coderen 

− Open = in algemene categorieën opdelen 
− Axiaal = verbanden tussen categorieën zoeken 
− Selectief = categorie zoeken die kern onderzochte fenomeen vormt  uitwerken 
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Visies kwaliteit beoordelen 
• Gemeenschappelijke criteria – kwant/kwal 

= goede correspondentie tss theoretisch concept & indicatoren + toevalsfouten onwenselijk 
 gebruikt meetvaliditeit & betrouwbaarheid 
      intercodeurbetrouwbaarheid = data onafhankelijk 2x coderen – mate overeenstemming 
! vooral bij gesloten meetprocessen 

• Eigen kwaliteitscriteria 
= in interactie gaan met personen om interpretatie te achterhalen 
 gebruikt credibiliteit/geloofwaardigheid & reflexiviteit 

− Credibiliteit = resultaten komen overeen met realiteit zoals deelnemers ze zien 
− Reflexiviteit = reflecteren over impact eigen positie/perspectief op resultaten 

! kritische peer-review & open dialoog nodig 
! hier geen validiteit & betrouwbaarheid (objectieve werkelijkheid) maar constructivisme 

 
H7 – Selectie van onderzoekseenheden: steekproeven 
 
Begrippen 
− Populatie = eenheden waarover je uitspraak wilt doen 
− Census/volkstelling = onderzoek overheid naar kenmerk in hele populatie 
− Steekproef = eenheden die je observeert ∼ subset 
− Analyse-eenheid = waarover je uitspraken doet / wat je onderzoekt 
− Waarnemingseenheid = waarbij je observatie uitvoert / wie antwoordt 
! analyse- & waarnemingseenheid kunnen verschillen & op ander niveau staan 
 
Steekproeftrekkingen 
• Toevalssteekproef 

= toevallige selectie van eenheden  representatief ∼ positivisme 
 hoe groter steekproef, hoe beter representativiteit 

• Theoretische steekproef 
= inhoudelijke selectie  verdiepend inzicht zoeken ∼ constructivisme 

 
! Mixed methods = onderzoek met beide soorten steekproeven 
 
Niveaus onderzoekseenheden 
 sociale realiteit hiërarchisch gestructureerd 
− Aggregatie 
 structurele variabele 
= uitspraken doen over hoger niveau via observatie lager niveau   VB lln  school 
! Atomistic fallacy = individualiseringsfout 
   = uit individuele data foute conclusies trekken over hoger niveau 
   VB individuele opvattingen leiden niet automatisch tot beleid 
 

− Desaggregatie 
 contextuele variabele 
= uitspraken doen over lager niveau via informatie hoger niveau   VB school  lln 
! Ecological fallacy = ecologische fout 
   = uit geaggregeerde data foute conclusies trekken over lager niveau 
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   VB regio met meer migranten had meer Vlaams Blok stemmers > buurtbewoners wel! 
    individueel niveau kan verschillen! 

 
TOEVALSSTEEKPROEVEN – kwantitatief 
= alle eenheden uit populatie hebben berekenbare kans op selectie 
Doel: representativiteit = mate waarin steekproef accuraat populatie weerspiegelt 
VB niet-representatief: zelfselectie, gemakkelijk toegankelijke voorbijgangers, social media oproep… 
 
Stappenplan 
1. Algemeen universum/populatie afbakenen 

= eenheden waarvoor theoretische proposities geldig zijn   VB Belgen 
2. Speciaal universum/populatie afbakenen 

= operationele definitie, afgebakend in tijd & ruimte   VB wie op 01/01 officieel in België was 
3. Steekproefkader selecteren 

= lijst met alle eenheden uit speciaal universum ∼ sampling frame 
 uitdaging: beschikbaarheid goede steekproefkaders 

4. Geplande steekproef maken 
= eenheden die je wil onderzoeken toevallig uitloten 
 steekproeffractie = #eenheden geplande steekproef / populatie  kans op selectie 

5. Gerealiseerde steekproef 
= werkelijk geobserveerde eenheden 
 non-respons = niet-geobserveerde eenheden 

 
Fouten 
Dekkingsfout 
= gebrekkige overlap tussen speciaal universum en steekproefkader 
− Overcoverage  

= steekproefkader bevat eenheden die niet tot populatie behoren 
 oplossing: niet-verkiesbare respondenten/non-eligibles uit onderzoek weren 

− Underconverage  
= elementen uit populatie ontbreken in steekproefkader 
! lagere veralgemeenbaarheid – niet echt op te lossen 

 
Steekproeffout 
= veroorzaakt door toevalsfactor – onbetrouwbaarheid van sample vs populatie 
! hoe groter steekproefomvang, hoe kleiner steekproeffout 
 
BETROUWBAARHEIDSINTERVAL / FOUTENMARGE 
= bereik rond schatting waarin echte waarde (gemiddelde) zit 

 
Enkelvoudige toevalssteekproef 

�𝑦𝑦� − 𝑧𝑧𝛼𝛼�
𝑠𝑠2

𝑛𝑛
   ;    𝑦𝑦� + 𝑧𝑧𝛼𝛼�

𝑠𝑠2

𝑛𝑛
�      proportie: ��̂�𝑝 ± 𝑧𝑧𝛼𝛼�

𝑝𝑝�(1−𝑝𝑝�)
𝑛𝑛

� 

y = gemiddelde resultaat 
n = steekproefomvang           – hoe groter n, hoe kleiner foutenmarge 
s2 = variantie  heterogeniteit in steekproef           – hoe groter s, hoe groter foutenmarge 
zα = waarde van standaard normaalverdeling die kans op vergissing α toont 
         bepaalt breedte interval 
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- zα = 1,96 voor 95% zekerheid 
- zα = 2,56 voor 99% zekerheid 
p = geschatte proportie 

 
Proportioneel gestratificeerde steekproef 

�𝑦𝑦� − 𝑧𝑧α�� 𝑤𝑤𝑖𝑖2
𝑠𝑠𝑖𝑖
2

𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
   ;    𝑦𝑦� + 𝑧𝑧α�� 𝑤𝑤𝑖𝑖2

𝑠𝑠𝑖𝑖
2

𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
�       proportie: �̂�𝑝 ± 𝑧𝑧α�� 𝑤𝑤𝑖𝑖2

𝑝𝑝�𝑖𝑖(1−𝑝𝑝�𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
 

m = totaal aantal strata 
i = specifiek stratum 
n = aantal eenheden binnen stratum 
w = verhouding van stratum binnen populatie 
p = geschatte proportie 

 
Non-responsfout 
= vertekening door niet-deelname 
Responsgraad = percentage échte deelnemers van geselecteerde steekproefeenheden 
                           gerealiseerde observaties/( units in geplande steekproef – niet-verkiesbare units) 
Oorzaken 
− Non-contacts   VB zelden thuis, niet op officiële verblijfplaats 
− Weigering deelname 
 
Gevolgen 
− Kleinere steekproef  groter betrouwbaarheidsinterval 
− Systematische vertekening  vaak mensen met specifiek profiel die wegvallen! 

VB drukke job, minder politieke interesse, kleiner sociaal netwerk… 
 
Non-responsvertekening 

𝑌𝑌� = �𝑀𝑀
𝑁𝑁
� (𝑌𝑌�𝑅𝑅 − 𝑌𝑌�𝑀𝑀)  

Y = vertekening 
M = non-respondenten    = non-responsgraad 
N = eenheden in geplande steekproef 
YR = gemiddelde populatiescore voor respondenten 
YM = gemiddelde populatiescore voor non-respondenten  Paradox want niet gekend ! 
 
Steekproefdesigns    = hoe geplande steekproef wordt geloot 
 
Eenvoudige toevalssteekproef – simple random sample 
= alle eenheden hebben gelijke kans 
! complete steekproefkaders nodig 
 voordelen: makkelijk uitvoeren, transparant & data analyseren 
 nadelen: kleine bevolkingsgroepen ondervertegenwoordigd / meer geografische spreiding 

 
Systematische enkelvoudige toevalssteekproef 
= bepaal toevallig startpunt in steekproefkader + eenheden selecteren volgens vast interval 
 voordeel: alternatief voor papieren steekproefkader 
 risico: vertekend beeld bij systematisch geordende eenheden ipv willekeurig 
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Gestratificeerde steekproef 
= populatie opdelen in categorieën/strata, dan enkelvoudige toevalssteekproef van elk stratum 
 houdt bepaalde variabelen onder controle 
 

Proportionele stratificatie 
= steekproeven uit strata weerspiegelen verdeling van kenmerken in populatie proportioneel 
 voordelen: verkleint steekproeffout / nuttig voor aparte analyse groepen met kleine omvang 
 
Disproportionele stratificatie 
= strata in steekproef (bewust) geen weerspiegeling van populatie 
 nadeel: onder/oververtegenwoordiging groepen 
OPLOSSING: weegcoëfficiënten toepassen = aandeel populatie/aandeel steekproef 
! ondervertegenwoordigde groepen krijgen weegcoëfficiënt > 1   VB telt voor 1,235 pers. 

