
H1: Kennis verzamelen en de wetenschappelijke methode  

(pg 1-34) 

1. Introductie in de methodologie 

Waarom? 

• Wetenschappelijke methode vereist verduidelijking bij elke stap zodat de resultaten moeilijk in vraag 

gesteld kunnen worden  

Bv: Studie van Stephens: Wat is het effect van vloeken bij pijn?  

Volwassen moesten hun hand zo lang mogelijk in ijskoud water houden. Ze werden in 2 groepen 

verdeeld, groep 1 moest zo vaak mogelijk hun favoriete scheldwoord herhalen zolang hun hand in het 

water zat, groep 2 moest een neutraal woord herhalen. Hierna moesten ze weer hun hand in het water 

houden maar met de andere opdracht.  De onderzoekers maten de tijd dat de deelnemers hun handen in 

het water konden houden.   

→ Resultaat: Deelnemers die vloeken houden handen langer in het water 

• Professionals in de behavioristische wetenschappen steunen op wetenschappelijke methoden om 

antwoorden te geven op vragen over menselijk gedrag 

o Het evalueren van beweringen die vaak in de media voorkomen 

o Het vinden van de originele bron en de waarheid 

o Een heldere procedure voor het verzamelen van informatie en het beantwoorden van vragen 

• Methodologie focust zich op wetenschappelijke methode, uitgevoerd door gedragswetenschappers en 

hoe we antwoorden vinden op vragen  

2. Methodes van het verwerven van kennis: Niet-wetenschappelijke methoden  

Methoden voor het verwerven van kennis zijn manieren waarop een persoon zaken kan 

weten of antwoorden kan ontdekken op vragen (Niet wetenschappelijk) 

2.1 De methode van volharding 

Bij de methode van volharding is informatie geaccepteerd als de waarheid omdat men dit 

altijd al geloofd heeft of omdat bijgeloof het altijd ondersteund heeft 

• Vasthouden aan ideeën en opvattingen omdat ze al een lange tijd als feiten worden gezien of om bijgeloof 

• Gebaseerd op gewoonte of bijgeloof 

• Gewoontes leiden tot het blijven geloven van iets waar we altijd al in geloofd hebben = geloofsvolharding 

• In het algemeen geldt dat hoe meer we worden blootgesteld aan uitspraken, des te meer we de neiging 

hebben om ze te geloven 

• De volharding van bijgeloof zorgt ervoor dat men overtuigingen ziet als feiten 

• Problemen:  

o De informatie die men verkrijgt is niet altijd accuraat. Niet alle overtuigingen of opvattingen 

blijken te kloppen 

o Er bestaat geen methode om foutieve ideeën te verbeteren. Het is heel moeilijk om 

overtuigingen te veranderen 

2.2 De methode van intuïtie  

Bij de methode van intuïtie is informatie geaccepteerd op basis van een ingeving of een 

buikgevoel 



• Men vertrouwt op gevoel en instinct om vragen te beantwoorden 

• Voor veel vragen is dit de snelste manier om antwoorden te bekomen 

• Een deel van intuïtie is waarschijnlijk gebaseerd op subtiele signalen die we opvangen van de mensen 

rondom ons.  

• Probleem: Er is geen mechanisme om juiste van onjuiste informatie te onderscheiden. 

2.3 De methode van autoriteit  

Bij de methode van autoriteit vertrouwt iemand op informatie of antwoorden van een 

expert in een bepaald gebied/onderwerp 

• Antwoorden vinden bij een expert, bibliotheek of website  

• Voor veel vragen is dit een excellent startpunt, vaak is dit de snelste en makkelijkste manier om 

antwoorden te verkrijgen.  

• Problemen: 

o Voorziet niet altijd correcte informatie, experten kunnen bijvoorbeeld vooringenomen zijn  

o De antwoorden die men verkrijgt van een expert kunnen subjectief zijn, er is kans dat het een 

persoonlijke mening is in plaats van echte kennis. 

o We gaan ervan uit dat expertise gegeneraliseerd kan worden naar de vragen die we stellen. 

o Niet alle ‘experten’ zijn effectief experten. 

o Men accepteert vaak een uitspraak van een expert zonder deze in vraag te stellen = methode 

van vertrouwen 

De methode van vertrouwen is een variant van de methode van autoriteit waarbij men een 

onbetwistbaar geloof heeft in de autoritaire figuur en daarom informatie accepteert van 

de autoriteit zonder twijfel of protest 

• Probleem: Er bestaat geen mechanisme om de juistheid van de informatie te testen. Men accepteert 

een ander zijn zicht op de waarheid zonder verificatie. 

 

Manieren om meer vertrouwen te krijgen in de informatie die men verkregen heeft: 

• De bron van de informatie evalueren 

o Is de autoriteit echt een expert? 

o Komt de informatie uit het gebied waarin de autoriteit gespecialiseerd is? 

o Is de informatie objectief of is het een subjectieve mening? 

• De informatie evalueren 

o Lijkt de informatie redelijk? 

o Komt de nieuwe informatie overeen met de informatie die je al weet? 

• Bij twijfel een tweede mening vragen: Komen ze overeen, dan kan je meer vertrouwen hebben  

2.4 De rationele methode (rationalisme)  

De rationele methode of het rationalisme zoekt antwoorden door het gebruik van logisch 

redeneren 

Bij logisch redeneren beschrijven voorafgaande stellingen feiten of assumpties die 

verondersteld worden waar te zijn 

Een argument is een reeks van voorafgaande stellingen die logisch gecombineerd worden 

om een conclusie te bereiken 



• Men zoekt antwoorden door logisch te redeneren 

• Men begint met een reeks gekende feiten of assumpties en gebruikt logica om een conclusie te bereiken 

of een antwoord te krijgen op een vraag 

• Voorbeeld: 

o Alle 3-jarige kinderen zijn bang van het donker. 

o Amy is 3 jaar. 

o Daarom is Amy bang van het donker. 

→ Eerste 2 zinnen = voorafgaande stellingen: Feiten of assumpties die, verondersteld worden, waar te 

zijn 

→ Laatste zin = logische conclusie gebaseerd op voorafgaande stellingen: als de stellingen juist zijn en 

de logica degelijk is, dan is de conclusie sowieso correct 

• Dus, de antwoorden verkregen door de rationele methode moeten voldoen aan de standaarden 

gevestigd door de regels van de logica, voor ze als waarheid kunnen worden aangezien. 

• Problemen: 

o Bijkomende problemen kunnen optreden, waarop je niet voorzien bent → geeft foute conclusie 

o Primaire stellingen kloppen niet altijd 

o → Stellingen incompleet of situatie niet correct weergegeven zorgt voor foute conclusie 

o Men is in het algemeen niet goed in logisch redeneren 

2.5 De empirische methode (empirisme)  

De empirische methode of het empirisme gebruikt observatie of directe zintuigelijke 

ervaringen om kennis op te doen 

• Deze methode is een product van het empirische standpunt in filosofie, wat inhoudt dat alle kennis 

wordt verwerft dankzij de zintuigen. 

• Problemen: 

o Het is verleidelijk om veel vertrouwen te hebben in je eigen observaties: ‘Ik geloof het als ik het 

met mijn eigen ogen heb gezien’. Maar, we mogen niet zomaar alles geloven wat we zien, horen 

of voelen (vb. optische illusies). 

o Je percepties kunnen beïnvloed worden door voorafgaande kennis, verwachtingen, gevoelens of 

overtuigingen.  

o Het is mogelijk om correcte observaties waar te nemen, maar dan foutief te interpreteren wat je 

gezien hebt.  

o Vraagt veel tijd en is soms ‘gevaarlijk’. Het is soms niet mogelijk om alle mogelijke oplossingen te 

proberen. Sommige oplossingen zijn ook te gevaarlijk om uit te proberen.  

3. De wetenschappelijke methode  

→ Benadering om kennis te verkrijgen door middel van specifieke vragen te formuleren en dan systematisch 

antwoorden te vinden.  

3.1 Stappenplan van de wetenschappelijke methode  

Stap 1: Observeer gedrag of andere fenomenen  

• Observeer de wereld rondom je totdat bepaald gedrag of een situatie je aandacht grijpt 

• Het is ook mogelijk dat je aandacht is gegrepen door iemand anders zijn observaties 

• Vaak generaliseren: Inductie of inductief redeneren → algemene conclusie bereiken gebaseerd op een 

paar specifieke voorbeelden  



Inductie of inductief redeneren houdt in dat men een relatief kleine reeks van specifieke 

observaties als de basis gebruikt voor het vormen van een algemene stelling over een 

grotere reeks van mogelijke observaties 

Stap 2: Een hypothese vormen (een mogelijke verklaring)  

• Begint meestal met het identificeren van andere factoren/variabelen die geassocieerd zijn met je 

observatie 

• Variabele = Karakteristieken/condities die een verschillende invloed hebben op verschillende individuen 

→ 1 van deze variabelen kan verklaring zijn voor observatie 

• Je kiest zelf 1 variabele om te evalueren in een wetenschappelijke studie, maar je mag de anderen niet 

zomaar schrappen 

Variabelen zijn kenmerken of condities die veranderlijk zijn of verschillende waarden 

hebben voor verschillende individuen 

• Op dit punt heb je een hypothese of een mogelijke verklaring voor je observatie 

o Je hypothese is niet noodzakelijk je finale antwoord 

o De hypothese is een voorlopig antwoord dat bedoeld is om te testen en kritisch te evalueren 

Een hypothese is een uitspraak dat een relatie tussen variabelen beschrijft of uitlegt. Een 

hypothese is geen finaal antwoord maar eerder een voorstel dat getest en geëvalueerd 

moet worden 

Stap 3: Gebruik je hypothese om een toetsbare voorspelling te ontwikkelen  

• Hypothese toetsen in real-world situatie  

• Hypothese kan leiden tot verschillende voorspellingen/verklaringen → Deductie 

Deductie of deductief redeneren gebruikt een algemene stelling als de basis voor het 

bereiken van een conclusie over specifieke voorbeelden 

• Inductie en deductie zijn complementaire processen 

o Inductie gebruikt specifieke voorbeelden om algemene conclusies of hypotheses te ontwikkelen 

o Deductie gebruikt algemene conclusies om specifieke voorspellingen te bereiken 

• De voorspellingen ontwikkelt vanuit een hypothese moeten toetsbaar zijn, het moet mogelijk zijn om 

aan te tonen dat de voorspelling ofwel correct ofwel incorrect is.  

Stap 4: Evalueer de voorspelling door systematische, geplande observaties  

• Nadat een specifieke, toetsbare voorspelling is gemaakt (rationele methode), evalueer je deze door ze 

direct te observeren (empirische methode) 

→ De onderzoek- of gegevensverzamelingsfase van de wetenschappelijke methode 

• Doel: Eerlijke en onbevooroordeelde test ontwikkelen door te observeren of de voorspelling correct is 

• Onderzoeker moet zo nauwkeurig en objectief mogelijk te werk gaan  

Stap 5: Gebruik de observaties om de originele hypothese te ondersteunen, weerleggen of 

verfijnen 

• Huidige observaties vergelijken met de gemaakte voorspellingen bij de hypothese 

• De wetenschappelijke methode herhaalt dezelfde reeks van stappen steeds weer 

→ Circulair proces dat zich steeds weer herhaalt 

 



De wetenschappelijke methode is een methode voor het verkrijgen van kennis dat gebruikt 

maakt van observaties om een hypothese te ontwikkelen. Deze hypothese wordt dan 

gebruik om logische voorspellingen te maken die empirisch getest kunnen worden door 

extra, systematische observaties te maken. In het algemeen leiden de nieuwe observaties 

tot een nieuwe hypothese, de cyclus herhaalt zich 

3.2 Drie belangrijke elementen van de wetenschappe lijke methode 

Wetenschap is empirisch  

= Antwoorden bekomen door het maken van observaties 

→ Zelfs voor de hand liggende antwoorden worden niet wetenschappelijk geaccepteerd totdat het empirisch is 

aangetoond 

• De structuur van de observaties hangt af van de procedures en technieken die gebruikt worden in het 

onderzoek 

• Het doel van de observaties is een empirische test van een hypothese voorzien 

• Structuur is belangrijk om duidelijk te zien of de hypothese aanvaard/verworpen wordt  

Wetenschap is publiek 

→ Observaties zijn beschikbaar voor anderen om te evalueren en zodat ze herhaald kunnen worden 

• Anderen moeten dezelfde procedure kunnen volgen, want die replicatie/repetitie van observaties 

maakt verificatie van de bevindingen mogelijk 

• Observaties worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, in conferenties of vergaderingen 

→ Zo fraude tegengaan  

Wetenschap is objectief  

• Overtuiging/mening van onderzoeker mag onderzoek niet beïnvloeden 

→ Observaties zijn zo gestructureerd dat de mening de onderzoeksresultaten niet beïnvloedt 

• Manier om beïnvloeding door verwachtingen te reduceren: Mensen die de observaties  maken niet 

informeren over de details van het onderzoek 

→ Onderzoeker is “blind” voor details  

3.3 Wetenschap vs Pseudowetenschap  

→ Pseudowetenschap = Systeem van ideeën, vaak voorgesteld als wetenschap, maar er missen een paar 

belangrijke componenten die essentieel zijn voor wetenschappelijk onderzoek 

• Ontbreken van de 3 basiselementen van wetenschap 

• Ontbreken van belangrijke schakels in pseudowetenschap, bv: aromatherapie, astrologie 

→ Hebben geen empirisch bewijs 
 

Wetenschap Pseudowetenschap 

Theorie moet beschrijven hoe hij weerlegt kan worden, 

negatieve resultaten worden erkend en geaccepteerd 

Ontbreken van details om studie te repliceren 

→ Negatieve resultaten worden verwijderd uit het 

onderzoek 

Objectieve en onpartijdige evaluatie van al het 

beschikbaar bewijs 

Subjectief bewijs, zoals getuigenissen en anekdotes. Focus 

op paar successen en negeren van tegenstrijdigheden 

Test en daagt eigen theorieën uit, past de theorieën aan 

wanneer nieuw bewijs opduikt 

Negeren van tegenstrijdige of niet-ondersteunende 

bewijzen en ziet kritiek als een persoonlijke aanval 

Theorieën zijn gebaseerd op andere theorieën uit het 

verleden die empirische ondersteuning hebben 

Creëren van nieuwe disciplines en technieken die niet 

verbonden zijn aan gevestigde theorieën en empirisch 

bewijs 

 