 
Tweefasensteekproef 
1. Grote toevalssteekproef uit populatie mét steekproefkader 

! populatie moet gewenst universum volledig omvatten 
! moet +/- 8x groter zijn dan uiteindelijk steekproefaantal 

2. Via screeningsvraag eenheden selecteren die behoren tot groep die je wil onderzoeken 
 voordeel: geen steekproefkader nodig voor precieze populatie onderzoek 
 nadeel: praktisch minder haalbaar als doelgroep klein deel van populatie is 
 
Clustersteekproef 
! vooral bij kleine primaire eenheden 
1. Selecteer primaire eenheden PSE – toevallig   VB scholen 
2. Selecteer ALLE secundaire eenheden SSE binnen primaire  clusters   VB klassen 
 
Tweetrapssteekproef 
1. Selecteer primaire eenheden – toevallig   VB gemeenten 
2. Neem toevalssteekproef binnen primaire eenheden   VB inwoners gemeente 
! LET OP: kans op selectie SSE recht evenredig maken met omvang PSE 
 
Kenmerken cluster & tweetraps 
Voordelen 
− Kleinere geografische spreiding 
− Cluster: enkel volledig steekproefkader voor PSE nodig 

Tweetraps: steekproefkader SSE makkelijker verkrijgbaar dan bij eenvoudige steekproef 
Nadelen 
− Eenheden minder divers  grotere foutenmarge in steekproef 
 
Steekproefgrootte 
Omvang populatie enkel invloed op betrouwbaarheid als steekproeffractie >5% 
 finiteitscorrectie toepassen bij betrouwbaarheidsintervallen 
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Bepalende factoren 
− Gewenste betrouwbaarheid 
 breedte betrouwbaarheidsinterval afhankelijk van onderzoeksvraag 

− Gewenste kans op vergissing 
 standaard 95% met 5% kans op vergissing 
 kleinere kans op vergissing > breder interval > hogere steekproefgrootte nodig 

− Heterogeniteit populatie 
= spreiding/variantie van onderzochte kenmerk in populatie  
VB leeftijd in gemeente vs kinderopvang 
 grotere steekproefomvang nodig voor betrouwbaarheid 

− Analysebehoeften 
 vaak uitspraken over subgroepen ipv hele steekproef 
 onderzoeksvragen & geplande analyses beïnvloeden steekproefomvang 

− Praktische overwegingen 
 financiële middelen, tijdskader… 

 

Minimale steekproefgrootte: 𝑛𝑛 = 4𝑧𝑧𝛼𝛼2𝑠𝑠2

𝐿𝐿2
 

L = breedte gewenst betrouwbaarheidsinterval / foutenmarge   groter geeft kleinere steekproef 
zα = kans op vergissing   groter geeft grotere steekproef 
s2 = heterogeniteit/variantie  groter geeft grotere steekproef 
Opmerkingen 
− variantie vooraf meestal niet bekend  schatting geeft risico op fouten! 
− elke variabele heeft andere optimale steekproefgrootte 
− houdt geen rekening met analysebehoeften & praktische overwegingen 
 
KWANTITATIEVE NIET-TOEVALSTEEKPROEVEN 
Steekproefdesigns 
! inferieure kwaliteit tov toevalssteekproef 
    gevoelig voor vertekening & representativiteit niet-gegarandeerd 
 
Quotasteekproef 
∼ proportioneel gestratificeerde steekproef zonder aselecte keuze binnen strata ! 
= populatie opdelen in categorieën/strata, dan vast aantal eenheden selecteren tot quota bereikt zijn 
Quota = hoeveel eenheden per categorie, gebaseerd op verdeling populatie over categorieën 
 nadeel: risico op vertekening – andere kenmerken niet-representatief 
 
Oplossing: combineren met random walk-principe 
= eenheden selecteren via toevallig startpunt en dan route afleggen volgens beslissingsregels 
VB eerst tweede straat links, dan vierde rechts, aanbellen derde huis links/rechts afwisselend 
! moeilijk te controleren & afhankelijk van wie thuis is 
 
Access panel 
= lijst vrijwilligers voor regelmatige deelname aan onlinebevragingen 
 vaak niet representatief met bevolking qua kenmerken 
! Hebben veel tijd & vullen vaak in dat antwoordgedrag mss niet veralgemeend kan worden 
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Gelegenheidssteekproef – convenience sample 
= eenheden die toevallig beschikbaar zijn of zichzelf aanbieden 
!!! Resultaten mag je NIET veralgemenen 
VB studenten voor onderzoek prof, supermarktbezoekers, poll op website krant… 
 
THEORETISCHE STEEKPROEVEN – kwalitatief 
Maakt gebruik van meest informatieve eenheden 
Doel: verdiepend inzicht 
 
Kenmerken 
− Eenheden selecteren voor informatieve waarde  ↔ toevallig 
− Open populatiedefinitie & onderzoeksproces  ↔ gesloten 
− Theoretische verzadiging  ↔ vaste steekproefomvang 
 
Illustratie: analytische inductie 
Hypothetische verklaring > observatie > tegensprekelijk bewijs > herformulering hypoth. > observatie 
 einde dataverzameling: geen observaties meer die tegenspreken = theoretische verzadiging 
 
Strategieën 
Doelgerichte steekproef – purposive sample 
= eenheden met meeste informatiewaarde/relevantie afbakenen via criteria 
 soms homogeen, soms veel variatie 
 gebaseerd op expertise onderzoeker ipv toeval 
 
Sneeuwbalsteekproef 
= een beroep doen op netwerk van respondenten om extra eenheden te vinden 
 voordeel: kleine/verborgen populaties bereiken 
 nadeel: blijven hangen in subgroep van populatie – vertekend beeld 
     oplossing: meerdere, heterogene startpunten gebruiken 
 
Gelegenheidssteekproef 
= eenheden die toevallig beschikbaar zijn of zichzelf aanbieden 
 
Adaptieve steekproef 
= combinatie verschillende strategieën voor steekproeftrekking, op maat van het onderzoek 
VB The Silent Community (Delph) – homoseksuele contacten op publieke plaatsen 
 via doelgerichte steekproef (niet-definitieve) lijst van plaatsen 
 lijst aangevuld tijdens onderzoek = sneeuwbaleffect 
 

Deel 3 – Kwantitatieve methodes 
 
H8 – Experimentele ontwerpen 
Schematisch overzicht – p.228 !!!  Tabel: symbolen zijn wat arbitrair, niet 100% effect 
 
Klassiek experimenteel ontwerp – pretest-posttest control group design 

R   O11    (Xe)      O12 
R   O21    (Xc)      O22 

 experimentele groep (conditie/situatie) vs controle/vergelijkings groep (controleconditie) 
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Kenmerken 
− Experimenteel design enkel bij kwantitatief onderzoek 
− Zeer geschikt voor causale uitspraken 

= oorzakelijk effect van een kenmerk op een afhankelijke variabele 
− Ideaal om tot ‘ware’ kennis te komen – positivisme 

VB experimenting society – samenleving als labo om effect beleid te testen 
 
Voorwaarden causaliteit 
− Covariatie = samenhang tss twee kenmerken 
− Tijdsvolgorde 
− Controle voor storende factoren  afwezigheid van schijnrelaties 
 
Centrale componenten 
− Randomisering  R 

= deelnemers toevallig aan groep toegewezen – iedereen gekende, gelijke kans! 
OF matchen als het niet kan 
 deelnemers zijn zo statistisch equivalent 
 zorgt dat je causaliteit mag aanvaarden 

− Manipulatie 
= onafhankelijke variabele 
 experimentele stimulus Xe   vs   alternatieve stimulus/zonder stimulus Xc 

− Voor én nameting 
= afhankelijke variabele 
 bij beide groepen vergelijken – O11 & O21 vs O12 & O22 

! voormetingen in beide groepen moeten gelijk zijn (naast evt toevalsfouten) 
 
Soorten experimenten 
• Veldexperiment 

= in natuurlijke/realistische, moeilijk beheersbare setting 
• Laboratoriumexperiment 

= in strikt controleerbare, artificiële setting van een labo 
! technische & ethische beperkingen 
 
Netto effect stimulus berekenen 
− Xe = (O12 – O11) – (O22 – O21) 
 effect uitzuiveren uit andere, niet-relevante verandering 

− Xe = (O12 – O22) – (O11 – O21) 
 verschillen in groepen bij beginsituatie wegwerken 

! verschil in nameting (O22 – O21) is bruto effect  
   = netto + storende factoren/buitenexperimentele gebeurtenissen 
 
Matchen 
= vergelijkbare groepen samenstellen op basis van relevante kenmerken 
 alternatief randomisering – bij kleine groepen, toevalsbasis niet mogelijk 
 probleem: moeilijk matchen op relevante kenmerken tov afhankelijke variabele 
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• Precisie-/ paarsgewijs matchen 
= kenmerkencombinatie in beide groepen vertegenwoordigen – zoeken naar tweeling 
VB mannen onder 40 met universitair diploma 

• Frequentie-/groepsgewijs matchen 
= afzonderlijke kenmerken (replica 1 kenmerk), geen combinaties     VB mannen 

• Zwak matchen 
= vergelijkbaarheid van spreiding kenmerken – replica qua gemiddelde kenmerk VB gem.leeftijd 
 

Effect van voormeting 
Doel: berekenen of randomisering geslaagd is  
 zijn experimentele & controle groep statistisch equivalent? 
! Niet altijd mogelijk – voorsituatie bestaat niet of ongepast 
 experiment zonder voormeting – posttest-only control group design 
 zonder O11 & O21 
 
Gevaren 
− Testeffect / practice effect 

= door ervaring met experiment anders scoren 
 bedreiging interne geldigheid 

− Interactie-effect 
= voormeting kan je gevoeliger maken voor stimulus 
 bedreiging externe geldigheid / veralgemeenbaarheid 

 
Solomon vier-groepen-ontwerp 
= geeft inschatting van effect voormeting 
 twee extra groepen toevoegen zonder voormeting 

R   O11    (Xe)      O12 
R   O21    (Xc)      O22 
R             (Xe)      O32 
R             (Xc)      O42 

 voormeting geen effect als  O12 = O32  &  O22 = O42 
 
Bedreiging interne geldigheid 
= effecten van storende factoren/confounding variables niet kunnen uitsluiten 
 beïnvloeden afhankelijke variabele rechtstreeks & systematisch 
VB bij quasi- of pre-experimentele ontwerpen 
 geen voormeting/randomisering/controlegroep 
 gevoeliger voor bedreigingen! 
 
Bedreigingen 
• Buitenexperimentele gebeurtenissen – history 

= vinden plaats tss voor- en nameting   VB kettingbotsing bij testen BOB-campagne 
 Intra-session / local history 
     = overkomt enkel experimentele of controle groep   VB opmerking onderzoeker 

• Maturatie / spontane veranderingen 
= proefpersonen veranderen op biologisch/psychologisch/emotioneel vlak   VB verveling 
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• Testeffect 
= voormeting heeft invloed op nameting VB consistent willen zijn 
 Practice effect 
     = door ervaring met experiment beter scoren op nameting 

• Instrumentatie 
= verandering in betrouwbaarheid meetinstrument 

• Statistische regressie 
= door toevalsfactoren gaan extreme scores wat meer naar het midden gaan bij nameting 

• Selectie 
= samenstelling tss beide groepen verschillend 

• Uitval / experimentele mortaliteit 
= afhaken tussen voor- en nameting 
 Differentiële uitval  
     = mensen met bepaalde kenmerken haken af – nagaan hoe selectief het is 

• Verwachtingen van onderzoeker 
= verwachtingen over resultaten projecteren op proefpersonen 
 oplossing: double blind benadering – niemand weet groep, details experiment & hypothese 
                          blind experiment = proefpersonen niet op hoogte 
                          placebo = stimulus zonder werkzame bestanddelen, lijkt op echte stimulus 

 
Bedreiging externe geldigheid 
= of/in hoeverre je resultaten uit experimentele context kan veralgemenen 
• Populatiegeldigheid 

= mate steekproef veralgemenen naar populatie 
• Naturalistische geldigheid 

= mate labo experiment veralgemenen naar echte wereld 
• Interactie-effect 

= invloed voormeting op stimulus & resultaten 
 

Populatiegeldigheid 
 best resultaten repliceren bij andere populaties > externe validiteit vergroten 
 proefpersonen vaak WEIRDs = western, educated, industrialised, rich, democratic societies 
 
Naturalistische geldigheid 
= ecological validity 
− Alledaags realisme 

= mate waarin experimentele setting lijkt op realiteit 
 grotere geldigheid bij veldexperimenten 
VB artikels lezen & vragen beantwoorden vs lijst met woorden memoriseren 

− Reactiviteit 
= Hawthorne-effect  
= mate van ander gedrag in experimentele setting vs realiteit – door bewustzijn deel van studie 
VB effect fabrieksexperiment niet door stimulus maar door aandacht onderzoekers 

 
! vaak afweging interne vs externe geldigheid – poging beiden zo hoog mogelijk te maken 
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Quasi- en pre-experimentele ontwerpen 
 wanneer je niet aan alle voorwaarden klassieke methode kan voldoen 
 lagere interne geldigheid 
 
Quasi-experimentele ontwerpen 
= geen randomisering of vergelijkingsgroep 
 
TIJDREEKSONTWERP 
= meerdere, regelmatige metingen voor en na stimulus, zonder vergelijkingsgroep 
! groep kan per meting verschillen 
 
Lagged effect = uitgesteld effect van stimulus 
 
Bedreiging: buitenexperimentele gebeurtenissen 
 voormetingen geven inschatting van maturatie, testeffect, instrumentatie… 
VB overheidscijfers van werkloosheid & effect op beleid 
 
NIET-EQUIVALENT ONTWERP MET VERGELIJKINGSGROEP 
= nonequivalent control group design 
= zonder randomisering – vaak bestaande groepen & zelfselectie 
     via voormeting mate van equivalentie inschatten – equivalentie zuiveren andere invloeden uit 
 
Bedreigingen:  
− Interactie-effect tss selectie & maturatie/testeffect/buitenexperimentele gebeurtenissen 

= verschillend tempo van spontaan veranderen 
VB maturatie: twee klassen met ander leertempo 

− Interactie-effect tss selectie & statistische regressie 
VB extreem laag zelfbeeld gaat automatisch al wat beteren 

 
AFZONDERLIJKE-STEEKPROEF ONTWERP MET VOOR- EN NAMETING 
= separate-sample pretest-posttest design 
= voor- en nameting met verschillende groep uitvoeren 
 zeer geschikt voor grootschalige campagnes – want moeilijk mensen zonder stimulus vinden 
 
Bedreigingen: maturatie, uitval, buitenexperimentele gebeurtenissen 
! hoe groter tussenperiode, hoe groter bedreiging interne validiteit 
 
Pre-experimentele ontwerpen 
= geen randomisering, vergelijkingsgroep en/of voor- en nameting 
 praktisch meer haalbaar 
 bijna geen garantie op causaliteit 
 
Soorten 
• Groep met alleen nameting 

= one-shot case study 
= geen voormeting en vergelijkingsgroep 
VB effect beleid zuiveren uit resultaten 
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• Groep met voor- en nameting 
= one-group pretest-posttest design 
= geen vergelijkingsgroep 
 veel bedreigingen: maturatie, testeffect, instrumentatie, statistische regressie 

• Bestaande groepen met alleen nameting 
= static-group comparison design 
= geen randomisering en voormetingen 
 veel bedreigingen: 

− Selectie/differentiële recrutering = verschil was al aanwezig in voormeting 
− Selectieve drop-out = uitval bij personen met bepaalde kenmerken 

 
Ethische bekommernissen 
− Confronterend met gedrag/gevoelens 
− Manipulatie van gedrag/gevoelens 
− Lichte misleiding 
 
Ethische principes 
− Respect voor personen 

= individuen zijn autonome actoren – verminderde autonomie beschermen 
− Informed consent 

= vrijwillige deelname op basis van voldoende informatie 
− Principe van beneficence 

= schade vermijden + voordelen maximaliseren & nadelen minimaliseren 
 protocol belangrijk 

 
H9 – Survey onderzoek 
= data verzamelen via gestandaardiseerde vragenlijst 
VB European Social Survey (sinds 2002) – voorkeuren burgers omtrent maatschappelijke thema's 
 
Geschiedenis 
− 1930-1960 – uitvinding/ontwikkeling 
− 1960-1990 – meer gebruikt door technologische innovaties 
− 1990-… – uitdagingen & opportuniteiten VB deelname, automatisch gegenereerde data… 
 
Kenmerken 
− Groot aantal respondenten VB 300-3000 
− Veralgemeenbaar naar populatie – voorwaarde: toevalssteekproef 
− Hoge externe geldigheid 
− Zelfrapportering  

= wat mensen vertellen, niet rechtstreeks geobserveerd 
− Gestandaardiseerde vragen 

= zelfde vragen, formulering, volgorde… 
− Constante stimulus 

= prikkel zo gelijk mogelijk bij alle respondenten – vaak via gesloten vragen met antwoordopties 
− Statistische analyse mogelijk 
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Kritiek 
− Lage naturalistische geldigheid – gestandaardiseerde vragen zijn artificieel 
− Bedreiging meetvaliditeit – antwoorden slechte weerspiegeling van echte mening 
− Geen causale uitspraken !!! – vaak slechts op één tijdstip 
 
Gevaren populariteit 
− Negatief surveyklimaat – door overbevraging 
− Lekenonderzoekers – passen niet juiste methodologische regels toe 
 
Stappenplan 
1. Onderzoeksvraag & hypothesen 
2. Surveymodus kiezen  

= type survey – manier van contacteren, (geen) interviewer, registratie antwoorden 
3. Vragenlijst & antwoordcategorieën opstellen 

+ pilot survey – eerste versie testen op fouten 
4. Onderzoekspopulatie definiëren & steekproef trekken 
5. Veldwerkfase starten 

= vragenlijst afnemen 
6. Data cleaning 

= foute/onlogische antwoorden verwijderen 
7. Hypothesen statistisch toetsen aan verzamelde data + rapporteren 
 wisselwerking tussen stap 3 & 4 ! 
 