4. Het onderzoeksproces  

4.1 Kwantitatief en kwalitatief onderzoek  

Kwantitatief onderzoek is gebaseerd op het meten van variabelen voor individuele 

participanten om scores te bekomen, meestal numerieke waarden, die ingediend worden 

bij statistische analyse voor een overzicht en interpretatie 

Kwalitatief onderzoek is gebaseerd op observaties die samengevat en geïnterpreteerd 

worden in een verslag 

• Kwantitatief: Variabelen onderzoeken die variëren in hoeveelheid (grootte, omvang, duur of aantal) 

o Resultaten of verkregen data zijn vaak numerieke scores 

o Scores kunnen via standaard statistische procedures worden samengevat, geanalyseerd of 

geïnterpreteerd 

• Belangrijkste verschil kwalitatief >< kwantitatief: Het soort data dat ze opleveren  

o Kwalitatief: Verslag, geschreven discussie over observatie 

o Kwantitatief: Numerieke scores  

4.2 De stappen in het onderzoeksproces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: Vind een onderzoeksidee: selecteer een onderwerp en doorzoek de literatuur om een 

onbeantwoorde vraag te vinden  

• Selecteer een algemeen onderwerp en bekijk bestaande literatuur om vraag te formuleren 

• Persoonlijke interesse/motivatie van onderzoeker is hierbij belangrijk 

1. Vind een 
onderzoeksidee

2. Vorm een 
hypothese

3. Bepaal hoe je je 
variabelen zal 
beschrijven en 

meten

4. Identificeer de 
participanten

5. Selecteer een 
onderzoeksstrategie

6. Selecteer 
een 

onderzoeks-
design

7. Voer het 
onderzoek uit

8. Evalueer de data

9. Rapporteer de 
resultaten 

10. Verfijn of 
herformuleer je 
onderzoeksidee

→ Geen lineair, maar 

een circulair proces 



Stap 2: Vorm een hypothese  

• Vraag over relatie tussen variabelen: Hypothese of een toetsbaar antwoord vormen 

• Antwoord aan het selecteren dat als hypothese kan dienen: Antwoord kiezen dat het meeste kans heeft 

om correct te zijn 

Stap 3: Bepaal hoe je je variabelen zal  beschrijven en meten  

• De variabelen moeten omschreven worden op een manier dat het mogelijk maakt om ze te meten door 

middel van een soort van empirische observatie 

• Deze beslissingen worden meestal gemaakt nadat vorig onderzoek beoordeeld werd en er bepaald werd 

hoe andere onderzoekers hun variabelen hebben bepaald en gemeten  

Stap 4: Identificeer de participanten of deelnemers voor het onderzoek, bepaal hoe ze 

geselecteerd zullen worden en plan hun ethische behandeling  

De individuen die deelnemen in onderzoeken heten participanten als ze mens zijn en 

subjects indien ze niet-menselijk zijn 

• Belangrijk om deelnemers te informeren over alle relevante aspecten van het onderzoek (ethisch) 

• Zijn er beperkingen bij het kiezen van je participanten? (bv: leeftijd) 

Stap 5: Selecteer een onderzoeksstrategie  

• Algemene benadering kiezen waarmee men de onderzoekshypothese zal evalueren 

• De keuze van een onderzoeksstrategie wordt meestal bepaald door 2 factoren: 

o Het type vraag dat gesteld wordt  

o Ethiek en andere beperkingen 

Stap 6: Selecteer een onderzoeksdesign  

→ Beslissingen maken over specifieke methodes en procedures die men zal gebruiken 

Bv: Individuen/groepen, identieke groepen/onderling verschillend, op hetzelfde moment/verschillende tijdstippen 

Stap 7: Voer het onderzoek uit  

• Studie uitvoeren in labo of in het veld 

• Eerdere beslissingen uitvoeren over manipuleren, observeren, meten, controleren en registreren van de 

verschillende aspecten van het onderzoek 

Stap 8: Evalueer de data  

→ Statistische methoden gebruiken om de data te bestuderen en te evalueren 

Stap 9: Rapporteer de resultaten  

• Belangrijk aspect wetenschappelijke methode: Observaties en resultaten moeten openbaar zijn 

→ Gebeurt door geschreven verslag dat beschrijft wat er gebeurd, gevonden en hoe geïnterpreteerd is 

• 2 redenen om onderzoeksresultaten te rapporteren: 

o Resultaten worden deel van algemene kennisbasis die andere mensen gebruiken om nieuwe 

studies te doen 

o Onderzoeksprocedure kan herhaald of weerlegd worden door andere onderzoekers 

Stap 10: Verfijn of herformuleer je onderzoeksidee 

→ Gevonden antwoord is niet altijd het finale antwoord, uitbreiden via 2 routes 

1) Test de grenzen van het resultaat, kan je het veralgemenen? 

2) Verfijn de originele onderzoeksvraag: Is er een relatie, zo ja, waarom? 



H2: Onderzoeksideeën en hypotheses (pg 37-61) 
Stap 1: Beginnen 

• Kies een onderwerp waarin je geïnteresseerd ben  

→ Er zijn verschillende manieren om een interessegebied te bepalen: 

o Een bepaalde populatie of groep individuen  

Vb. katten, grootmoeders, éénoudergezinnen… 

o Een bepaald gedrag 

Vb. taalontwikkeling, eerlijkheid, overeten… 

o Een algemeen onderwerp 

Vb. werkstress, kindermishandeling, verouderen, persoonlijkheid… 

• Bereid je goed voor, zodat je een goede basis hebt en specifieer je idee 

• Wees open-minded, flexibel 

• Focus op 1 idee/vraag 

• Werk stap voor stap, je hoeft je onderzoek niet in 1 keer te volbrengen 

Stap 2: Bronnen van onderzoeksideeën  

→ Algemene bronnen van onderzoeksonderwerpen: 

• Persoonlijke interesses en nieuwsgierigheden 

• Toevallige observatie 

o Kijken naar gedrag dat je dagelijks tegenkomt, kan een goede bron van ideeën zijn 

o Toevallige observatie leidt meestal niet tot precieze onderzoeksvraag, maar kan algemeen 

onderwerp identificeren  

• Verslagen van observaties door anderen 

→ Maar: Gepubliceerde info, vooral in niet-wetenschappelijke bronnen, is niet altijd correct 

• Praktische problemen of vragen 

o Basisonderzoek: Onderzoek dat bedoeld is om theoretische problemen op te lossen 

o Toegepast onderzoek: Onderzoek dat gericht is naar het oplossen van praktische problemen 

• Gedragstheorieën 

o Goede theorie voorspelt meestal gedrag in nieuwe situaties 

o Als 2 tegengestelde theorieën verschillende voorspellingen maken, dan heb je een goede kans 

gevonden om onderzoek te doen 

Stap 3: Achtergrondinformatie vinden: een literatuuronderzoek uitvoeren  

→ Een literatuurstudie heeft 2 basisdoelen: 

• Een algemene familiariteit verkrijgen met het recente onderzoek in je specifieke interessegebied 

• Een kleine reeks onderzoeken vinden die als basis zullen dienen voor je eigen onderzoeksidee 

3.1 Primaire en secundaire bronnen  

Een primaire bron is een ‘uit-eerste-hand’ verslag van observaties of onderzoeksresultaten 
geschreven door de individuen die het onderzoek en de observaties hebben uitgevoerd 

Een secundaire bron is een beschrijving of samenvatting van een ander persoon zijn werk. 
Een secundaire bron is geschreven door iemand die niet deelnam aan het onderzoek of de 

observaties die besproken worden 

• Primaire bron: Auteur beschrijft zijn eigen onderzoek bv: Empirische artikels, thesis 

• Secundaire bron: Auteur beschrijft observaties van een ander bv: Samenvatting, meta-analyses 

→ Vaak een kortere samenvatting, dus minder betrouwbaar  



3.2 Het doel van een literatuurstudie  

• Literatuurstudie heeft 2 basisdoelen 

o Algemene familiariteit verkrijgen met het recente onderzoek 

o Kleine reeks onderzoeken vinden die als basis zullen dienen voor je eigen onderzoeksidee 

• De groei van onderzoek 

 

      Huidig onderzoek (meest recent) 

 

                   Vertakkende hoofdpunten (hebben een nieuwe richting voor onderzoek gestart) 

 

     Historische studies (basis, fundament voor het onderzoeksgebied) 
 

o Huidig onderzoek altijd gebaseerd op vorig onderzoek 

o Doel: Een gat vinden in andere studies met een onbeantwoorde vraag en die zelf beantwoorden 

met je eigen studie 

o Achtergrond literatuur wordt gebruikt om een logisch argument op te stellen waarom je het 

onderzoek uitvoert 

• Onderzoeksverslag begint met een introductie dat vorig onderzoek samenvat en geeft logische verklaring 

voor je onderzoek 

3.3 Voorbereiden op een literatuuronderzoek  

→ Starten met recent gepubliceerde secundaire bron, notities maken van belangrijke zaken: 

• Maak een lijst met de correcte onderwerpwoorden/sleutelwoorden 

→ Juiste termen maken het gemakkelijker om gerelateerde onderzoekartikels te lokaliseren 

• Veel voorkomende auteursnamen 

3.4 Online databases gebruiken  

• Sommige databases zijn full-tekst: Elk document is een complete, woord-voor-woord kopie van de 

originele publicatie 

→ PsycARTICLES: Meer info, maar minder verschillende artikels 

• Anderen zijn overzichten: Bevat titel, auteur, naam van boek, lijst met sleutelwoorden en een abstract 

(samenvatting), +/- 20 woorden 

→ PsycINFO: Minder info, maar een veel breder aanbod aan artikels 

3.5 Artikels screenen tijdens een literatuuronderzoek  

• Geen criteria om te besluiten welk artikel relevant is en welk niet → Je moet dit zelf beslissen 

• Screen artikels en haal er enkel de relevante informatie uit: Kijk eerst naar de titel, dan het abstract, dan 

de full-tekst, lees alles kritisch, kijk dan naar de verwijzingen 

3.6 Een literatuuronderzoek eindigen  

→ Sluit af als je geen nieuwe leidraad meer vindt, of als je genoeg informatie hebt verkregen 

Stap 4: Een onderzoeksidee vinden door een gepubliceerd onderzoeksartikel  

• Vaak staan er in onderzoeken van anderen al vragen die niet beantwoord zijn in hun studie 

• Soms vind je een nieuw onderzoeksidee door 2 (of meer) resultaten van bestaande onderzoeken te 

combineren 

 

 



De componenten van een onderzoekartikel – kritisch lezen 

→ Onderzoekartikel meestal gerangschikt in standaard, duidelijke secties 

• Introductie 

o Bespreekt vorig onderzoek dat de basis vormt voor het huidig onderzoek 

o Presenteert een duidelijke verklaring over het onderwerp dat onderzocht wordt 

• Methodesectie bevat details over de participanten en de procedures die in de studie gebruikt worden 

• Resultatensectie bevat details van statistische analyse 

• Discussiesectie begint meestal met de resultaten van het onderzoek samen te vatten, de conclusies te 

vermelden en mogelijke toepassingen te noteren 

→ Zorg dat je al je bronnen bijhoudt om correct te verwijzen 

• Geschreven bron: paginanummers 

• Internetbron: DOI (digital object identifier) 

→ Vat samen in eigen woorden om risico op plagiaat tegen te gaan 

Stap 5: Vorm een hypothese en stel een studie op  

• Onderzoeksidee beschrijft mogelijke relatie tussen 2 variabelen 

• Hypothese beschrijft de aard van de relatie (kan antwoord op onderzoeksvraag bevatten) 

• Resultaat van empirische studie zal de hypothese aanvaarden of verwerpen 

• Hypothese vormt basis voor onderzoek omdat deze de specifieke variabelen identificeert en beschrijft 

 

Sectie Inhoud Kritische evaluatievragen 

Introductie 

Literatuuroverzicht 
Is het overzicht compleet en up-to-date? 

Zijn relevante of gerelateerde onderwerpen niet omvat? 

Hypothese of doel van 

studie 

Is de hypothese duidelijk bepaald? 

Is de hypothese direct gerelateerd tot het literatuuroverzicht? 

Specifieke voorspelling van 

hypothese 

Volgt het voorspelde resultaat logisch op de hypothese? 

Kunnen er andere specifieke voorspellingen gemaakt worden? 

Methode 

Participanten 

Als deelnemers uitgesloten werden (vb. enkel mannen), is dat 

gerechtvaardigd? Zouden verschillende participanten verschillende 

resultaten produceren? 

Procedure 
Zijn er alternatieven om de variabelen te bepalen en meten? 

Zouden er alternatieve procedures gebruikt kunnen worden? 

Resultaten 
Statistieken (beschrijvend 

en afgeleide) 

Zijn de geschikte statistieken gebruikt? 

Wat is er precies geschikt en wat niet? 

Zijn de effecten groot genoeg om betekenisvol te zijn? 

Discussie 

Resultaten gerelateerd aan 

de hypothese 
Ondersteunen (of weerleggen) de variabelen de hypothese echt? 

Gerechtvaardigde 

conclusies 
Zijn de conclusies gerechtvaardigd door de resultaten? 

Alternatieve verklaringen Zijn alternatieve conclusies/verklaringen mogelijk? 

Toepassingen Zouden andere variabelen het resultaat beïnvloeden? 

Limieten op generalisatie Hebben de resultaten ‘real-world’ toepassingen? 

Referenties Lijst van geciteerde items Is de referentielijst recent en compleet? 



5.1 Kenmerken van een goede hypothese  

• Logica: Logische conclusie getrokken uit logische argumenten (feiten) 

• Testbaarheid: Toetsbaar en toepasbaar in echte situaties 

• Weerlegbaarheid (falsifieerbare hypothese): Moet mogelijk zijn om tegengestelde resultaten te vinden 

→ Kritische component van het onderzoeksproces 

Een toetsbare hypothese is een hypothese waarvoor al de variabelen, gebeurtenissen en 
individuen bepaald en geobserveerd kunnen worden 

Een verwerpbare hypothese is een hypothese waarvan aangetoond kan worden dat hij 
fout is. Het is mogelijk dat de resultaten anders blijken dan de voorspelling 

• Positieve verklaring maken over het bestaan van iets (bv een relatie, een verschil) 

o Verklaring dat negatief is, en dus iets ontkent, is niet toetsbaar 

o Iets bestaat pas als er genoeg bewijs voor is, maar je kan niet bewijzen dat iets niet bestaat omdat 

je niet genoeg bewijs hebt gevonden 

→ Onderzoeksproces = gestructureerd voor testen van het bestaan van behandelingseffecten, relaties en 

verschillen 

→ Onderzoeksproces = niet gestructureerd voor het testen van een voorspelling die het bestaan ontkend  

5.2 Een hypothese gebruiken om een onderzoek te creëren  

• Generale hypothese omvormen in een specifieke onderzoekstudie 

• Verschillende manieren om hypothese om te zetten 

→ Methode die je selecteert hangt af van  

o Variëteit aan factoren 

o Participanten die je wil onderzoeken 

o Meettechnieken die beschikbaar zijn  

o Ethische voorwaarden 

→ Concreet observeerbare situatie is belangrijk 

  



H3: Definiëren en meten van variabelen (pg 63-96) 
1. Een introductie in metingen 

• Variabelen = Kenmerken of toestanden die veranderen of verschillende waarden hebben voor 

verschillende individuen 

• 2 meetaspecten die belangrijk zijn wanneer je een onderzoek plant 

o Vaak zijn variabelen abstract (bv: pijn): Kunnen niet direct gemeten/geobserveerd worden  

→ Resultaat: Geen een-op-een relatie tussen gemeten variabelen en verkregen metingen  

Bv: Kennis en prestatie 

o Meerdere opties om een variabele te meten 

→ Gekozen opties kunnen metingen en interpretatie beïnvloeden 

Bv: Examens: je wilt kennis meten, maar het resultaat kan op het moment van meting beïnvloed 

worden door stress of vermoeidheid 

2. Constructen en operationele definities  

2.1 Theorieën en constructen 

In de gedragswetenschappen is een theorie een reeks van uitspraken over de mechanismen 
die aan de basis liggen van een specifiek gedrag. Theorieën helpen om verschillende 

observaties van het gedrag en de relatie met andere variabelen te organiseren en 
verenigen. Een goede theorie genereert voorspellingen over het gedrag 

Constructen zijn hypothetische attributen of mechanismen die helpen om gedrag te 
verklaren en voorspellen in een theorie 

• Hypothetische constructen = Theorieën met hypothetische mechanismen en immateriële variabelen, 

die helpen om gedrag te verklaren en te voorspellen in een theorie 

• Constructen kunnen beïnvloed worden door externe stimuli en hierdoor externe gedragingen worden 

2.2 Operationele definities  

Een operationele definitie is een procedure om indirect een variabele te meten en te 
definiëren die niet direct geobserveerd of gemeten kan worden. Een operationele definitie 

specifieert een meetprocedure (een reeks van verrichtingen) om een externe, 
observeerbare gedraging te meten en gebruikt de verkregen metingen als een definitie en 

een meting van de hypothetische constructie 

• Construct zelf kan niet direct geobserveerd of gemeten worden 

• Externe factoren of gedragingen geassocieerd met het construct kunnen wel gemeten worden 

→ Onderzoekers kunnen deze externe, observeerbare gebeurtenissen meten als een indirecte methode om 

het construct zelf te meten 

2.3 Beperkingen van operationele definities  

→ Operationele variabele is niet hetzelfde als het construct zelf 

• Gemakkelijk voor operationele definities om belangrijke componenten van een constructie achterwege 

te laten doordat enkel een deel van het construct gemeten wordt 

Bv: Depressie: Enkel meten hoe sociaal iemand nog is 

→ Oplossing: 2 of meer verschillende procedures gebruiken om dezelfde variabele te meten 

• Operationele definities omvatten vaak extra componenten die geen deel zijn van het construct dat 

gemeten wordt → Te veel componenten meten 

Bv: Iemands verbale capaciteiten kunnen een vragenlijst beïnvloeden 



2.4 Operationele definities gebruiken 

→ Belangrijk om eerst eerdere studies te raadplegen die de variabele die je gaat meten bevatten, in plaats van 

zelf meteen een operationele definitie te verzinnen 

3. Validiteit en betrouwbaarheid van metingen  

3.1 Consistentie van relaties 

→ Validiteit en betrouwbaarheid worden bekomen door de samenhang tussen relaties voor te stellen 

• Positieve relatie 

o Mensen scoren hoog op zowel de eerste als tweede meting, of allebei laag 

o Correlatie rond +1,00 

• Negatieve relatie 

o Mensen scoren hoog op eerste meting en laag op tweede, of omgekeerd 

o Correlatie rond -1,00 

• Geen relatie 

o Twee metingen die niet consistent gerelateerd zijn 

o Correlatie rond 0 

3.2 Validiteit van een meting 

→ Om validiteit te vestigen, moet je bewijzen dat de meetprocedure meet wat het zou moeten meten 

De validiteit van een meetprocedure is de mate waarin de meetprocedure de variabele 
meet dat het zegt dat hij gaat meten 

Indruksvaliditeit 

= Simpelste en minst wetenschappelijke definitie van validiteit  

• Gaat over oppervlakkige uiterlijk, of de nominale waarde van een meetprocedure 

• Gebaseerd op subjectief oordeel en dus moeilijk te kwantificeren 

• Kan ook te opvallend zijn, zodat de participanten doorhebben wat er gemeten wordt en zich daaraan 

aanpassen 

Concurrente validiteit  

• Bekijkt samenhang tussen 2 verschillende procedures die dezelfde variabelen meten 

• Als ene procedure goed ontwikkeld is en geaccepteerd wordt als geldig, gaan we er van uit dat de 

tweede procedure ook geldig moet zijn 

Bv: Het gewicht van iemand hangt samen met de grootte, maar door iemand te wegen weet je niet zeker of 

deze persoon groot/klein is 

Predicitieve validiteit  

• Meeste theorieën voorspellen hoe verschillende waarden van een construct het gedrag beïnvloeden 

• Als de waarden het gedrag accuraat voorspellen, dan heeft de meting een voorspellende validiteit 

Constructvaliditeit 

• Eerder onderzoek heeft al aangetoond hoe een variabele zich gedraagt 

• Als aangetoond kan worden dat de metingen van een variabele zich op dezelfde manier gedragen, dan 

heeft die meetprocedure een constructvaliditeit 

Convergente en divergente validiteit  

• Convergente validiteit: 2 verschillende methodes creëren om hetzelfde construct te meten en dan 

aantonen dat ze sterk aan elkaar gerelateerd zijn 



• Divergente validiteit: Bewijzen dat we een specifieke constructie aan het meten zijn en dat we niet twee 

verschillende constructies combineren in hetzelfde meetproces 

→ Doel: Het verschil tussen 2 conceptueel onderscheiden constructen aantonen door ze allebei te 

meten en dan aan te tonen dat er geen relatie is tussen de 2 

Indruksvaliditeit is een onwetenschappelijke vorm van validiteit bewezen wanneer een 
meetprocedure oppervlakkig lijkt te meten wat het beweert te meten 

Concurrent validiteit is bewezen wanneer scores verkregen van een nieuwe meting direct 
gerelateerd zijn aan scores verkregen van een gevestigde meting van dezelfde variabele 

Predictieve validiteit is bewezen wanneer scores verkregen van meting accuraat gedrag 
voorspellen aan de hand van een theorie 

Constructvaliditeit vereist dat de scores verkregen van een meetprocedure zich exact 
hetzelfde gedraagt als de variabele zelf. Constructvaliditeit is gebaseerd op vele 

onderzoeken dat dezelfde meetprocedures gebruiken en gradueel groeien als elke studie 
voor meer bewijs zorgt 

Convergente validiteit is bewezen wanneer er een sterke relatie is tussen de scores 
verkregen van twee (of meer) verschillende meetmethoden die dezelfde constructie meten 

Divergente validiteit is bewezen wanneer er amper of geen relatie is tussen de metingen 
van twee verschillende constructies 

3.3 Betrouwbaarheid van metingen  

→ Meetprocedure is betrouwbaar als hij (bijna) identieke resultaten produceert wanneer hij herhaaldelijk 

gebruikt wordt om hetzelfde individu te meten onder dezelfde omstandigheden 

De betrouwbaarheid van een meetprocedure is de stabiliteit of consistentie van de meting. 
Als dezelfde individuen onder dezelfde omstandigheden gemeten worden, dan produceert 

een betrouwbare meting (bijna) identieke metingen. 

• Het concept van betrouwbaarheid is gebaseerd op de veronderstelling dat de gemeten variabele stabiel 

of constant is 

• De inconsistentie in een meting komt door een fout (error) 

→ Als de error laag is, dan is de meting betrouwbaar 

• Verschillende soorten fouten 

o Observeerderfout: De observator maakt fouten  

o Veranderingen in de omgeving: Kleine veranderingen in omgeving tussen 2 metingen, die de 

metingen kunnen beïnvloeden 

o Participantveranderingen: Minder aandacht/focus bij de participant, honger… 

Types en betrouwbaarheidsmetingen  

• Opeenvolgende (successieve) metingen 

o Test-hertest betrouwbaarheid: Het betrouwbaarheidsgemiddelde verkregen door de scores te 

vergelijken van twee opeenvolgende metingen 

o Dezelfde meetprocedures voor dezelfde groep individuen op 2 verschillende tijdstippen 

o Onderzoeker kan ook aangepaste versies van het meetinstrument gebruiken om 2 verschillende 

metingen te verkrijgen van dezelfde groep individuen 

→ Parallelle vormen van betrouwbaarheid  

• Gelijktijdige metingen: Directe observatie door 2 of meer observators die gelijktijdig meten 

→ Punten waarop observaties overeenkomen = Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 



• Interne consistentie: De items in een meting splitsen en kijken in hoeverre de resultaten overeenkomen, 

want elk item draagt bij tot het geheel van resultaten = Halveringsbetrouwbaarheid  

→ Het splitsen kan op verschillende manieren gebeuren en de methode die je hiervoor kiest bepaalt de 

betrouwbaarheid  

Test-hertest betrouwbaarheid wordt gevestigd door de scores verkregen van twee 
opeenvolgende metingen van dezelfde individuen te vergelijken en een correlatie te 

berekenen tussen de twee sets van scores. Als er alternatieve versies van het 
meetinstrument zijn gebruikt voor de twee metingen, dan wordt de 

betrouwbaarheidsmeting parallelle vormen van betrouwbaarheid genoemd 

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is de mate waarin twee onderzoekers die gelijktijdig 
metingen uitvoeren van de gedragingen overeenkomen 

Halveringsbetrouwbaarheid wordt verkregen door de items op een vragenlijst of test te 
halveren, een aparte score voor elke helft te berekenen en dan de graad van consistentie te 

berekenen tussen de twee scores voor een groep van participanten 

3.4 De relatie tussen betrouwbaarheid en validiteit  

• Betrouwbaarheid en validiteit zijn deels gerelateerd en deels onafhankelijk 

o Meting kan niet valide zijn als het niet betrouwbaar is 

o Maar een meting kan wel betrouwbaar zijn als het niet valide is 

• Nauwkeurigheid van meetproces = De mate waarin de meting overeenkomt met de gevestigde 

standaard 

→ Een meting kan valide en betrouwbaar zijn, zonder accuraat te zijn 

Bv: Test voor depressie op te sporen kan je niet meten in accuraatheid omdat er geen standard unit is 

4. Meetschalen 

→ Meetproces bevat 2 componenten 

• Een reeks van categorieën 

• Een procedure om individuen toe te wijzen aan categorieën 

4.1 Vier meetschalen 

Nominale schaal  

→ Geven kwalitatieve (geen kwantitatieve) verschillen weer in de gemeten variabele 

• De categorieën zijn niet aan elkaar gerelateerd op systematische wijze  

• Staan ons toe om te bepalen of 2 individuen verschillend zijn, maar geen kwantitatieve vergelijkingen 

Bv: Classificeren op basis van: ras/geslacht/beroep/studierichting… 

Ordinale schaal  

→ Vaak ranking, sequentieel georganiseerd 

• Eerstes, tweedes… 

• Soms ook groot, groter, grootst 

• Directionele relatie tussen de categorieën: Bepalen of 2 individuen verschillend zijn + richting van het 

verschil bepalen 

• Grootte van verschil kan niet bepaald worden 

Bv: Classificeren op basis van: socio-economische klasse/T-shirtmaten/leesniveau…  

Interval- en ratioschaal  

→ Sequentieel georganiseerd en alle categorieën hebben dezelfde grootte 

• Ze hebben allemaal dezelfde grootte, onafhankelijk van hun plaats op de schaal (bv 1 cm) 

→ Verschil in afstand berekenen is mogelijk  



• Nulpunt is het belangrijkste verschil tussen interval en ratio 

o Interval: Geen absoluut nulpunt → willekeurig 

▪ 0° is nog altijd een temperatuur 

o Ratio: Wel een absoluut nulpunt 

▪ We kunnen de afstand tot 0 meten, bv 10 sec – 0 sec 

▪ Berekeningen mee uitvoeren 

      Bv: Classificeren op basis van: Tijd in seconden/temperatuur in graden Celsius/ centimeters op een liniaal… 

Omgaan met dubbelzinnige metingen  

• Interval en ratio verschillen weinig, maar ordinaal en interval/ratio verschillen wel enorm 

→ Ordinale schalen kan je niet berekenen 

• Vaak moeilijk om te weten of schalen interval of ordinaal zijn 

→ Probleem is opgelost door scores van dubbelzinnige schalen eerst als intervalschaal te behandelen, 

daarna als gewone numerieke waarden (bv IQ) 

4.2 Een meetschaal selecteren  

→ Opvallende factor die de 4 schalen onderscheidt is hoe goed ze verschillende metingen kunnen vergelijken 

• Ordinaal: Richting 

• Interval: Richting en zwaarte 

• Ratio: Richting, zwaarte en verschil 

→ Kies welke het best past bij wat je wilt meten 

5. Modaliteiten van metingen  

→ Hypothetische constructen worden gemeten op basis van externe manifestaties, ondergebracht in 3 

categorieën: Zelf-rapportering, fysieke meting en gedragsmeting 

5.1 Zelf-rapportering  

• Voordelen 

o Heel direct → Duidelijk antwoord (bv: Ben je bang om te vliegen? Ja/nee) 

→ Directe vraag is meer valide dan via een omweg angst te meten  

o Zelfkennis 

• Nadelen 

o Makkelijk voor participant om te liegen 

o Makkelijk beïnvloedbaar door aanwezigheid onderzoeker, vraagstelling… 

o Hello-goodbye effect: Participanten gaan aan het begin symptomen overdrijven en aan het 

einde minimaliseren (Pleasen?) 