Survey onderzoek is positivistisch ! 
− Ontologie – realistisch: populatie als objectieve werkelijkheid 
− Epistemologie – deductief verklaren: oorzaak-gevolg relaties (geen causaliteit!) 
− Methodologie – kwantitatief: statistische analyse met doel om te veralgemenen 
 
Total Survey Error 
= benadering die alle mogelijke surveyfouten omvat  
     schema helpt om ze te minimaliseren 
− Representatie 

= fouten door slechte steekproeftrekking 
universum > steekproefkader > geplande steekproef > gerealiseerde steekproef 
 dekkingsfout / steekproeffout / non-respons fout 

− Meting 
= fouten door slecht meetproces 
theoretisch concept > indicatoren > respons > data 
 theoretische geldigheid / meetfout / verwerkingsfout 

 
Vragen & antwoorden 
! vraagstelling kan invloed hebben op antwoord     VB wie twijfelt zegt makkelijker ‘goed’ 
 zo veel mogelijk meetfouten proberen vermijden met goede verwoording 
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Soorten vragen 
Inhoudelijk 
− Feitenvragen 

= relatief objectief vast te stellen kenmerken/gedragingen/gebeurtenissen 
VB leeftijd, stemgedrag bij vorige verkiezingen 

− Kennisvragen 
= kennis van respondenten over bepaald onderwerp 
VB werking politieke instelling, gevolgen klimaatverandering 

− Opinie- en houdingsvragen 
= niet rechtstreeks waarneembare psychologische/mentale toestanden 
 subjectieve opvattingen, evaluaties & intenties 
VB tevredenheid over leven, vertrouwen in politiek 

 
Antwoordmogelijkheden 
− Open 

= eender welk antwoord mogelijk 
 voordelen: complexe antwoorden / dieper inzicht / interessanter voor respondent 
 nadelen: tragere verwerking 

− Gesloten 
= keuze uit vaste antwoordcategorieën 
 voordelen: snelle verwerking / beter vergelijken / sneller voor respondent 
− Rating scales 

= objecten beoordelen via score op continuüm met vast aantal punten VB Likertschaal 
− Ranking scales 

= objecten ordenen VB op basis van belang of goed/slecht 
 
Vraag-antwoordproces model – Cannell 1981 
High road 
= ideaal scenario – minimale meetfouten 
1. Respondent begrijpt de vraag – letterlijk & interpretatie 
2. Cognitieve verwerking – info komt naar boven uit geheugen & antwoord formuleren 
3. Evalueert accuraatheid van het antwoord – evt extra info ophalen 
4. Evalueert in termen van andere doelen VB imago ophouden 
5. Geeft accuraat antwoord 
Low road 
= bij verkeerd begrijpen of weinig inspanning 
6. Wijzigt antwoord – zie responsfouten 
7. Inaccuraat antwoord – zie responsstijlen 
 
RAS-model – Zaller 1992 
= productieproces van opinies  hoe info ophalen uit geheugen (stap 2) & opinie construeren 
 als kritiek op fichebak-model  
     = mensen hebben voor alles op voorhand al opinie – fout: geconstrueerd op moment zelf! 
1. Receive 

= info uit allerlei bronnen halen 
2. Accept 

= selectieve opslag geheugen 
! meer weerstand tegen info die tegen onze opvatting ingaat 



35 
 

3. Sample 
= antwoord gebaseerd op deel van opgeslagen info – steekproef 
Information accessibility = info gebruiken die gemakkelijk toegankelijk is 
! door voornamelijk perifere werking geheugen (vs centraal) – mentale shortcuts ipv diepgaand 
 verwoording dus heel belangrijk! 

 
Responsfouten & -stijlen 
Responsfouten 
= veroorzaakt door vraagstelling – fout antwoord/niet accuraat 
− Geheugeneffecten 

Telescoping = exacte tijdstip van gebeurtenis niet goed kunnen herinneren 
! recente gezien als ouder en oudere gezien als recenter dan werkelijk 
 beïnvloed door verstreken tijd & belang gebeurtenis 

− Onbedoelde informatie in antwoordschalen 
= antwoordopties gezien als ‘ware schaal’ met extremen – plaatsen zich in midden 

− Question constraint 
= veronderstellingen in vraag/antwoord beïnvloeden respons – ook al zijn ze het niet eens 

− Volgorde-effect 
= voorgaande items beïnvloeden interpretatie & respons = priming 

 
Responsstijlen 
= veroorzaakt door respondenten die consistent fout omgaan met vragen  
− Sociale wenselijkheidsvertekening 

= vertekening richting wat als maatschappelijk aanvaardbaar wordt gezien 
! onderrapportering van sociaal onwenselijk gedrag 

− Volgzaamheidsbias ∼ acquiescence 
= akkoord gaan doordat respondenten moeite hebben met tegen interviewer in te gaan 

 
Vragenlijsten opstellen – aanbevelingen 
 tips om respondenten op high road te houden 
 
Algemene principes 
− Vragen zonder al te veel inspanning & ondubbelzinnig 
− Rekening houden met perspectief respondent 
VB Kinsey-methode 
= vragen cru formuleren & burden- of denial-techniek = frequentie vragen ipv ooit gedrag gesteld 
 
Aanbevelingen 
− Vermijd jargon & complexe terminologie 
 of definitie toevoegen 

− Correcte, vlotte taal 
 taalregister aansluitend bij leefwereld van onderzoekspopulatie 
 vlotte spreektaal ipv stijve schrijftaal 

− Geen dubbele negaties 
! soms ook impliciet bij negatie en ‘oneens’ 
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− Vermijd vage & dubbelzinnige formuleringen 
! anders moeilijk vergelijken 
 specifieker maken om ambiguïteit te vermijden 

− Eendimensionale vragen 
! vermijd double-barreled questions = vragen met meer dan 1 attitude-object 

− Korte vragen 
! Uitzondering: bij vragen over gebeurtenis in verleden – beter langer want meer nadenktijd 

− Overzichtelijke antwoordmogelijkheden 
! recency effect = laatste antwoordcategorieën kiezen door ze die best onthouden na voorlezen 
! primacy effect = eerste antwoordcategorieën kiezen door eerst gelezen 
 antwoorden best pas na vraag geven 
 antwoorden moeten wederzijds exclusief zijn = geen overlap 

− Vermijd onrealistische veronderstellingen over kennisniveau respondenten 
 vermijd te moeilijke vragen (over de toekomst) en geef uitleg indien nodig 

− Vermijd sturende vragen 
Fouten: 
 vraag bevat eenzijdig argument voor/tegen stelling 
 ongebalanceerde antwoordschaal   VB meer positieve opties dan negatieve 

− Zorgvuldige plaats & volgorde van vragen 
 algemene vragen eerst 
 persoonlijke gegevens op einde – sociaalwenselijkheidsbias tegengaan 
 afwisseling veeleisende & luchtige delen 

− Verzorgde opmaak 
 langere motivatie 
! routings duidelijk aangeven = bij verplicht overslaan van bepaalde vragen 

 
Survey modes 
= hoe met respondent omgaan 
 
Onderdelen 
1. Contactname/recrutering 
 afhankelijk van beschikbare info in steekproefkader 
! hoe persoonlijker, hoe hoger responsgraad 
− Persoonlijk 
− Telefonisch 
− Post 
− Internet/e-mail 

2. Wel/geen interviewer bij dataverzameling  
 vaak afhankelijk van budget 
 interviewers reduceren bepaalde meetfouten 
     ! interviewereffecten = meetfouten door aanwezigheid VB sociaalwenselijk, patronen… 

3. Registratie antwoorden 
− Pen en papier 
− Digitaal  
 voordelen: complexe routings & randomisering, vermijdt fouten bij overschrijven data 
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Survey modi 
PAPI 
= paper & pencil interview 
 
CAPI 
= computer assisted personal interview 
 voordelen: hoge kwaliteit 
 nadelen: duur, arbeidsintensief  
 
Taken interviewer: 
− Deelname promoten 

! unit non-respons = nemen niet deel aan survey 
! item non-respons = geven geen antwoord op sommige vragen 

− Uitleg geven 
− Adequaat respondentengedrag stimuleren 
− Antwoorden registreren 

 
CATI 
= computer assisted telephone interview 

 
MSAQ 
= mail self-administered questionnaire   VB via post 
 
WSAQ 
= web self-administered questionnaire 
! mogelijk dekkingsprobleem = door digitale kloof sommige respondenten niet bereikt 
 voordelen: snel, goedkoop, hoge anonimiteit, standaardisering vraagprikkels 
 nadelen: lage responsgraad, geen controle over respondent, volgorde 
 

Tailored Design Method – Dillman 
= methode ontwerpen/afnemen schriftelijke surveys voor maximale kwaliteit 
 sociale ruiltheorie – kosten/baten afweging + vertrouwensbasis 
 
Tips hogere respons: 
− Persoonlijke aanspreking & waardering uiten 
− Deelname aangenaam & interessant maken 
− Incentive = kleine monetaire beloning voor IEDEREEN, ook bij niet-deelname 
− Korte vragenlijst & weinig bedreigen de items 
− Tonen dat het komt van een betrouwbaar instituut 

 
Stappenplan: 
− Introductiebrief 
− Vragenlijst met info, retourenvelop, incentive – enkele dagen later 
− Bedankingskaartje (telt ook als reminder) – twee weken na eerste contact 
− Tweede herinnering voor wie nog niet deelnam (inclusief vragenlijst) – twee weken later 
− Laatste contact: belang onderzoek & overtuigen – acht weken na eerste contact 
 evt via andere surveymodus 
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Push-to-web survey 
= online survey maar via andere methode contact opgenomen met respondenten 
 3 modes: persoonlijk / telefonisch / via post 
 voordeel: toevalssteekproef mogelijk van VB bevolkingsregister 
 
Andere modi    10 andere modi minder gebruikt 
 
Mixed-mode survey 
= combinatie meerdere survey modi binnen één onderzoek 
 Sequentieel mixed-mode design 
     = eerst goedkope modus, wie niet meewerkt opnieuw benaderen met duurdere methode 
 

 voordelen: goedkoop, hoge respons 
 nadeel: moduseffecten = systematische verschillen qua antwoordgedrag tss surveymodi 
     ! meten via simultaan mixed-mode design = randomisering respondenten aan surveymodi 
 

Panels 
• Online Probability Panels 

= pannel met respondenten die via toevalssteekproef gerekruteerd zijn – vullen regelmatig korte 
online-enquête in 
 voordelen: snel, kosteneffectief, longitudinale studies mogelijk 

• Acces panels 
= deelnemers niet op toevalsbasis gekozen – gevaar voor representativiteit! 

 
H10 – Niet-reactief onderzoek & secundaire data-analyse 
Niet-reactief onderzoek      ∼ unobtrusive measures 
= data verzamelen zonder dat eenheden het weten – niet in leven binnendringen 
VB cocaïnegebruik via rioolwater 
 voordeel: hoge geldigheid want geen reactiviteit = anders gedragen door onderzoek 
 nadeel: enkel uitspraken over populatie 
 
Soorten niet-reactieve data 
• Fysieke/menselijke sporen 
• Teksten 
• Administratieve data & officiële statistieken 
• Big data 
• Secundaire analyse van onderzoeksdata 
 
Fysieke sporen 
= sociale activiteit meten via sporen achtergelaten door menselijk handelen 
 
Types 
• Maat van aanwas / accretion measure 

= wat mensen achterlaten   VB vuilnis, cocaïne in water, archeologische vondsten… 
• Maat van erosie 

= wat mensen wegnemen   VB uitgesleten tegels, folders per taal… 
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Tekst 
= geproduceerde boodschappen – gesproken/geschreven/afgebeeld 
VB foto’s, films, boeken, tattoos… 
! niet objectief, bedoelingen van zender in rekening brengen 
 
Inhoudsanalyse 
= inhoud van menselijke communicatie kwantificeren voor statistische analyse 
 wie zegt wat, aan wie, hoe, waarom, met welk effect? 
! kan kwantitatief & kwalitatief     /     steekproefkaders ontbreken meestal 
 
Onderdelen 
− Frequentie 

= hoe vaak woorden/combinaties voorkomen 
− Omvang 

= hoeveel ruimte het inneemt 
− Richting 

= teneur van de boodschap: positief/neutraal/negatief 
− Intensiteit 

= hoe sterk richting getoond wordt 
 
Kenmerken coderen 
• Manifest 

= oppervlakkige kenmerken objectief/ondubbelzinnig vast te stellen   frequentie & omvang 
• Latent 

= subtielere kenmerken – interpretatie nodig voor verborgen betekenis  richting & intensiteit 
! lagere betrouwbaarheid door invloed onderzoeker 

 
Intercodeurbetrouwbaarheid 
= verschillende onderzoekers laten coderen – mate van overeenstemming 
 via Krippendorf’s alfa – 0 = niet betrouwbaar, 1 = perfect betrouwbaar 
      𝛼𝛼 = 1 − 𝐷𝐷0

𝐷𝐷𝐸𝐸
 

− DO = geobserveerde overeenstemming 
− DE = verwachte overeenstemming bij toevallige codering 
 corrigeren voor overeenkomst die te wijten kan zijn aan toeval 

 
Administratieve data ∼ officiële statistieken 
 voornamelijk via geaggregeerde gegevens 
 soms microdata = individuele gegevens over burgers 
 
Voordeel: gegevens over hele populatie 
Nadelen: data beperkt tot basis-demografische kenmerken, beschermd voor privacy 
 
Bronnen officiële statistieken 
− Bevolkingsregister 

= continu registratiesysteem   VB naam, adres, geslacht, geboortedatum… 
− Census/volkstelling   reactief! 
− Surveys   reactief! 
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Soorten gegevens 
− Demografisch   VB nationaliteit 
− Economische indicatoren  VB wisselkoersen 
− Sociale indicatoren  VB Human Development Index 
 objectief = armoedecijfers / subjectief = geluk 

− Mobiliteit, leefmilieu & energie 
 
Big data 
= automatisch gegenereerde digitale gegevens door technologische systemen 
! kan klassieke dataverzameling niet vervangen 
 
Kenmerken 
− Volume / hoeveelheid data 
− Variety / gevarieerdheid    niet rechtstreeks klaar voor dataverwerking! 
− Velocity / snelheid dataverzameling 
 
Soorten 
− Sociale media data 

= doelbewust gedeeld met andere individuen 
 reactief tov van andere internetgebruikers ! 
VB zelfpresentatie, netwerkanalyse… 

− Transactie data 
= bijproduct van activiteiten & transacties tussen personen 
 minder gevoelig voor reactiviteit 
VB betalingen, cultuurconsumptie, zoektermen… 

− Tekstcorpora 
= online versie van geschreven teksten 
VB Google books, digitale kranten…  via Topic Modeling trends in woorden clusters zoeken 

 
Potentieel 
− Via nieuwe methoden nieuwe antwoorden op bestaande vragen vinden 

VB Milgrams kleinewereldeffect via brieven vs Facebook data 
− Antwoorden op nieuwe vragen 

VB impact van sociale media op politiek debat 
 
Nadelen 
− Lage kwaliteit 
 representativiteit & geldigheid 

− Coverage 
 niet iedereen heeft technologie in huis 

− Impression management 
VB volgers kopen 

− Algoritmisch vervuild 
 algoritmes beïnvloeden gedrag van gebruikers 
! herhalen het verleden, biased – niet objectief  best een audit doen om fouten te vinden 

− Niet beschikbaar 
 data verkocht aan adverteerders 
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Secundaire analyse van onderzoeksdata 
= reeds verzamelde data hergebruiken om compleet andere onderzoeksvraag te beantwoorden 
! dataverzameling nagaan voor kwaliteit inschatten 
 
Voordelen 
− Veilige manier data verzamelen 
− Trends opsporen – historisch perspectief 
− Goedkoper 

Nadelen 
− Vragen/indicatoren niet zelf te kiezen 
 

 
Online data-archieven 
= inventariseren/documenteren/publiceren databanken     VB DANS ∼ NL, ZACAT ∼ DE, ICPSR ∼ VS 
 
Meta-analyse 
= patronen zoeken in bestaande resultaten – heel geschikt voor secundaire analyse! 
   VB theorie Allport – contact met andere sociale groepen tempert vooroordelen 
Voordelen   hogere betrouwbaarheid & geldigheid 
Nadeel   file-drawer effect / publicatiebias 
      = effect concluderen doordat enkel studies die effect vinden, gepubliceerd worden 
 
Samenvatting voor- en nadelen niet-reactieve & secundaire data 
Voordelen 
− Inhoudelijke pluspunten 

− Gemakkelijker & veiliger 
− Historisch perspectief 

− Niet-reactieve data 
− Goedkoper    archiveren & documenteren van data voor publicatie kost wel tijd/geld 
 
Nadelen 
− Beperkte inhoud – werken met wat beschikbaar is (indicatoren, combinatie van variabelen…) 
− Risico op overmatig gestandaardiseerd onderzoek 
− Niet alle data is betrouwbaar/geldig + vertekening mogelijk 
− Ethische gevaren 
 