5.2 Fysiologische metingen  

→ Meten van GHR: Galvanische Huid Reactie, hersenbeeldtechnieken zoals PET, MRI… 

• Voordelen 

o Zeer objectief 

o Accurate, betrouwbare en goed bepaalde metingen die onafhankelijk zijn van subjectieve 

interpretatie 

• Nadelen 

o Duur materiaal nodig 

o Onnatuurlijke situaties kunnen de reactie beïnvloeden 

→ Belangrijkere bezorgdheid over fysiologische metingen is of ze een valide meting van de constructie bieden 

Vb. bij het meten van de constructie ‘angst’ kan de hartslag gemeten worden 



5.3 Gedragsmetingen 

→ Kan natuurlijk of gestructureerd zijn 

• Voordelen 

o Enorm aantal opties zodat gedrag dat het dichtst aansluit bij wat gemeten wordt, gekozen kan 

worden 

o Soms ook gedrag als variabele die gemeten wordt 

• Nadeel: Gedrag kan tijdelijk of situationeel zijn aan een onderliggend construct 

→ Beter clusters van gedrag meten 

6. Andere aspecten van metingen 

6.1 Meerdere metingen 

→ Meerdere meetprocedures gebruiken voor het meten van een variabele 

• Voordeel: Geeft meer vertrouwen over validiteit van metingen 

• Nadelen 

o Statistische analyse en interpretatie van resultaten zijn vaak complex en moeilijk te begrijpen 

o De 2 metingen kunnen zich anders gedragen  

→ Gebrek aan overeenstemming tussen 2 metingen = desynchronisatie 

▪ Kan interpretatie van resultaten in de war sturen 

▪ Kan veroorzaakt worden doordat ene meting meer gevoelig is dan de andere 

▪ Kan aanduiden dat verschillende dimensies van de variabele veranderen op 

verschillende momenten  

→ Best de 2 metingen in 1 score onderbrengen 

6.2 Gevoeligheid en bereikeffecten  

• Meetinstrumenten moeten gevoelig genoeg zijn om verschillen te waarnemen 

• Bereikeffect = Specifiek gevoeligheidsprobleem wanneer verkregen scores zich gaan groeperen aan 1 

kant van de meetschaal → Meetprocedure is ongevoelig voor veranderingen 

o Plafondeffect: Wanneer bereik beperkt is aan de hoge kant 

o Vloereffect: Wanneer bereik beperkt is aan de lage kant  

Een plafondeffect is het groeperen van scores aan het hoge einde van een meetschaal, wat 
weinig of geen mogelijkheid biedt om toe te nemen in waarde 

Een vloereffect is het groeperen van scores aan het lage einde van een meetschaal, wat 
weinig of geen mogelijkheid biedt om af te nemen in waarde  

6.3 Artefacten: vooringenomen onderzoeker en reactiviteit deelnemer  

• Artefact = Onnatuurlijk kenmerk dat per ongeluk geïntroduceerd wordt in iets dat geobserveerd wordt 

o Externe factor die meting kan verstoren 

o Kan bedreiging zijn voor betrouwbaarheid 

• Belangrijkste artefacten: 

o Experimenter bias 

o Participant reactivity  

Vooringenomenheid van de onderzoeker  (Experimenter bias)  

Vooringenomenheid van de onderzoeker komt voor wanneer de verkregen metingen in 
een studie beïnvloedt zijn door de verwachtingen of persoonlijke overtuigingen van de 

onderzoeker over de uitkomst van de studie 

 



• Als onderzoeker de voorspelde uitkomst weet, kan dit de resultaten beïnvloeden 

• Invloed kan intentioneel of niet-intentioneel zijn 

• Motivatie van participanten manipuleren door warm of kil de uitleg te geven 

• Manieren waarop onderzoeker experiment kan beïnvloeden: 

o Paralinguïstische signalen: Variaties in stemtoon om verwachte/gewenste antwoord te krijgen 

o Kinesthetische signalen: Lichaamshouding of gezichtsuitdrukking 

o Verbale versterking van verwachte of gewenste antwoorden 

o Fout interpreteren van participanten hun antwoorden in de richting van de verwachte 

resultaten  

o Niet accuraat opnemen van de antwoorden van de participant in de richting van de verwachte 

of gewenste resultaten 

• Experimenter bias kan voorkomen worden door: 

o Standaardiseren of automatiseren van het experiment 

o Single-blind research (enkelblind): De onderzoeker weet niet wat de verwachtingen zijn  

o Double-blind research (dubbelblind): Zowel de onderzoeker als de participanten zijn niet op de 

hoogte van de verwachtingen 

o Participant zelf is ook meestal niet op de hoogte van de verwachtingen, of expres mis 

geïnformeerd 

Een onderzoekstudie is enkelblind wanneer de onderzoeker de verwachte uitkomst niet 
kent 

Een onderzoekstudie is dubbelblind wanneer zowel de onderzoeker als de participanten de 
verwachte uitkomst niet kennen 

Vraagkenmerken en reactiviteit van de participant  

De term vraagkenmerken verwijst naar elk van de potentiële signalen of kenmerken van 
een studie die 1) suggereren aan de participanten wat het doel en de hypothese is en 2) de 

participanten beïnvloeden om een bepaald antwoord te geven of zich op een bepaalde 
manier te gedragen 

Reactiviteit treedt op wanneer participanten hun natuurlijk gedrag aanpassen als reactie 
op het feit dat ze deelnemen aan een onderzoek of de kennis die ze hebben over het feit 

dat ze gemeten worden 

• Participanten willen graag goed overkomen en het juist doen 

o Onderzoeker pleasen door juiste antwoorden te geven 

o Zo gemotiveerd zijn dat ze zich anders gaan gedragen 

→ Levert vertekende resultaten op 

• Subjectrollen/subjectrolgedrag: Manieren aannemen om te reageren op experimentele signalen 

gebaseerd op wat zij een gepaste rol vinden in de situatie 

→ 4 verschillende subjectrollen 

o De goede subjectrol: Participanten willen antwoorden geven die aan de hypothese voldoen 

o Negatieve subjectrol: Participanten gaan zich tegengesteld gedragen aan de hypothese 

o Bange subjectrol: Participanten zijn bang dat hun prestatie in de studie gebruikt zal worden om 

hun capaciteiten of persoonlijkheid te evalueren → Gaan sociaal-aanvaardbare antwoorden 

geven  

o Eerlijke subjectrol: Volgen instructies heel exact op en proberen niet te handelen naar hun 

vermoedens over de verwachtingen, 2 types van participanten nemen deze rol aan 

▪ Degenen die de wetenschap willen dienen 

▪ Degenen die niet veel nadenken/interesse tonen in de studie  



• Reactiviteit komt vooral voor in laboratoriums 

→ Reactiviteit beperken door: 

o Observeren zonder dat participanten dit doorhebben (veldstudie) 

o Het onderzoeksdoel vermommen, verstoppen 

o Zeggen dat iets anders gemeten wordt dan wat werkelijk gemeten wordt 

o Participanten verzekeren dat hun antwoorden vertrouwelijk en anoniem zijn en ze 

aanmoedigen om eerlijk te antwoorden  

Een laboratorium is een setting die duidelijk gewijd is aan de wetenschappelijke discipline. 
Het kan elke kamer of elke ruimte zijn die de participant waarneemt als onnatuurlijk 

Een veldsetting is een plaats dat de participant waarneemt als een natuurlijke omgeving 

6.4 Een meetprocedure selecteren  

• Meetprocedure selecteren door vorige onderzoeksverslagen die variabelen bevatten die onderzocht 

worden te bekijken 

• Meest voorkomende procedures zijn geëvalueerd op hun betrouwbaarheid en validiteit 

• Gebruik van gevestigde meting maakt vergelijking van resultaten met vorige literatuur mogelijk 

• Nagaan welke methode het meest geschikt is wanneer er meerdere procedures mogelijk zijn 

• Beslis welke meetschaal geschikt is voor het soort conclusie dat je wil maken  

  



H4: Ethiek (pg 99-127) 
1. Introductie  

1.1 Ethische bedenkingen doorheen het onderzoeksproces  

Onderzoekethiek bevat de verantwoordelijkheid van de onderzoekers om eerlijk en 
respectvol te zijn tegenover alle individuen die betrokken zijn bij hun onderzoeken of hun 

verslagen van de onderzoeksresultaten. Onderzoekers zijn meestal gebonden aan een 
aantal ethische richtlijnen die hen helpen om correcte beslissingen te nemen en correcte 
acties uit te voeren. In psychologisch onderzoek, handhaaft de ‘American Psychological 

Association’ (APA) een reeks van ethische principes voor onderzoek 

Ethische principes zeggen: 

1) Welke meettechnieken gebruikt kunnen worden voor bepaalde individuen en bepaald gedrag 

2) Hoe onderzoekers individuen selecteren die deelnemen aan onderzoeken 

3) Welke onderzoeksstrategieën gebruikt kunnen worden voor bepaalde populaties en gedragingen 

4) Welke onderzoeksdesigns gebruikt kunnen worden voor bepaalde populaties en gedragingen 

5) Hoe studies uitgevoerd kunnen worden met individuen 

6) Hoe data wordt geanalyseerd 

7) Hoe resultaten worden gerapporteerd 

1.2 De basiscategorieën van ethische verantwoordelijkheid  

→ Onderzoekers hebben 2 basiscategorieën van ethische verantwoordelijkheid: 

• Verantwoordelijkheid tegenover de individuen (zowel menselijk als niet-menselijk) 

• Verantwoordelijkheid tegenover de wetenschap om accurate en eerlijke informatie uit te brengen 

2. Ethische kwesties en menselijke participanten in onderzoek  

2.1 Historische hoogtepunten in de behandeling van menselijke participanten  

• Tot eind WOII: veronderstelling dat onderzoekers, gebonden aan hun moraal kompas, hun participanten 

tegen schade zouden beschermen 

• Na ontdekking van vreselijke experimenten in concentratiekampen werden er ethische richtlijnen 

opgesteld 

→ ‘Code van Neurenberg’, een reeks van 10 richtlijnen voor de ethische behandeling van menselijke 

participanten in onderzoek, basis was hiermee gelegd  

• Declaration of Helsinki → World Medical Assiciation 

• Toch gebeurde er nog vaak inbreuk op deze code 

o 1963: levende kankercellen werden ingespoten bij mensen (Katz, 1972) 

o Syphilis onderzocht tot de dood zonder de mensen te genezen (Jones, 1981) 

o Milgram obedience study → elektrische schoktest 

• 1974 → National Research Act 

• 1979 → Het Belmontrapport: 3 basisprincipes 

o Participanten moeten weet hebben van de studie en toestemming geven (consent)  en mensen 

die dit niet kunnen (kinderen, gehandicapten…) moeten beschermd worden 

o Participanten mogen geen schade oplopen, minimaliseren van de risico’s en zo veel mogelijk 

voordelen moeten gegeven worden 

o Eerlijkheid in de selectieprocedures voor participanten 

2.2 Richtlijnen van de ‘American Psychological Association’  

Ethische richtlijnen voor gebruik en behandeling van menselijke participanten in onderzoek → APA Ethische 

code: Bevat 10 ethische standaarden (= APA Ethical Principles of psychologists and Code of Conduct  



Grote ethische problemen 

Geen schade  

• Onderzoeker is verplicht om participanten te beschermen tegen fysieke of psychologische schade 

• Risico’s moeten geminimaliseerd worden 

• Als voordelen zwaar opwegen tegenover kleine, tijdelijke nadelen → kan aanvaardbaar worden  

• Participanten moeten geïnformeerd worden over de risico’s 

• Tijdens studie moet onderzoeker het welzijn van participanten opvolgen en studie stopzetten bij elk 

signaal dat op problemen kan wijzen  

• Clinical Equipoise: Dokters moeten de best mogelijke behandeling geven, soms testen ze verschillende 

behandelingen en dan moet de patiënt geïnformeerd worden 

Geïnformeerde toestemming (informed consent) 

• Participant moet weten wat er zal gebeuren en kan zelf beslissen of hij wil deelnemen  

• Vaak is dit in een formulier, soms verbaal 

→ 3 Componenten van toestemming 

1) Informatie 

o Vaak moeilijk/onmogelijk om participanten complete informatie over deelname te geven 

o Vaak voorkomende toepassing: participanten blind houden voor doel van studie 

2) Begrijpen 

o Vertellen over onderzoek is niet gelijk aan geïnformeerd zijn 

o Zowel participant nodige informatie geven als ouders/voogd die deelname laten goedkeuren 

o Onderzoeker moet verklaring uiten in termen dat participanten deze gemakkelijk kunnen 

begrijpen + kans hebben om vragen te stellen 

3) Vrijwillige deelname 

o Doel: Participant moet vrijwillig beslissen om deel te nemen 

o Soms kan participant niet het gevoel hebben dat hij vrije keuze heeft om deel te nemen 