Deel 4 – Kwalitatieve methodes 
 
H11 – Veldonderzoek & participerende observatie 
 
Definities 
− Veldonderzoek 

= onderzoeker observeert mensen langere tijd in hun natuurlijke omgeving 
− Participerende observatie 

= onderzoeker neemt deel aan dagelijkse leven van mensen 
− Etnografie  

= diepgaand beschrijven van het sociale leven/cultuur van mensen vanuit hun perspectief 
 thick description = diepgaande beschrijving van sociale fenomenen in hun context 
− emic   = beschrijft vanuit perspectief insider – met diens begrippen/categorieën 
− etic     = objectieve beschrijving – staat los van context/cultuur 
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Hoort bij constructivistische traditie 
− Nominalisme 
− Nadruk op diepgaand begrijpen ipv verklaren 
− Kwalitatief 

 
Kenmerken 
− Diepgaand beeld van sociale fenomenen  goed voor complexe onderwerpen 

VB mijlpalen, sociale rollen & relaties, interacties groepen/klieken/organisaties/subculturen 
! daardoor wel gebrek aan populatiegeldigheid 

− Observatie in natuurlijke setting 
− Dynamieken & veranderingen bestuderen  dankzij lange periode dataverzameling 
 
Types veldonderzoek 
• Rol onderzoeker 

∼ observeren vs participeren – continuüm, scheiding niet altijd duidelijk! 
− Zuiver observeren 

= aanwezig maar niet deelnemen/storen  niet-reactief onderzoek 
 enkel uiterlijke kenmerken zonder diepere betekenis 
! kan passief (geen ingrepen) of actief (reactie uitlokken) zijn 

− Waarnemer als participant 
= minimale participatie om niet op te vallen/om in veld te kunnen treden 

− Participant als waarnemer 
= inleven om observatie te begrijpen – empathie noodzakelijk ! 

− Zuiver participeren 
= volledig opgaan in groep, undercover 

 
Going native = zo sterk participeren dat je meer insider bent dan onderzoeker 
 voordeel: noodzakelijk voor inleving 
 nadeel: gevaar voor objectiviteit 

 
• Mate van zichtbaarheid 

∼ zichtbaar vs verborgen 
− Volledig verborgen onderzoek 

= onderzoeker undercover 
− Gedeeltelijk verborgen onderzoek 

= deelnemers weten niet wie/wat onderzocht wordt 
− Open onderzoek 

= deelnemers volledig op de hoogte 
 

Voordelen verborgenheid 
− Onderzoek mogelijk in contexten waar onderzoekers niet welkom zijn 
− Vermijdt reactiviteit 
Nadelen  
− Ethische uitdagingen  geen informed consent, misleiding & schending privacy 
− Geen veldnota’s mogelijk tijdens observatie 
− Psychisch belasten om rol te spelen 
− Onmogelijk observaties aanvullen met bijkomende data VB diepte-interviews 
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• Gehanteerd paradigma 

− Coöperatief paradigma 
∼ transparante aanpak 
 visie: geen conflicten & mensen gericht op samenwerken (vertrouwensband opbouwen) 

− Investigatief paradigma 
∼ kritische aanpak 
 visie: wereld vol conflict & mensen met verborgen agenda/misleidend (veel wantrouwen) 
! vaak in team met controle vanuit verschillende hoeken 

 
 combineren tot concrete strategie 
VB Wacquant boxwereld: participant als waarnemer + open + coöperatief 
VB bumper stickers: zuiver participeren + volledig verborgen + investigatief 
VB Cornerville: waarnemer-als-participant + open & gesloten + ? 
 
Verloop veldonderzoek 
Dramaturgisch perspectief – onderzoeker speelt rol in toneelstuk 
 
VB onderzoek Whyte’s Street Corner Society 
 Italiaanse sloppenwijken (Cornerville) in Boston – jeugdbende de Nortons 
 
Stappenplan 
1. Planning veldwerk 

− Onderwerp 
− Personen, tijdstippen, locaties 
− Onderzoeksstrategie 
− Planning privé leven 

 
Kenmerken: 
− Aanpassingsvermogen nodig 

= openheid & flexibiliteit om onderzoek bij te stellen 
− Defocussen 

= veronderstellingen & verwachtingen opzij schuiven om met open geest in veld te treden 
 

2. Intrede in het veld 
= getolereerde fysieke aanwezigheid – afhankelijk van 
− Karakter veld  – publiek/open   OF   privaat/gesloten 
− Gatekeepers  – reguleren toegang tot sociale settings – (in)formeel 
− Eigen ascriptieve kenmerken  – leeftijd, geslacht, sociale klasse 

 
3. Verblijf in het veld 
 dataverzameling loopt synchroon met analyse – open meetproces! 
 kan maanden/jaren duren  
↔ rapid assessment procedure – dagen/weken 
       = duidelijk afgelijnde vragen beantwoorden ipv perspectief onderzochten doorvoelen 
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Onderzoeker neemt rol op (naast rol van onderzoeker) 
! veroorzaakt rolconflicten & -compromissen tussen master-role en hulprollen 
− Role-taking   = rol is al aanwezig in veld    VB vriend van Doc 
− Role-making  = nieuwe rol ontwerpen       VB schrijver 

 
Fases veldonderzoek 
− Vaak cultuurshock 
− Systematische dataverzameling 
− Discovering the obvious  

= dingen ontdekken die vanzelfsprekend zijn voor insiders 
− Pauze – informatie vanop afstand bekijken  wat mist nog? 
− Gefocuste dataverzameling 
− Tijd voor uittrede – als informanten uitgeput zijn 

 
Noodzakelijke vaardigheden veldonderzoeker 
− Taal van onderzoekssubjecten beheersen 
− Goed geheugen & snel overzichtelijke nota’s maken 
− Explicit awareness 

= kleine, belangrijke details bewust absorberen 
− Hanging out 

= lang op locatie blijven, opgaan in omgeving 
− Rapport maken 

= snel goede verstandhouding/vertrouwensrelatie opbouwen 
 

Sleutelinformanten 
= geven informatie & verduidelijking over situaties waar onderzoeker niet bij kan zijn 

 
4. Uittrede uit het veld 

− Afscheid in overeenstemming met setting & rol 
− Debriefing & inzage onderzoeksresultaten 

 
Veldwerknotities 
 overvloed aan informatie verwerken tot relevante onderzoeksresultaten 
 
Soorten 
• Scratch notes / jottings 

= ongestructureerde nota’s gemaakt tijdens observatie, vaak met afkortingensysteem 
! niet altijd makkelijk, trekt aandacht op onderzoekersrol & kan gedrag beïnvloeden 

+ 
• Observatienota’s 

= feitelijke beschrijving – uitgebreid, vaak chronologisch 
• Analytische / theoretische nota’s 

= interpretatie van observatie – diepgaand 
• Methodologische nota’s 

= reflecties over gebruikte methode/technieken & gevolgen 
+ 
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• Persoonlijk dagboek 
= helpt bij reflexiviteit over positie als onderzoeker 
 als troost en houvast in de vreemde omgeving 

 
VB Stevens – ervaringen van racisme & discriminatie op school 
VB Festinger – reactie als overtuigingen weerlegd worden  doomsday cult The Seekers 
 
Voor- & nadelen veldonderzoek 
Voordelen 
− Grote interne geldigheid ! 
− Goede meetgeldigheid – categorieën die onderzoekssubjecten zelf gebruiken 
− Complexiteit van sociale settings onderzoeken 
− Onderlinge relaties 
− Interpretatie onderzoekssubjecten stimuleert conceptualisering 
− Kleine kans op reactiviteit bij verborgen onderzoek 
− Minder kans op kloof tussen theoretisch concept & waarneming 
− Natuurlijke omgeving zorgt voor hoge naturalistische geldigheid 
 
Nadelen 
− Gebrek aan betrouwbaarheid – subjectief onderzoek! 
− Belang van reflexiviteit – perspectief onderzoeker kleurt waarnemingen 
− Lage populatiegeldigheid/veralgemeenbaarheid 
− Ethische bekommernissen  impact op onderzoekssubjecten 
 
H12 – Diepte-interviews & focusgroepen 
 
DIEPTE-INTERVIEWS 
= diepgaand, verkennend gesprek tussen interviewer & respondent  constructivisme ! 
 let op: kennis hiermee vergaard is interpretatie van 2de orde 
 
Toepassing 
Doel = leefwereld ontdekken  betekenis/motivatie achterhalen & gedrag vanuit context verklaren 
VB vrouwelijke bodybuilders – vinden het moeilijk een balans te vinden 
VB Talk of Love. How culture Matters (Swidler) – persoonlijke ervaringen met liefde 
VB onderzoek serie Dallas & welke betekenis kijkers eraan geven 
 