→ Participant moet weten dat hij volledig vrij is en elk moment mag weggaan  

Informed consent vereist van de onderzoeker dat hij alle beschikbare informatie over een 
studie geeft zodat een individu een rationele, geïnformeerde beslissing kan maken om deel 

te nemen aan het onderzoek 

Misleiding 

Misleiding treedt op wanneer een onderzoeker bewust informatie achterhoudt of de 
participanten misleidt in verband met de informatie over de studie. Er zijn 2 vormen van 

misleiding: passief en actief 

• Misleidingen gebruiken omdat men gedrag wil onderzoeken in normale omstandigheden 

o Passieve misleiding: Informatie weglaten over de studie 

→ Geheimen houden 

o Actieve misleiding: Met opzet foutieve of misleidende informatie presenteren 

→ Leugens vertellen  

• Informed consent is hier minder uitgebreid, maar heeft nog steeds richtlijnen 

1) De misleiding moet gerechtvaardigd worden in termen van een significant voordeel dat opweegt 

tegen het risico voor de participanten 

2) Zware risico’s mogen niet verzwegen worden 

3) De onderzoeker moet de participanten debriefen door een complete verklaring te geven nadat de 

deelname compleet is  

▪ Toegeven waar de studie echt om ging  



▪ Risico’s minimaliseren  

▪ De educatieve doelstelling van het onderzoek uitdrukken 

▪ Uitleggen waarom misleiding werd gebruikt  

▪ Elke vraag beantwoorden die de participant heeft 

Een nabespreking is een post-experimentele verklaring van het doel van een studie dat 
gegeven wordt aan een participant, zeker als er misleiding gebruikt was 

• Misleiding bereikt niet altijd zijn doel, dingen die dit beïnvloeden zijn: 

o De vermoedens/achterdochtigheid van de participant 

o De aard van de bespreking: Bij actieve misleiding is nabespreking minder effectief 

o De oprechtheid van de experimentleider 

o Het tijdsinterval tussen het einde van de studie en de nabespreking  

Vertrouwelijkheid 

• Verschillende types van informatie: 

o Houdingen en opinies bv: politiek en vooroordelen 

o Prestatiemetingen bv: handigheid, reactietijd en geheugen 

o Demografische kenmerken bv: leeftijd, inkomen en seksuele oriëntatie 

• Vertrouwelijkheid verzekert dat informatie van participant privé en binnen het onderzoek blijft 

• Brengt voordelen met zich mee 

o Geen angst of stress bij participanten 

o Participanten zullen eerder eerlijk willen meewerken 

• Anonimiteit is het belangrijkste aspect 

→ 2 strategieën om vertrouwelijkheid van data te verzekeren  

o Geen namen of andere identificatie verschijnen op de data 

o Onderzoekers gebruiken codeersysteem om de juiste participant aan de juiste informatie te 

kunnen koppelen zonder de namen te gebruiken 

Vertrouwelijkheid is het gebruik dat de informatie of de metingen verkregen van een 
individu tijdens een onderzoek geheim en privé worden gehouden 

Anonimiteit is het gebruik dat de naam van een individu niet direct geassocieerd wordt 
met de informatie of de metingen die verkregen werden van dat individu   

2.3 Institutional Review Board (IRB)  

• IRB dient om ervoor te zorgen dat alle richtlijnen gevolgd werden 

• Elke institutie of agentschap mag een IRB hebben, opgesteld uit wetenschappers en niet-

wetenschappers 

→ Deze onderzoeken alle onderzoeken en moeten 7 basiscriteria respecteren: 

1. Minimalisatie van de risico’s 

2. Gematigde risico’s in relatie tot de voordelen 

3. Rechtvaardige/onpartijdige selectie 

4. Geïnformeerde toestemming (Informed consent) 

5. Documentatie van de informed consent 

6. Gegevenscontrole 

7. Privacy en vertrouwelijkheid 

• Vaak moeten onderzoekers hier een formulier over invullen 

• Onderzoeksvoorstellen geclassificeerd in 3 categorieën die bepalen hoe elk voorstel beoordeeld zal 

worden  

o Categorie I: Vrijgestelde beoordeling (Exempt review): geen enkel risico 



▪ Geen informent consent nodig 

▪ IRB Chair review 

o Categorie II: Versnelde beoordeling (Expedited review): minimaal risico 

▪ Geen geschreven consent vereist 

▪ IRB Member review 

o Categorie III: Volledige beoordeling (Full review): de speciale onderzoeken die wel goed 

bekeken moeten worden voor ze toegelaten zijn 

▪ Informed consent  

▪ Onderzoeksvoorstellen die bedenkelijke elementen bevatten, zoals: misleiding, speciale 

populaties, interventie…  

▪ Alle IRB leden 

Het Institutional Review Board (IRB) is een bestuur dat al het voorgesteld onderzoek 
nakijkt met respect voor de behandeling van menselijke participanten. IRB-goedkeuring 
moet verkregen worden voor onderzoek uitgevoerd wordt met menselijke participanten. 

3. Ethische kwesties en niet-menselijke proefpersonen in onderzoek  

→ Redenen om dieren te gebruiken in onderzoeken: 

• Dieren begrijpen om hun eigen bestwil 

• Mensen begrijpen (veel processen kunnen gegeneraliseerd worden van niet-mensen naar mensen) 

• Onderzoek uitvoeren dat niet kan uitgevoerd worden met menselijke participanten 

3.1 Historische hoogtepunten in de behandeling van niet -menselijke proefpersonen  

• Beschermers van dieren:  

o SPCA: Society for the Prevention of Cruelty to Animals 

o The Animal Welfare Act: Standaarden voor dierenwelzijn 

• Onderzoekers moeten verschillende richtlijnen volgen 

o Het lokale IACUC (vergelijkbaar met het IRB) 

o De US-landbouwafdeling 

o Staatsagentschappen 

o De academische discipline (vb. APA-richtlijnen in psychologie) 

3.2 American Psychological Association’s richtlijnen (APA)  

• Ethische richtlijnen voor niet-mensen 

→ APA heeft richtlijnen parallel aan die voor mensen, de CARE  

• Grote ethische kwesties 

o Onderzoek moet verantwoord zijn en pijn moet geminimaliseerd worden 

o Dieren in labo’s moeten in goede omstandigheden onderhouden worden 

The Institutional  Animal Care and Use Committee (IACUC)  

= Instituten die onderzoek uitvoeren met dieren hebben een controlebord voor dierenonderzoek 

• Doel: Dierlijke participanten beschermen door te verzekeren dat onderzoek criteria nakomt 

• Bestuur moet bestaan uit 

o Een dierenarts 

o Minstens 1 wetenschapper 

o Een buitenstaander 

Het Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) is een bestuur dat al het 
voorgesteld onderzoek nakijkt met respect voor de behandeling van niet-menselijke 

participanten. IACUC-goedkeuring moet verkregen worden voor onderzoek uitgevoerd met 
niet-menselijke participanten 



4. Ethische kwesties en wetenschappelijke integriteit  

4.1 Vergissing versus fraude  

• Vergissing: Eerlijke, onbedoelde fout die zoveel mogelijk voorkomen moet worden door te checken 

• Fraude: Expliciete poging van een onderzoeker om data te vervalsen, zodat het de hypothese zou 

ondersteunen 

• Fraude wordt vaak gepleegd om de academische carrière te ondersteunen 

Bescherming tegen fraude  

• Studie moet volledig uitgeschreven worden om replicatie mogelijk te maken 

• Peer review: Redacteurs en een paar experten in het veld nemen het verslag extreem gedetailleerd door 

• Zware straffen op fraude 

4.2 Plagiaat 

= Iemand anders zijn ideeën of woorden overnemen alsof je ze zelf hebt geschreven 

• Referenties bij citaten, bronnen etc moeten gegeven worden 

• Plagiaat gebeurt op verschillende niveaus 

o Volledige paper overnemen → voorkomen door controle met services zoals Turnitin 

o Soms veel subtieler: Geïnspireerd zijn door het idee van iemand anders en moeilijk om eigen 

ideeën van de bron te onderscheiden 

o Parafraseren: Zinnen overnemen en een paar woorden veranderen 

Plagiaat is de onethische voorstelling van iemand anders zijn ideeën of woorden als die 
van jezelf 

 

  



H5: Participanten selecteren (pg 131-150) 
1. Introductie tot steekproeven  

1.1 Populaties en steekproeven  

• Populatie: Grote groep die van belang is voor een onderzoeker 

• Steekproef/sample: Kleinere groep individuen die deelnemen aan de 

studie 

• Steekproef wordt geselecteerd uit populatie en is bedoeld als 

representatie van populatie 

 

Een populatie is de hele set van individuen waarin een onderzoeker geïnteresseerd is. 
Hoewel de populatie meestal niet helemaal participeert in een onderzoek, worden  de 

resultaten van de studie gegeneraliseerd naar de hele populatie 

Een steekproef is een reeks van individuen die geselecteerd zijn uit een populatie en is 
meestal bedoeld om de populatie in een studie te representeren  

• Populatietypes 

o Doelpopulatie (targetpopulatie) 

▪ Gedefinieerd door specifieke interesses van onderzoeker 

▪ Individuen delen meestal 1 kenmerk 

▪ Zijn vaak niet makkelijk beschikbaar 

▪ Bv: alle kinderen van gescheiden ouders, alle adolescenten met boulimie… 

o Beschikbare populatie (accessible populatie) 

▪ De populatie waartoe de onderzoeker toegang heeft 

▪ Meeste onderzoekers selecteren hun steekproeven uit beschikbare populatie 

→ Daarom voorzichtig zijn met generalisatie naar beschikbare/ doelpopulatie 

▪ Bv: Adolescenten met boulimie in een lokaal ziekenhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2 Representatieve steekproeven  

• Accuraatheid van generalisatie resultaten naar populatie hangt af van representativiteit van steekproef 

• Mate van representativiteit: Hoe sterk weerspiegelt de steekproef de populatie 

→ Kan beperkt zijn door bepaalde karakteristieken van participanten 

• Bias is grootste bedreiging, vooringenomen steekproef: 

o Heeft duidelijke kenmerken die verschillend zijn van de populatie 

o Kan door toeval voorkomen, maar meestal resultaat van selectiebias of samplingbias 

De representativiteit van een steekproef verwijst naar de mate waarin de kenmerken van 
de steekproef de kenmerken van de populatie accuraat weerspiegelen  

Een representatieve steekproef is een steekproef met dezelfde kenmerken als de populatie 

Doelpop
ulatie (de 
populatie

)
Beschik

bare 
populat

ie

Steekp
roef



Een vooringenomen steekproef is een steekproef met verschillende kenmerken dan degene 
van de populatie 

Selectiebias of samplingbias komt voor wanneer participanten of subjecten geselecteerd 
zijn op zo een manier dat de kans op een vooringenomen steekproef vergroot 

1.3 Steekproefgrootte  

→ Richtlijnen/principes 

• De regel van grote nummers 

→ Hoe groter de steekproefgrootte, hoe representatiever voor de populatie 

MAAR: Accuraatheid van representatie van de steekproef neemt toe in verhouding tot de 

vierkantswortel van de steekproefgrootte  

o Gelimiteerd voordeel van vergroten van steekproef 

o Bv: van 4 naar 16 participanten stijgt de accuraatheid, maar naar 30 bijna niet meer 

• Onderzoeksethiek 

o Steekproef te groot: gebruik onnodig extra subjecten, wat gezien kan worden als onethisch 

o Te kleine steekproef: onwaarschijnlijk dat studie succesvol is, wat ook een onethische verspilling 

van bronnen is 

1.4 De basis van steekproeven 

Sampling = Het proces van het selecteren van individuen voor een studie 

→ Sampling methodes onderverdeeld in 2 categorieën: 

• Probability sampling  

o Kansen op selecteren van bepaald individu gekend en kunnen berekend worden 

o Drie belangrijke voorwaarden 

▪ De exacte grootte van de populatie moet gekend zijn en het moet mogelijk zijn om al de 

individuen op te lijsten 

▪ Elk individu in de populatie moet een kans maken om geselecteerd te worden 

▪ Wanneer elk individu dezelfde kans heeft, moet het selectieproces onpartijdig zijn zodat 

iedereen evenveel kans heeft om geselecteerd te worden 

→ Selectie moet een random proces zijn, zodat uitkomst elke keer onvoorspelbaar is 

• Nonprobability sampling 

o Populatiegrootte is niet volledig gekend → individuele kansen zijn dus ook niet gekend  

o Onderzoeker gebruikt geen onpartijdige selectiemethode 

Sampling is het proces van individuen selecteren om deel te nemen in een onderzoek 

In probability sampling is de hele populatie gekend, elk individu in de populatie heeft een 
specifieerbare selectiekans en sampling komt voor bij een willekeurig proces gebaseerd op 

de kansen 

Een willekeurig proces is een procedure dat één uitkomst van een reeks van mogelijke 
uitkomsten produceert. De uitkomst moet elke keer onvoorspelbaar zijn en het proces moet 

garanderen dat elke mogelijke uitkomst even kans heeft om voor te komen 

In nonprobability sampling is de populatie niet volledig gekend, individuele kansen kunnen 
niet gekend zijn en de samplingmethode is gebaseerd op factoren zoals gezond verstand of 

gemakkelijkheid, met een inspanning om representativiteit te behouden en 
vooringenomenheid te vermijden 

  



2. Probability sampling methodes 

2.1 Simple random sampling  

• Vereisten 

o Elk individu in de populatie heeft een gelijke selectiekans 

o Elke selectie is onafhankelijk van de andere 

→ De keuze van één individu beïnvloedt de kans op het kiezen van een ander individu niet  

• Proces bestaat uit 3 stappen: 

1. Bepaal duidelijk de populatie waaruit je een steekproef wil selecteren 

2. Lijst alle leden uit de populatie op 

3. Gebruik een willekeurig proces om individuen van de lijst te selecteren 

• Doel: Niemand uitsluiten, representativiteit 

• 2 principiële methodes 

o Sampling met vervanging  

▪ Geselecteerde personen moeten terugkeren naar de sample alvorens een 2e 

geselecteerd wordt  

▪ Zo blijft het aantal constant 

→ Selecties blijven onafhankelijk  

o Sampling zonder vervanging  

▪ Geselecteerde personen keren niet terug naar de sample 

▪ Zo kan niemand meerdere keren gekozen worden 

▪ Kansen veranderen constant 

→ Selecties zijn afhankelijk: De kans dat je wordt gekozen wordt steeds groter 

• Random sampling is niet altijd representatief: het kan zijn dat je per toeval bv 10 keer munt gooit ipv +/- 

5 keer kop en 5 keer munt 

2.2 Systematische sampling 

• Gelijkt heel erg op random sampling 

• Begint met oplijsten van individuen, dan random startpunt kiezen op die lijst en verder elke nde naam 

kiezen 

• N = populatie gedeeld door gewenste steekproefgrootte 

• Niet onafhankelijk en minder random dan random sampling 

• Heel representatief 

2.3 Gestratificeerde random sampling 

• Een populatie bestaat meestal uit een variëteit van identificeerbare subgroepen 

• Doel: Zorgen dat elke subgroep gelijk gerepresenteerd is 

• Verloop: 

o Subgroepen identificeren 

o Even grote random samples selecteren van elke subgroep 

o Steekproeven van subgroepen combineren in 1 algemene steekproef 

• Vooral handig wanneer onderzoeker elk individueel segment van populatie wil beschrijven/vergelijken 

• Voordeel: Garandeert dat elk van de verschillende subgroepen goed gerepresenteerd wordt met een 

relatief grote groep van individuen in de steekproef 

• Negatieve gevolgen 

o Neiging om vervormd beeld te produceren van de gehele populatie 

o Niet elk individu in de populatie heeft evenveel kans om geselecteerd te worden 

 



2.4 Proportioneel  gestratificeerde random sampling 

• Steekproefsamenstelling komt overeen met de samenstelling van de populatie 

Bv: Als specifieke subgroep maar 1% van populatie bevat, bevat ze ook maar 1% van steekproef 

• Verloop 

o Subgroepen identificeren 

o Kijken welke proportie van de populatie correspondeert met elke subgroep 

o Steekproef opstellen waarbij de proporties in de subgroep exact overeenkomen met die in de 

populatie 

→ Kan veel werk zijn! 

2.5 Cluster sampling  

• Soms zijn de individuen in de populatie al geclusterd in reeds bestaande groepen 

→ Onderzoeker kan gewoon willekeurig groepen selecteren in plaats van individuen 

• 2 voordelen 

o Snel en makkelijk om een grote steekproef te bekomen 

o De meting kan gebeuren in groep → vergemakkelijkt het onderzoeksproject 

• 1 nadeel 

→ Individuele scores zijn niet onafhankelijk, omdat ze elkaar kunnen beïnvloeden 

2.6 Gecombineerde strategie sampling  

2 of meer strategieën combineren → representativiteit optimaliseren 

3. Nonprobability sampling methodes  

3.1 Convenience sampling 

• Individuen gebruiken die gemakkelijk bereikbaar zijn als participanten  

→ Selectie op basis van beschikbaarheid en bereidwilligheid om te antwoorden 

• Meest gebruikt in gedragswetenschappen 

• Zwakke vorm van sampling omdat onderzoeker weinig moeite doet om mensen te bereiken 

• Onderzoeker heeft weinig controle over representativiteit → grote kans op bias 

• 2 manieren om dit beter te maken 

o Combinatie van deze methode met een andere methode, of toch de steekproef representatief 

proberen samenstellen 

o Duidelijk beschrijven hoe de steekproef tot stand is gekomen en wat voor participanten er in 

zitten  

→ Zo weet iedereen hoe de steekproef er uit ziet 

3.2 Quota sampling  

• Quota sampling kan verzekeren dat subgroepen gelijk gerepresenteerd zijn in een convenience sample 

• Quota sampling selecteert niet willekeurig individuen uit de populatie en is dus niet hetzelfde als 

gestratificeerd en evenredig gestratificeerd sampling 

• Individuen worden geselecteerd op basis van gemak binnen de grenzen van de quota 

 

  

 

 

 

  



H6: Onderzoeksstrategieën en validiteit (pg 153-184) 
1. Onderzoeksstrategieën 

→ 5 kwantitatieve strategieën 

Een onderzoeksstrategie is een algemene benadering van onderzoek bepaald door de soort 
vragen dat de studie hoopt te beantwoorden 

1: De beschrijvende onderzoeksstrategie  

→ Vragen beantwoorden over de actuele toestand van individuele variabelen voor een specifieke groep van 

individuen 

• Hecht geen belang aan de relaties tussen variabelen, maar aan de beschrijving van individuele 

variabelen 

• Het doel is om een snapshot (een beschrijving) te verkrijgen van specifieke kenmerken van een 

specifieke groep van individuen 

Relaties tussen variabelen 

= Veranderingen in één variabele gaan consistent en voorspelbaar samen met veranderingen in een andere 

variabele 

• Termen die relaties beschrijven gelden enkel wanneer beide variabelen bestaan uit nummers of rangen 

• Bestaan relatie vaststellen door metingen te maken van de twee variabelen 

o Afhankelijk van hoe de metingen zijn, kunnen 2 duidelijke datastructuren geproduceerd worden  

o De 2 datastructuren kunnen ook helpen om verschillende onderzoeksstrategieën te classificeren 

2: De correlationele onderzoeksstrategie: twee variabelen meten voor elk individu  

• Relatie proberen beschrijven (! Niet proberen verklaren) 

• 2 variabelen observeren zoals ze natuurlijk bestaan voor een reeks van individuen 

• Variabelen presenteren in een spreidingsdiagram  

Twee of meer scoresets vergelijken: De experimentele, quasi -experimentele en niet-

experimentele onderzoeksstrategieën 

2 variabelen vergelijken over 2 of meer groepen → systematische verschil zoeken om relatie te bewijzen 

3: De experimentele onderzoeksstrategie  

• Oorzaak-gevolgvragen beantwoorden over relatie tussen 2 variabelen 

• Doel: Relatie verklaren door onderliggende oorzaak te bepalen 

• Wordt uitgevoerd met strenge controle om ondubbelzinnige demonstratie van oorzaak-gevolgrelatie te 

verzekeren 

4: De quasi-experimentele onderzoeksstrategie  

• Beantwoord oorzaak-gevolgvragen over de relatie tussen 2 variabelen 

• Zal altijd een dubbelzinnig antwoord geven door te weinig controle over de groepen 

• Groepen zijn niet gecontroleerd op gelijkwaardigheid 

5: De niet-experimentele en correlationele onderzoeksstrategie 

• Relatie tussen variabelen aantonen, maar relatie niet proberen verklaren 

• Verschil tussen correlationeel en niet experimenteel: soort data gebruikt om het doel te bereiken 

• Correlationeel: 1 groep participanten gebruiken en 2 variabelen meten voor elk individu 

• Niet experimenteel: 2 of meer groepen gebruiken om 1 variabele te meten  

→ Beide dezelfde conclusies en dezelfde nadelen 



Onderzoeksstrategieën, onderzoeksdesigns en onderzoeksprocedures  

• Onderzoeksstrategie  

= De algemene benadering en doelen van een studie  

→ Bepaald door soort vraag en soort antwoord je verwacht  

• Onderzoeksdesign  

= Hoe moet de strategie worden verwezenlijkt 

→ Beslissingen maken over 3 basisaspecten 

o Groep vs individu 

o Zelfde individuen vs verschillende individuen (binnen/tussen groep(en)) 

o Aantal variabelen 

• Onderzoeksprocedure 

= Details die beschrijven hoe een studie wordt uitgevoerd  

o Hoe variabelen worden gemanipuleerd, gereguleerd en gemeten 

o Aantal participanten 

o Hoe de participanten/subjecten de studie zullen doorlopen 

Een onderzoeksprocedure is een exacte, stap-voor-stap beschrijving van een specifieke 
studie 

Datastructuren en statistische analyse  

• Experimenteel, quasi-exp en niet-exp 

o Vergelijken allemaal groepen scores → op elkaar gelijkende data 

o Zelfde statistische technieken 

▪ T test: gemiddelde verschillen meten 

▪ Chi-kwadraat: proporties vergelijken 

• Correlationele studie: 2 verschillende variabelen voor elk individu in 1 groep → patronen zoeken 

o Numerieke scores: correlatie berekenen (Pearson correlation) 

o Niet-numerieke scores: Chi-kwadraat  

2. Interne en externe validiteit  

2.1 Externe validiteit 

Externe validiteit refereert naar de mate waarin we de resultaten van een studie kunnen 
generaliseren naar andere mensen, settingen, tijden, metingen en karakteristieken dan 

diegene die gebruikt werden in de studie 

Een bedreiging van externe validiteit is een kenmerk van een studie die de mogelijkheid 
om de resultaten van een studie te generaliseren limiteert  

• Resultaten moeten generaliseerbaar zijn buiten de studie 

• Legt focus op unieke karakteristieken van een studie de het generaliseren kunnen verstoren 

• Minstens 3 soorten van generaliseren 

o Generalisatie van sample naar algemene populatie 

o Generalisatie van 1 studie naar een andere 

o Generalisatie van een labostudie naar een real-life situatie 

2.2 Interne validiteit 

Een studie heeft interne validiteit als het een enkele, ondubbelzinnige verklaring 
produceert voor de relatie tussen twee variabelen 

Een bedreiging van interne validiteit is een factor die een alternatieve verklaring toelaat 



• Oorzaak-gevolg tussen 2 variabelen verklaren een niet-dubbelzinnige uitleg 

• Elke factor die een alternatieve verklaring zou kunnen zijn voor de relatie is een bedreiging 

2.3 Validiteit en de kwaliteit van een studie  

• Waarde of kwaliteit van een studie wordt bepaald door de interne en externe validiteit 

• 2 implicaties 

o Studies kunnen verschillen in termen van validiteit  

→ Een studie is niet altijd even betrouwbaar, ook al staat er “wetenschappelijk bewezen” 

o Aandacht hebben voor bedreigingen van validiteit kunnen helpen om kritisch te evalueren 

3. Bedreigingen voor externe validiteit 

→ 3 categorieën 

Categorie 1: Generaliseren over participanten of subjecten  

→ In welke mate kunnen onderzoeksresultaten gegeneraliseerd worden naar individuen die verschillen van 

diegene die hebben deelgenomen aan de studie? 

• Selectiebias: De sampling procedure favoriseert sommige individuen 

• Studentensteekproeven: Studenten onderscheiden zich van volwassenen doordat ze vaak minder 

zelfbewust zijn, zich sneller aanpassen aan een autoriteit, minder stabiele peer relaties, hogere 

intelligentie dan volwassenen die niet gestudeerd hebben 

→ Generalisatie naar andere volwassenen beperkt  

• Vrijwilligersbias: Vrijwilligers zijn niet helemaal representatief aan de populatie 

• Karakteristieken van de participant: Als een studie gedaan wordt met gelijke participanten dan is het 

moeilijker de resultaten te generaliseren 

• Cross-species generalisaties: Onderzoek gedaan met dieren is uiteraard moeilijker te generaliseren naar 

mensen → parallellen en verschillen in acht nemen 

Categorie 2: Generaliseren over kenmerken van een studie  

→ In hoeverre kunnen de resultaten van een studie gegeneraliseerd worden naar andere procedures om die 

studie uit te voeren? 

• Verrassingseffect/nieuwheidseffect: Deelnemen aan een experiment is spannend/nieuw voor sommige 

deelnemers 

→ Antwoorden kunnen beïnvloed worden en anders zijn dan in het dagelijkse leven 

• Meerdere behandelingen interferentie: Wanneer individuen in verschillende condities getest worden, 

kunnen deze invloed hebben op elkaar (vermoeidheid, gewenning…) 

• Karakteristieken van de onderzoeker: Zowel demografische als persoonlijke karakteristieken van de 

onderzoeker kunnen de algemeenheid van de resultaten limiteren (ras, geslacht, persoonlijkheid…) 

Categorie 3: Generaliseren over kenmerken van de metingen  

→ In welke mate kunnen de resultaten van de studie gegeneraliseerd worden naar andere manieren van meten 

in de studie?  

• (Beoordelings-)sensibilisatie: Het metingsproces/beoordelingsprocedure kan participanten wijzigen 

zodat ze anders reageren → resultaten in het beoordelingsproces anders dan in de echte wereld?  

• Pretest-sensibilisatie: Participanten worden gemeten voor de behandeling waardoor ze zich meer 

bewust kunnen worden van hun gedrag/antwoorden in de volgende behandelingen 

→ Sensibilisatie komt vaak voor bij zelf-meting 

• Veralgemeningen over types metingen: Variabelen kunnen op verschillende manieren gedefinieerd en 

gemeten worden 

• Tijdstip van meting: Effect van behandeling kan afnemen of toenemen naargelang de tijd 



4. Bedreigingen voor interne validiteit 

• Vreemde variabelen 

= Elke variabele in een studie die niet onderzocht wordt 

• Verstorende variabelen 

= Vreemde variabele die een alternatieve verklaring voor de geobserveerde relatie tussen de 2 

variabelen geeft en dus een bedreiging is voor de interne validiteit 

Vreemde variabelen, verstorende variabelen en interne validiteit  

Interne validiteit garanderen door ervoor te zorgen dat enige verschil tussen condities de gemanipuleerde 

variabele is 

→ Interne validiteit kan op 3 manieren beïnvloed worden 

• Omgevingsvariabelen 

→ Algemene bedreigingen van interne validiteit voor alle studies 

Bv: Grootte van de kamer, geslacht van de onderzoeker 

• Individuele verschillen 

→ Bedreigingen voor interne validiteit voor studies die verschillende groepen vergelijken 

o Toewijzingsbias: De personen worden niet gelijk verdeeld in de groepen bv: ene groep alle 

snelle mensen, andere groep alle trage mensen 

o Persoonlijkheid  

• Tijdgerelateerde variabelen  

→ Bedreigingen van interne validiteit voor studies die een groep vergelijken over de tijd heen  

Bv: Vermoeidheid, verveling, oefening…  

5. Meer over interne en externe validiteit  

5.1 Interne en externe validiteit balanceren  

• Verstorende variabelen minimaliseren of elimineren voor hoog niveau van interne validiteit 

• Dit kan een gemaakte, niet-natuurlijke omgeving opleveren waarin de studie wordt uitgevoerd 

• Hierdoor wordt externe validiteit bedreigd  

→ Omgekeerd kan ook  

5.2 Artefacten: bedreigingen van zowel interne als externe validiteit  

Een artefact is een externe factor die de metingen kan beïnvloeden of verstoren 

→ 2 van de vele mogelijke artefacten 

• Experimentator bias: verwachtingen/eigen overtuigingen beïnvloeden het onderzoek  