Nadruk op 
1. Begrijpen & interpretatie 

→ werkelijkheid deels geconstrueerd door waarnemen dus multiple realities 
→ verstehen = dieperliggende betekenis van gedrag begrijpen vanuit perspectief deelnemer 
→ via strategie: probing = doorvragen 

 
Functies probing 
− Content mapping 

= dimensies/aspecten in kaart brengen die relevant zijn in beleving respondent 
− Content mining 

= onderliggende betekenissen achterhalen 
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2. Theorievorming & -ontwikkeling 
→ via inductie op basis van concrete waarnemingen 
→ hoe mensen werkelijkheid ervaren – patronen blootleggen & verklaren 

 
Gefundeerde theoriebenadering  
∼ grounded theory – Glaser & Strauss (1960) 
= theoretische verklaringen genereren vanuit concrete data/waarnemingen – inductief 
 werkelijkheid benaderen via vooringenomenheid – niet tabula rasa! 
VB Awareness of dying – besefcontexten beïnvloeden interactie met terminale patiënten 
 
Kenmerken 
− Kritiek op kwantitatief, positivistisch onderzoek 
 kritiek op speculatieve assumpties 
 kritiek op verificatie – risico exampling = zoeken obser. die theorie bevestigen ipv verwerpen 

− Sterk inductief 
 sensitizing concepts 

− Gecodeerde tekst 
− Constant comparatieve methode 
− Substantieve theorie 
 
Constant comparative method of qualitative analysis 
= vergelijkingen gebruiken om theorie te ontwikkelen 
 empirische cyclus meermaals doorlopen – bij nieuwe situaties/personen… opnieuw toetsen 
       dataverzameling, -analyse & theorievorming staan in nauw verband met elkaar 
Diversiteit aan onderzoekseenheden nodig  
 hogere geldigheid theorie 
 indicatie voor toepasbaarheid & verschillen in context 
 
Onderdelen grounded theory 
• Conceptuele categorieën 

= onderdelen theorie met reeks kenmerken/eigenschappen 
VB mate & erkenning van besef van nakende dood 
 leidt tot ontwikkeling concepten 

− Sensitizing concepts 
= krijgen vorm/kunnen veranderen oiv empirische waarneming 

− Definite concepts 
= inhoudelijke definitie ligt vast 

• Onderlinge relaties 
= hypotheses/verwachtingspatronen 

 
Soorten theorieën 
• Substantieve theorie 
 concrete toepassing 
= binnen welbepaald inhoudelijk empirisch gebied van onderzoek   VB patiëntenzorg 

• Formele theorie 
 zonder inhoud 
= binnen formeel, conceptueel gebied van sociaalwet. onderzoek   VB socialisatie, autoriteit… 
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Verloop & structuur 
Structuur 
• Open, ongestructureerd interview 

− Thema ligt vast 
− Volgorde & formulering vragen liggen niet vast 

• Halfgestructureerd interview 
− Topiclijst ligt vast – onderwerpen & thema’s die je wil behandelen 
− Volgorde & formulering vragen liggen niet per se vast 

• Gesloten, gestructureerd interview 
− Volgorde & formulering vragen liggen vast 

 
Verloop 
Vooraf    doel: respondent op zijn gemak stellen 
− Briefing over aard & doel onderzoek 
− Opname vermelden 
− Vertrouwelijkheid garanderen 
Tijdens 
− Vraag-antwoordsequens binnen vooropgesteld thema 
 evenwicht tussen sturen en ruimte laten 
 flexibiliteit is noodzakelijk 

Na 
− Analyse (zie verder) 
− Theorievorming 
 
Soorten vragen 
− Wat & hoe 

= persoonlijke beschrijving van situaties/gevoelens/ervaringen 
− Waarom 

= rationalisatie/attributie van iemands eigen handelen 
! veel gedrag komt vanuit gewoonte  antwoord achteraf is niet per se echte reden 

 
Dimensies vragen 
• Inhoudelijk/thematisch 

= waarnaar gevraagd wordt 
− Gedrag/ervaringen 
− Opinies/waarden 
− Gevoelens 
− Kennis 
− (Sociale) achtergrondkenmerken 

• Dynamisch 
= positie van vraag in interview 
− Openingsvragen ∼ ijsbrekers 
 drop-off = sprekende beelden/foto’s om kennis te maken met thema 

− Inleidingsvragen ∼ onderwerp introduceren 
− Transitievragen ∼ overgang naar kernonderwerp & persoonlijkere reflectie 
− Sleutelvragen ∼ kern van thema 
− Besluitende vragen ∼ evt aanvullingen 
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Mogelijke valstrikken 
− Leidende/sturende vragen 
 beter om vrijheid te geven 
 maar kan soms tactisch zijn als ze info achterhouden of voor geldigheid testen 

− Waarom-vragen 
 hierdoor gaan ze speculeren – verklaring is mss geen goede voorspeller voor gedrag 

− Onduidelijke vragen 
 
Transcriptie & analyse 
Transcriptie 
= gesproken woord omzetten naar geschreven tekst 
! decontextualisering van het gesprek – geen non-verbale cues 
 mate detail afhankelijk van soort onderzoek & voorkeur   VB wel/niet kuches, stemvolume… 
 veelgebruikte techniek: Jefferson-notatie = linguistisch snelschrift   VB luid praten = hoofdletters 
 
Soorten tekstuele analyse 
Beschrijven 

• Condensatie  = herformulering in beknopte vorm – samenvatten 
• Categorisatie/coderen  = +/- inhoudsanalyse – hoe vaak passages in categorie vallen 
• Narratieve analyse  = informatie vanuit verhaalstructuur blootleggen 
• Hermeneutiek  = houdt rekening met context – verder dan letterlijke woorden 

      diepere interpretatie ∼ gaat uit van wantrouwen 
• Ad hoc analyse  = combinatie van alles 

Interpreteren 
 
Coderen          = categoriseren van stukken tekst – inductief! 
• Open 
 beschrijven 
= tekst opdelen in kleine, samenhangende delen & label geven 
VB sans-papiers: angst voor politie 

• Axiaal 
 relaties tss open codes opsporen 
= labels die meermaals voorkomen in verband brengen & samenbrengen onder één categorie 
VB angst om uitgewezen te worden 

• Selectief 
 kern-categorieën selecteren & verder uitwerken 
= categorieën/concepten in verband brengen om theorie te construeren 
VB arbeidssituatie, sociaal kapitaal & afhankelijkheid bepalen mate van integratie 

 
Kwaliteit onderzoek 
Kritiek vanuit positivisme op objectiviteit, veralgemeenbaarheid, validiteit… 
Tegenwoord vanuit constructivisme 

− ‘Gekleurde’ resultaten tonen geleefde werkelijkheid & geven inzicht in betekenis 
− Betrouwbaarheid  het is gecontextualiseerde kennis, open voor kritiek/reproductie 
− Validiteit = vrij van vertekening of gecontroleerd & reproduceerbaar 

 
Kwaliteitscontrole via peer-review & open communiceren over methodes 
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FOCUSGROEPEN 
= groepsdiscussie over vastgelegde thema’s    meerwaarde = interactie – geeft diepgang & nuance 
− 6-8 deelnemers die aan criteria voldoen (homogeen of heterogeen) 
− Mening/gevoelens delen over stellingen/ads/… 
− Veel vormelijke variaties mogelijk 
− Observer interference = risico dat antwoorden beïnvloedt worden door aanwezigheid 

onderzoeker, groepsdruk of bewustzijn van participatie aan onderzoek 
− Inzichten daarna kwantitatief onderzocht/getest 
 
H13 – Historisch-vergelijkend onderzoek 
= studie van maatschappelijk fenomenen/processen op macroniveau   VB belastingsystemen 
     veel verschillende databronnen voor nodig – kan kwantitatief & kwalitatief ! 
 