  → Oplossen met single-blind en dubbel-blind onderzoek 

• Vraagkarakteristieken en participant reactiviteit 

o Vraagkarakteristieken: verklappen de bedoeling van het onderzoek & beïnvloeden zo het 

gedrag van de participanten 

o Reactiviteit: participanten zijn er zich heel bewust van dat ze gemeten worden en kunnen 

subject roles op zich nemen (vooral in labo’s) → Veldstudies uitvoeren 

5.3 Overdreven variabelen 

→ Verschillen worden soms zo uitvergroot om meer kans te hebben dat een relatie duidelijk wordt 

5.4 Validiteit en individuele onderzoeksstrategieën  

Verschillende strategieën hebben verschillende doelen → andere levels van interne en externe validiteit 

• Beschrijvende, correlationele en niet-experimentele studies hebben vaak goede externe validiteit 

• Experimenteel onderzoek heeft vaak hoge interne validiteit 

• Quasi-experimentele studies vallen ergens in het midden 



H7: De experimentele onderzoeksstrategie 

(pg 187-216) 

1. Oorzaak-gevolgrelaties 

• Doel experimentele methode: Oorzaak-gevolg relatie aantonen 

• Experiment moet aantonen dat veranderingen in de ene variabele direct verantwoordelijk zijn voor 

veranderingen in de andere 

→ 4 basiselementen voor nodig 

o Manipulatie: 1 variabele zijn waarde veranderen waardoor er 2 condities ontstaan 

o Meting: 2e variabele wordt gemeten voor een groep om scores te verkrijgen in elke 

behandelingsconditie 

o Vergelijking: Scores uit ene conditie worden vergeleken met scores uit andere conditie 

→ Consistente verschillen zijn bewijs dat manipulatie de veranderingen heeft veroorzaakt 

o Controle: Alle andere variabelen worden gecontroleerd om te voorkomen dat ze de 2 

onderzochte variabelen niet beïnvloeden 

→ Als studie voldoet aan deze 4 elementen, kan het een experiment genoemd worden 

1.1 Terminologie 

• Onafhankelijke variabele = gemanipuleerde variabele 

• Levels van onafhankelijke variabele = de specifieke condities gebruikt in het experiment  

• Afhankelijke variabele = de variabele die gemeten wordt 

• De bijzondere/vreemde variabelen = alle andere variabelen  

1.2 Causaliteit en het derde-variabele probleem 

• Het is niet omdat 2 variabelen aan elkaar gerelateerd zijn, dat ze een oorzaak-gevolg relatie hebben 

• Kan zijn dat een derde variabele de twee variabelen controleert en verantwoordelijk is voor de relatie 

→ Derde-variabele probleem 

1.3 Causaliteit en het gerichtheidsprobleem  

• Het is niet altijd zo dat als 2 variabelen aan elkaar gerelateerd zijn, dat de relatie de richting verklaart  

• We weten niet altijd welke variabele de oorzaak is en welke het effect 

1.4 De natuur controleren  

• Om oorzaak-gevolgrelatie aan te tonen moet onderzoeker de relaties die natuurlijk bestaan ontrafelen 

• Experiment moet natuur controleren; een onnatuurlijke labo-situatie ontwijkt alle natuurlijke invloeden 

• Niet altijd de beste oplossing, het is niet omdat het experiment plaatsvindt in een onnatuurlijke 

omgeving, dat de resultaten onnatuurlijk zijn 

2. Elementen van een experiment onderscheiden  

→ Algemene principe van oorzaak-gevolg aantonen kan gesplitst worden in 2 specifieke doelen 

1. Aantonen dat de oorzaak voor het gevolg zich voordoet → Onafhankelijke variabele manipuleren en de 

afhankelijke observeren om te zien of het ook verandert 

2. Vreemde variabelen uitschakelen om te kunnen bewijzen dat een specifieke variabele verantwoordelijk 

is voor veranderingen in een andere variabele 

 

→ Manipulatie en controle van de vreemde variabelen zijn unieke basiselementen voor experimenten 



2.1 Manipulatie 

• Welke specifieke waardes van de onafhankelijke variabelen moeten bestudeerd worden en welke 

gemanipuleerd → dan reeks condities opstellen 

In een experiment bestaat manipulatie uit het identificeren van de specifieke waarden van 
de onafhankelijke variabele die onderzocht wordt en dan het creëren van een reeks van 

behandelingscondities die overeenkomen met de reeks van geïdentificeerde waarden 

Manipulatie en het gerichtheidsprobleem 

• Primaire doel manipulatie: Onderzoekers toelaten de richting van een relatie te bepalen 

• Wanneer er een relatie is tussen 2 variabelen, kan een onderzoeker manipulatie gebruiken om te 

bepalen welke variabele de oorzaak en welke het gevolg is 

Manipulatie en het derde-variabele probleem 

• Tweede doel van manipulatie: Invloed van externe variabelen controleren  

• Manipulatie helpt om derde variabelen uit te schakelen  

2.2 Controle 

→ Tweede onderscheidende kenmerk van een experiment is controle van andere variabelen 

Controle en het derde-variabele probleem 

• Derde variabele = Storende variabele die systematisch mee verandert met de 2 andere variabelen 

• Experiment moet elke andere verklaring voor geobserveerde veranderingen uitsluiten, dus alle 

verstorende variabelen elimineren 

Bv: Mensen moesten zinnen onthouden, en konden de zinnen met humor in beter onthouden. De onderzoeker 

merkte op dat dit ook kon zijn door de derde variabele: ‘verrassing’, dat ze dus verrast waren door de humor 

en ze daardoor beter konden onthouden. Dit testte hij in ene controle conditie door de participanten op 

voorhand te vertellen dat er humor in de zinnen aanwezig zou zijn. Hiermee kon hij de echte relatie tussen 

herinnering en humor bewijzen. 

2.3 Vreemde en verstorende variabelen  

→ Verstorende variabele heeft 2 belangrijke kenmerken 

• Een bijzondere/vreemde variabele kan enkel een verstorende variabele genoemd worden als ze effect 

heeft op de afhankelijke variabele  

→ Iets dat niet gerelateerd is aan de afhankelijke variabele is geen bedreiging  

• Een verstorende variabele moet systematisch mee variëren met de onafhankelijke variabele 

→ Een variabele die willekeurig verandert is geen bedreiging 

3. Vreemde variabelen controleren  

→ 3 technieken om vreemde variabelen te controleren en te weerhouden van verstorende variabelen te 

worden 

• 2 van de technieken houden het actief identificeren en controleren van individuele variabelen in 

• Laatste techniek is minder veeleisend en laat onderzoekers toe om meerdere variabelen tegelijk te 

controleren (randomisatie) 

3.1 Een variabele constant houden  

• Controle mogelijk wanneer potentieel verstorende variabelen gekend zijn 

• Een van de actieve methodes 

• Standaardiseren van omgeving, procedures of participanten kan veel variabelen uitschakelen 

• Nadeel: Kan externe validiteit/generalisatie bedreigen 



3.2 Waarden matchen over behandelingscondities  

→ Levels van variabelen matchen over condities 

• Verzekeren dat gemiddelde waarde bijna hetzelfde is voor alle behandelingen 

• Omgevingsvariabelen controleren 

• Gerelateerde factoren controleren 

• Counterbalancing = Proces van condities te matchen over de tijd heen 

• Nadeel: Vraagt veel tijd en inzet 

3.3 Controle door randomisatie  

= Onvoorspelbare en onbevooroordeelde procedure om verschillende waarden van elke vreemde variabele te 

verdelen over de condities 

• Procedure die gebruikt wordt moet een random proces zijn: Alle mogelijke verschillende uitkomsten 

hebben evenveel kan om uit te komen 

• Random toewijzing: Random proces gebruiken om participanten toe te wijzen aan condities 

Randomisatie is het gebruik van een random proces om een systematische relatie tussen  
twee variabelen te helpen vermijden 

Random toewijzing is het gebruik van een random proces om participanten toe te wijzen 
aan behandelingscondities 

• Kan gebruikt worden om omgevingsvariabelen te controleren 

• Voordeel: Vraagt geen extra moeite en is toch een krachtige methode om bijzondere variabelen te 

controleren 

• Nadeel: Geeft geen garantie dat de variabelen gecontroleerd worden, het is eerder een kans 

→ Vooral bij klein aantal variabelen/participanten is de kans groot dat het toch niet zo gebalanceerd zal 

zijn 

• Beste techniek bij grote experimenten  

3.4 Controlemethoden vergelijken: Voor- en nadelen 

• Actieve methodes (constant houden en matching) vragen extra inspanning en worden dus enkel 

gebruikt als er een klein aantal variabelen gecontroleerd moet worden 

• Nadeel constant houden: Externe validiteit wordt in gevaar gebracht  

• Voordeel randomisatie: Kan groot aantal variabelen tegelijk controleren 

• Nadeel randomisatie: Geeft geen garantie op succes 

• Randomisatie is beste techniek bij grote experimenten 

4. Controlegroepen en manipulatiechecks  

4.1 Controlegroepen 

De term experimentele groep verwijst naar de behandelingsconditie in een experiment 

De term controlegroep verwijst naar de geen-behandelingsconditie in een experiment 

Geen-behandelingscontrolegroepen 

In een experiment is een geen-behandelingscontrolegroep een conditie waarin de 
participanten de behandeling die geëvalueerd wordt niet krijgen 

• Groep die geen behandeling krijgt, bv een placebo-pil of geen training 

• Dient als een standaard van normaal gedrag, een basis 

• Heeft nulwaarde (geen waarde) van de onafhankelijke variabele 



Placebo controlegroepen  

• Placebo is passieve of onschadelijke medicatie, bv suikerpil of waterinjectie 

o Heeft geen medisch effect op zichzelf 

o Kan toch een dramatisch effect hebben op gezondheid en gedrag 

• Placebo-effect is psychosomatisch: Gedachten (psycho) hebben effect op het lichaam (somatic) 

Het placebo-effect verwijst naar een reactie door een participant op passieve medicatie 
dat geen echt effect heeft op het lichaam. Het placebo-effect doet zich simpelweg voor 

omdat het individu denkt dat de medicatie effectief is 

• Wekt veel vragen op omtrent interpretatie van resultaten bij een onderzoek 

→ Belang van deze vraag hangt af van het doel van het experimenteel onderzoek 

 Onderscheid tussen resultaatonderzoek en procesonderzoek 

o Resultaatonderzoek 

▪ Onderzoekt effectiviteit van een behandeling 

▪ Doel: Achterhalen of een behandeling een substantieel of klinisch effect heeft 

▪ Het gaat hem vooral om de uitkomst 

o Procesonderzoek 

▪ Probeert actieve componenten van de behandeling te achterhalen 

▪ Essentieel dat placebo-effect gescheiden wordt van andere, actieve componenten van 

de behandeling 

→ Om dit mogelijk te maken worden er meerdere placebocontrolegroepen opgesteld 

→ Vergelijken van placebocontrole met geen-behandelingscontrole toont de omvang 

van het placebo-effect  

Een placebocontrolegroep is een conditie waarin de participanten een placebo krijgen in 
plaats van de echte behandeling 

4.2 Manipulatiechecks  

Een manipulatiecheck is een additionele meting om te beoordelen hoe de participanten de 
manipulatie hebben waargenomen en geïnterpreteerd en/of om het directe effect van de 

manipulatie te beoordelen 

• 2 manieren om manipulatie te checken 

o Expliciete meting van de onafhankelijke variabele 

o Specifieke vragen over manipulatie stellen in een vragenlijst die na het experiment moet 

ingevuld worden 

• Manipulatiechecks vooral toegepast in 4 situaties 

o Participantmanipulaties: Participanten ervaren/merken de manipulatie niet altijd op zoals de 

onderzoeker verwacht dat deze ervaren zullen worden 

o Subtiele manipulaties: Soms zijn manipulaties onopvallend en dan is het noodzakelijk om te 

checken of ze wel opgemerkt worden 

o Simulaties: Real-life situatie wordt gecreëerd door elementen binnen de experimentele 

omgeving te manipuleren → Elementen zijn afhankelijk van perceptie en acceptatie van 

participanten  

o Placebocontrole: Effectiviteit van placebo is afhankelijk van zijn geloofwaardigheid, 

participanten moeten geloven dat de placebo echt is 

 



5. Toename van externe validiteit: simulaties en veldstudies  

→ Realisme van experimentele omgeving maximaliseren om externe validiteit te verhogen door 2 technieken 

5.1 Simulatie 

Een simulatie is de creatie van condities binnen een experiment die de natuurlijke 
omgeving waarin de gedragen worden onderzocht normaal voorkomen, simuleren of zo 

goed mogelijk dupliceren 

• Onderzoekers wisselen af tussen alledaags (mundane) realisme en experimenteel realisme 

• Alledaags realisme: Oppervlakkige, meestal fysieke verschillen, die waarschijnlijk weinig positief effect 

hebben op de externe validiteit 

• Experimenteel realisme: Psychologische aspecten van simulatie, mate waarin participanten zich 

onderdompelen in de simulatie en zich normaal gedragen + zich onbewust van zijn dat ze zich in een 

experiment bevinden 

• Bekend voorbeeld: Stanford Prison experiment van Zimbardo 

5.2 Veldstudies 

Veldstudie is onderzoek uitgevoerd op een plaats dat de participant of het subject 
waarneemt als een natuurlijke omgeving 

• Labo in echte wereld brengen ipv echte wereld in labo brengen 

• Veldstudies zijn studies uitgevoerd in real-world omgeving 

• Wordt gebruikt voor bv bystander effect te testen  

5.3 Voordelen en nadelen van simulatie en veldstudies 

• Voordeel veldstudie: Uitgevoerd in real-life situaties → vergroot de kans op accurate resultaten  

• Nadeel veldstudie: Ze laat de natuur toe om het experiment te beïnvloeden  

Bv: Geen controle over het aantal aanwezige participanten 

• Nadeel simulatie: Volledig afhankelijk van de bereidheid van de participanten om zich in de simulatie in 

te leven 

 