Continuüm 
− Historisch-vergelijkend onderzoek  eerder positivistisch 

= vele samenlevingen in verschillend tijden analyseren – inzicht via vergelijken 
− (Tussenvormen) 
− Gevalstudies/casestudies  eerder constructivistisch 

= diepgaande studie van één/beperkt aantal gevallen/samenlevingen 
= één samenleving op één tijdstip analyseren 

 
Basisprincipes van vergelijking – John Stuart Mill (positivist – 1843) 
 dacht dat principes niet op sociale wetenschap kon toepassen! 
 inductieve methodes – determinanten analyseren 
1. Methode van overeenkomst 

= via eliminatie cases waarin fenomeen voorkomt vergelijken op gemeenschappelijke kenmerken 
VB cases met fenomeen Y hebben kenmerk X gemeenschappelijk = oorzaak  
VB onderzoek Paul Bois – conservatief vs links stemgedrag bij Franse boeren 
 Annales-school = onderzoekstraditie in geschiedenis die sociale patronen op lange termijn 
bestudeert via wetenschappelijke methodes 
 
Nadelen: 
− Werkt bevestigend – zoekt niet naar tegenargumenten 
− Samenhang ≠ causaliteit 
− Onmogelijk multipele oorzakelijkheid vast te stellen = meer dan één oorzaak 
 methode is te simplistisch om complexe sociale werkelijkheid te vatten 

− Risico op overdeterminatie = zo veel mogelijke oorzaken dat je met beperkt aantal cases 
geen uitspraak kan doen over werkelijke oorzaak 
 bij weinig cases & veel variabelen 

− Mogelijk sampling bias = vertekening door selectie – in lijn van verwachtingen, niet toevallig 
 

2. Methode van verschil 
=  cases met wel/geen fenomeen vergelijken op kenmerken die verschillen 
VB case met & zonder fenomeen hebben waarde van kenmerk X en X² verschillend = oorzaak 
VB onderzoek Paul Bois – alternatieve redenering obv verschillen 
Nadelen: +/- zelfde als methode van overeenkomst 
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3. Gecombineerde methode van overeenkomst & verschil 
= cases met fenomeen controleren op overeenkomsten & vgl met cases zonder op verschillen 
! sterkere methode dan beide apart 
VB wat aanwezig is bij geslaagde revoluties & afwezig bij mislukte = oorzaak 

 
4. Methode van gelijktijdige variatie 

= via samenhang/correlatie tussen fenomeen en oorzakelijke factor 
 statistisch bepaald met aard & sterkte 
VB samenhang tss culturele opvattingen en democratie 

 
Kenmerken 
− Aard van empirische materiaal 
− Vertekening bij reconstrueren van historische feiten 
− Streven naar oorzakelijke verklaring 
− Micro- en macroniveaus in verband brengen 
− Gebruik van contextueel materiaal bij vergelijkingen 
 
Aard van empirische materiaal 
 small-n studies/gevalstudies  
     = weinig cases – niet toevallig geselecteerd 
      trade-off tussen diepgang & veralgemeenbaarheid ! 
 
Ideaaltypes gevalstudies – Lijphart 1997 
• A-theoretische 

= case bestuderen voor case zelf – beschrijvend 
 geen theoretische basis & niet doel theorieopbouw 

• Interpretatieve 
= toegepaste wetenschap 
 gebruikt theoretische inzichten voor beter begrijpen 

• Verifiërende 
= beperkte kennis over case gebruikt om theoretische uitspraken empirisch te bevestigen 
 verificationisme van Wiener Kreis 

• Falsificerende 
= beperkte kennis over case gebruikt om theoretische uitspraken empirisch te weerleggen 
 falsificatie van Popper 

• Afwijkende 
= case bestuderen die afwijkt van theoretische proposities – wrm theorie niet opgaat 
 helpt theorie/geldigheidsgebied te verfijnen/bij te stellen 

• Veralgemenende 
= nieuwe hypothesen/theorieën in gebieden waar er nog geen zijn, dan testen via cases 
 meest inductieve methode 

! vaak kan je onderzoek aan meerdere types linken 
 
Beperkingen 
− Bewuste eenhedenselectie 
 goed voor vergelijking – maar gevaar voor veralgemeenbaarheid 

− Historische data zijn indirect 



51 
 

− Primaire bronnen 
= info afkomstig van iemand uit die periode zelf 
VB geschreven documenten, artefacten, objecten, geluidsopnames, interviews… 

− Secundaire bronnen 
= info van iemand die periode niet zelf meemaakte, maar die primaire bronnen gebruikte 

 
Vertekening bij reconstrueren van historische feiten 
= door verkeerde interpretatie van bronnenmateriaal 
 
Hineininterpretierung = historisch feit interpreteren vanuit hedendaagse kennis/inzichten 
 onder invloed van ideologie, wereldbeelden, interpretatiekaders… 
 
Daarom rekening houden met 
− Gewoontes & omstandigheden van toen 
 niet dezelfde dingen zijn vanzelfsprekend/alledaags toen & nu  
VB dagboeken Samuel Pepys 

− Selectieve primaire bronnen 
 context van schrijver – dienen belangen van betrokkenen & bevestigen het systeem 
VB meeste schriftelijke info komt van monniken 0,5% van bevolking 

 
Streven naar oorzakelijke verklaring 
 via combinatorische logica = zoeken naar specifieke combinatie factoren als oorzaak 
 vs traditionele lineaire logica 
 
Qualitative comparative analysis – QCA – Charles Ragin (1987) 
= zoekt naar complexe oorzakelijke verbanden – configuraties van factoren 
 kwalitatief vergelijkende methode  
     = veel kenmerken combineren met weinig cases 
      ∼ tussenoptie tss kwalitatieve & kwantitatieve methode 
! staat tegenover grounded theory 
 
Waarheidstabel 
= geobserveerde uitkomst voor alle mogelijke combinaties van factoren 
 1 = aanwezigheid factor / 0 = afwezigheid 
 tabel geeft alle combinaties weer – Booleaanse algebra 
 Booleaans product  
     = succesvolle combinaties neerschrijven & vereenvoudigen 
     VB S = AbC, aBc, ABc, ABC  S = AC, Bc 
 uitdrukken in noodzakelijke & voldoende voorwaarden 
     ! geen enkele noodzakelijke voorwaarde én apart ook geen voldoende – wel combinatie 
 
Soorten voorwaarden 
− Noodzakelijke voorwaarde 

= MOET vervuld zijn om uitkomst te krijgen 
 A is noodz. voor B als ze samen voorkomen én als A alleen niet genoeg is om B te krijgen 
VB hard werken om te slagen voor ex – maar je moet ook opdagen 
Contingentie = verband, maar niet noodzakelijk 
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− Voldoende voorwaarde 
= als het optreedt, is het gegarandeerd dat Y optreedt 
 A is voldoende voor B als B telkens voorkomt na A MAAR B kan ook na C voorkomen 
VB nat worden door regen – maar ook door de douche 

− Monocausale verklaring 
= als het noodzakelijk én voldoende is 

− Configuratie 
= samenspel van noodzakelijke en voldoende voorwaarden – complexe combinaties van factoren 
 iets kan noodzakelijk zijn maar niet voldoende, en omgekeerd 
 QCA 

 
Micro- en macroniveaus in verband brengen 
Case staat centraal & wordt holistisch onderzocht 
− Microniveau 

= dagdagelijkse interactiepatronen 
− Macroniveau 

= sociale structuren & culturele elementen 
! beiden nodig om fenomenen goed te duiden – gelaagde sociale werkelijkheid 
VB onderzoek Norbert Elias – civilisatieproces: veranderingen in basishandelingen 
 
Gebruik van contextueel materiaal bij vergelijkingen 
Context case ↔ theoretische veralgemeningen 
− cases onderzocht in hun historische/culturele context 
− doel om theorieën te ontwikkelen met groter geldigheidsgebied 
        zoeken naar transhistorische concepten/verklaringen die context vertalen naar  
            gemeenschappelijk theoretisch kader 
 
Problemen 
− Equivalentie 
− Galtons probleem 

− (Overdeterminatie) 
− Vertekening door eenhedenselectie 

 
Veronderstelling van equivalentie 
= vergelijkbaarheid van waarnemingen over culturele/historische contexten heen 
 terminologie & meetinstrumenten in alle culturen toepasbaar 
− Emic  

= beschrijving fenomeen vanuit insider perspectief – context specifiek 
 moeilijk veralgemeenbaar – gevaar dingen verkeerd interpreteren 

− Etic  
= outsider perspectief/neutraal  goed voor vergelijkend onderzoek 

 
Types meetequivalentie 
• Conceptuele equivalentie 

= mate waarin concepten zelfde betekenis hebben in verschillende contexten 
VB opleiding door tijd heen bestuderen 

• Equivalentie van meetinstrument 
= mate waarin meetinstrument zelfde concept meet in verschillende contexten 
VB survey capteert zelfde concept (niet) in verschillende landen / VB volgzaamheidsbias 
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Galton’s problem 
Historisch vergelijkend onderzoek gaat uit van onafhankelijke waarnemingen 
 als scores elkaar wel beïnvloeden: NIET onafhankelijk VB kijkgedrag gezinsleden 
 
Galtons probleem 
= foutief veronderstellen dat waarnemingen onafhankelijk zijn 
 autocorrelatie = sterke gelijkenissen tussen observaties (statistiek) 
VB Galton’s kritiek op Tylor dat gebruiken van volkeren niet onafhankelijk zijn – evt diffusie 
 ruimtelijke autocorrelatie = culturele/sociale kenmerken vaak geconcentreerd in zelfde buurten 
 
Vertekening door eenhedenselectie 
= sampling bias – groot risico op vertekening door weinig cases & niet toevallig gekozen 
Risico’s: 
− Veralgemeenbaarheid 
 bij cases selecteren om theorie te bevestigen of niet-representatieve subgroep 

− Interne geldigheid 
 bij cases selecteren obv (on)afhankelijke variabele 

VB arbeidsrepressie & economische groei 
 