  



H8: Experimentele designs: Between-subjectdesigns  

1. Introductie van between-subject experimenten  

1.1 Overzicht  van de experimentele onderzoeksstrategie  

• Doel experimentele onderzoeksstrategie: Aantonen van oorzaak-gevolgrelatie tussen 2 variabelen 

• Basiskenmerken om dit doel te bereiken 

o Manipulatie  

o Meting van tweede variabele 

o Vergelijking van scores tussen behandelingen 

o Controle van alle andere variabelen om te voorkomen dat ze storende variabelen worden  

• 2 basis onderzoeksdesigns om 2 groepen scores te verkrijgen en vergelijken 

o Within-subjectdesign: Verschillende scoregroepen worden verkregen uit dezelfde groep 

participanten 

o Between-subjectdesign: Verschillende scores worden verkregen uit verschillende groepen 

participanten 

1.2 Karakteristieken van between-subjectsdesign 

• Bepalende kenmerk: Vergelijkt verschillende groepen van individuen 

• Onafhankelijke variabele wordt gemanipuleerd door de onderzoeker 

• Algemene doel: Bepalen of er verschillen bestaan tussen 2 of meer behandelingscondities 

Onafhankelijke scores  

• 1 score per participant 

• Groep onderverdeeld in verschillende groepen: Elk een aparte conditie 

• Structuur: Elke individuele score representeert een aparte, unieke participant 

→ Elke participant wordt aan slechts 1 conditie blootgesteld 

1.3 Voordelen en nadelen van between-subjectsdesign 

• Voordelen 

o Elke individuele score is onafhankelijk van andere scores 

→ Daarom wordt BSD vaak onafhankelijke-metingendesign genoemd, score kan niet beïnvloed 

worden door factoren als: 

▪ Oefening of ervaring opgedaan in andere behandelingen 

▪ Moeheid of verveling door het participeren in een reeks van andere behandelingen 

▪ Contrasteffecten die resulteren door een behandeling met een andere te vergelijken 

o Kan worden gebruikt voor een brede variëteit van onderzoeksvragen: Ze is altijd een optie, niet 

altijd de beste optie, maar wel altijd mogelijk 

• Nadeel: Vereist relatief groot aantal participanten, omdat elke participant slechts 1 score oplevert 

Individuele verschillen 

• Grootste nadeel komt van het feit dat elke score van een uniek individu afkomstig is en ze heel erg 

verschillend kunnen zijn (= Individuele verschillen) 

• Onderzoek kan ook gericht zijn op onderzoeken van 1 individueel verschil, kan voor problemen zorgen 

o Individuele verschillen kunnen storende variabelen zijn: Als de individuen in de ene groep in 

het algemeen bv ouder zijn dan de andere groep, kan dit misschien verklaren waarom een groep 

hogere scores heeft → Toewijzingsbias 

o Individuele verschillen kunnen hoge variabiliteit in scores produceren, wat het moeilijk maakt 

om te bepalen of de behandeling enig effect heeft  



2. Individuele verschillen als verstorende variabelen  

• In BSD is het belangrijk om te zorgen dat beide groepen zo gelijk mogelijk zijn aan elkaar 

→ Behalve de onafhankelijke variabele die gebruikt wordt om de groepen te onderscheiden 

• Elke vreemde variabele die systematisch groepen van elkaar doet verschillen = verstorende variabele 

2.1 Andere verstorende variabelen 

→ 2 grote storingsbronnen die bestaan in een BSD 

1. Verstoring van individuele verschillen; toewijzingsbias bv: Leeftijd, IQ… 

2. Verstoring van omgevingsvariabelen bv: Tijdstip van de dag, vermoeidheid, honger… 

2.2 Gelijkwaardige groepen 

→ Equivalente groepen, groepen moeten: 

1. Gelijk gecreëerd: Het proces dat gebruikt wordt om participanten te verkrijgen moet zo gelijkaardig 

mogelijk zijn voor alle groepen 

2. Gelijk behandeld: Behalve de behandelingscondities die met opzet gevarieerd zijn tussen groepen, 

moeten de groepen participanten exact dezelfde ervaringen krijgen 

3. Samengesteld uit gelijkwaardige individuen: De karakteristieken van de participanten in een groep 

moeten zo gelijkaardig mogelijk zijn aan de karakteristieken van de participanten in elke andere groep 

3. Storingen door individuele verschillen beperken  

→ 3 procedures om invloed van toewijzingsbias te beperken (zijn hetzelfde als controleren, H7) 

3.1 Willekeurige toewijzing (randomisatie)  

In beperkte random toewijzing is het groepstoewijzingsproces beperkt om te zorgen voor 
vooraf bepaalde karakteristieken (zoals gelijke grootte) voor de aparte groepen 

• Doel: Elke participant dezelfde kans geven om aan een groep toegewezen te worden 

→ Hierdoor kans verkleinen dat een groep systematisch ouder, slimmer… is dan een andere groep 

• Om er voor te zorgen dat elke groep even groot is, kan de onderzoeker met bv papiertjes werken met 

#1, #2… → Beperkte random toewijzing (restricted random assignment) 

• Voordeel: Het is eerlijk en onbevooroordeeld 

• Nadeel: Levert niet altijd een evenwichtig resultaat op → vandaar op het voorhand beperkingen 

vastleggen 

3.2 Matching groepen (Matched assignment) 

• Onderzoeker kan specifieke variabelen identificeren die waarschijnlijk de scores van de participanten 

beïnvloeden → Matching gebruiken om te garanderen dat de verschillende groepen van participanten 

gelijkwaardig zijn 

• Matchingproces vereist 3 stappen 

1. Identificatie van de variabele(n) om te matchen over groepen 

2. Meten van de matching variabele voor elke participant 

3. Toewijzing van participanten aan groepen door middel van een beperkte random toewijzing dat een 

balans tussen groepen verzekert 

Matching houdt in dat individuen aan groepen worden toegewezen zodat een specifieke 
variabele is gebalanceerd, of gematched, over de groepen. De intentie is om groepen te 

creëren die (bijna) equivalent zijn met respect voor de gematchte variabele  

• Nadeel: Je moet eerst die specifieke variabele meten en dit kan duur zijn 

• Soms zeer moeilijk om groepen gelijk in te delen, zeker als meerdere variabelen in balans moeten zijn  



3.3 Variabelen constant houden of omvang van variabiliteit beperken  

• Op voorhand bepaalde groepen elimineren, bv op basis van geslacht 

• Variabelen beperken, bv enkel mensen aannemen met een IQ tussen de 100 en 110 

• Nadeel: Gevaarlijk voor externe validiteit 

4. Individuele verschillen en variabiliteit  

• Het gewoon vergelijken van 2 scores is niet genoeg om een verschil aan te duiden 

• De absolute grootte van het verschil moet geëvalueerd worden in relatie met de variantie van de scores 

• De variantie is een statistische waarde die de grootte van de verschillen tussen de scores meet 

→ Grote variantie duidt aan dat er grote individuele verschillen zijn, dit kan je controleren met een 

controle conditie 

4.1 Verschillen tussen behandelingen en variantie binnen behandelingen  

• Grote verschillen tussen behandelingen zijn goed, want ze zorgen voor bewijs van differentiële 

behandelingseffecten 

• Grote verschillen binnen behandelingen slecht, want de verschillen bepalen de variantie van de scores 

en een grote variantie kan de patronen in de data verdoezelen 

4.2 Variantie binnen behandelingen minimaliseren  

Standaardiseren van procedures en behandel ingssetting 

• De participanten gelijk behandelen → geen wijzigingen aanbrengen in de setting van de conditie 

• Standaardiseren zorgt ervoor dat andere onderzoekers exact weten hoe je je studie hebt uitgevoerd en 

deze kunnen repliceren 

Individuele verschillen limiteren 

→ Een variabele van een participant constant houden of zijn omvang beperken  

Willekeurige toewijzing en matching  

• Worden gebruikt om verstoring van individuele verschillen te beperken 

• Deze technieken hebben geen invloed op de variantie binnen groepen 

Steekproefgrootte  

• Het gebruik van een grote steekproef kan helpen om de problemen geassocieerd met hoge variantie te 

minimaliseren 

• Techniek heeft limieten omdat de invloed van steekproefgrootte voorkomt in relatie tot de 

vierkantswortel van de steekproefgrootte 

• De vierkantswortelrelatie betekent dat het een dramatische verhoging van de steekproefgrootte vereist 

om een echt effect te hebben 

→ Efficiënter om variantie te controleren met standaardisering of beperken van individuele verschillen 

5. Andere bedreigingen voor interne validiteit van between -subjectsdesign 

5.1 Differentiële uitval  

• Uitval verwijst naar de terugtrekking van een participant uit een onderzoek voor deze afgerond is 

• Zolang de mate van uitval zo goed als consistent is van de ene groep tot de andere, is het meestal geen 

bedreiging voor de interne validiteit 

• Wanneer de groepen participanten merkbaar verschillend zijn, is het onderzoeker verstoord 

→ Differentiële uitval verwijst naar verschillen in uitvalgraden van de ene groep tot de andere 

• Bedreiging voor interne validiteit, omdat we niet weten of de verkregen verschillen tussen condities 

veroorzaakt zijn door de behandelingen of door de differentiële attributie 



5.2 Communicatie tussen groepen  

→ Wanneer de participanten uit de ene conditie mogen praten met participanten uit de andere, kunnen zich 

verschillende problemen voor doen: 

• Diffusie (verspreiding): Behandeling wordt overgedragen van experimentele groep naar controlegroep, 

wat het verschil tussen de 2 condities doet dalen → bedreiging voor interne validiteit 

• Compenserende egalisatie: Een onbehandelde groep krijgt info over de behandeling die gegeven wordt 

aan de andere groep, waardoor die groep een gelijkaardige behandeling eist 

Bv: Depressie, ene groep wordt wel behandeld, andere niet 

• Participanten gaan hun normale gedrag aanpassen omdat ze horen dat de andere groep een speciale 

behandeling krijgt, kan 2 kanten uit: 

o Compenserende rivaliteit: Ze gaan harder werken om zich te bewijzen tegenover de groep die 

een speciale behandeling krijgt 

o Wrokkige demoralisatie: Ze geven op, worden minder gemotiveerd 

6. Toepassingen en statistische analyses van between-subjectsdesigns 

6.1 Gemiddelde verschil van 2 groepen  

• Meest voorkomend: 2 groepen onderzoeken en 1 variabele manipuleren = Single-factor two-group 

design (of gewoon two-group design) 

→ Wordt gebruikt om behandelingen te vergelijken of het effect ervan te evalueren tussen een 

experimentele en een controlegroep 

• Grootste voordeel: Eenvoudigheid 

o Meeste kans om duidelijk verschil te zien 

o Verschillen kunnen uitvergroot worden 

• Grootste nadeel: Verschaft relatief weinig informatie 

→ Soms nodig om meerdere controlegroepen te hebben om een duidelijk beeld te scheppen 

6.2 Gemiddeldes vergelijken voor meer dan twee groepen  

• Single-factor multiple-group design: Meerdere groepen, 1 gemanipuleerde variabele 

• Gemiddelde wordt berekend voor elke groep en een single-factor analyse van variantie (ANOVA) wordt 

gebruikt om de verschillen te berekenen 

• Gevaar voor te veel groepen: Verschillen kunnen geminimaliseerd worden (→ omgekeerde van het 

voordeel van 2-group designs) 

6.3 Proporties vergelijken voor twee of meerdere groepen 

• Vaak wordt de afhankelijke variabele in een onderzoek gemeten op een nominale of ordinale schaal → 

geen numerieke score voor elke participant aanwezig → geen berekeningen mogelijk → de individuen 

worden geclassificeerd in categorieën en dan bestaat de data uit het tellen van frequentie 

o Nominaal bv: geslacht 

o Ordinaal bv: je inzet op een taak 

• t test / ANOVA (= F test) is niet bruikbaar 

→ Je kan proporties vergelijken door een chi-kwadraat test voor onafhankelijkheid te gebruiken 

Bv: Studie van Loftus en Palmer van de invloed van taal op het geheugen van ooggetuigen (bv: Hoe snel 

botsten / crashten de auto’s op elkaar → dit had een sterke invloed) 

  



H9: Experimentele designs: Within-subjectsdesign  
1. Within-subjectsexperimenten en interne validiteit  

1.1 Karakteristieken van within-subjectsdesigns 

• Gebruikt een enkele groep die meedoet in elke conditie ipv individuen afzonderlijk 

• Ultiem in gelijke groepen omdat groep in een behandelingsconditie absoluut identiek is aan de groep in 

elke andere conditie → Herhaalde-metingendesign 

1.2 Bedreigingen van interne validiteit van within-subjects experimenten  

→ 2 grote bronnen van potentiële verstoring voor within-subjectdesign: 

1. Verstoring van omgevingsvariabelen: Omgevingsvariabelen zijn karakteristieken van de omgeving die 

kunnen veranderen van de ene behandelingsconditie tot de andere (bv: Tijdstip van de dag) 

2. Verstoring door aan-tijd-gerelateerde factoren: In de tijd tussen de eerste en de laatste meting kunnen 

participanten beïnvloed worden door alle soorten factoren, score verandert door de invloed van een 

externe factor 

→ 5 tijdgerelateerde bedreigingen voor interne validiteit 

o Geschiedenis: Omgevingsgebeurtenissen buiten de behandeling die veranderen over de tijd en 

de scores in een behandeling anders kunnen beïnvloeden dan in een andere behandeling 

Bv: prestatie beïnvloed door gebeurtenissen van thuis, op school of op het werk 

o Maturatie: Elke systematische verandering in de fysiologie of psychologie van participanten die 

de scores beïnvloeden 

Bv: veroudering, bijleren, slechter zicht/gehoor 

o Instrumentatie: Veranderingen in een meetinstrument die gebeuren over de tijd heen 

(= instrumentele bias of instrumenteel verval) 

Bv: Weegschaal 

o Regressie naar het gemiddelde toe: De neiging voor extreme scores in eender welke meting om 

naar het gemiddelde te bewegen (regressie) wanneer de meetprocedure wordt herhaald 

(= Statistische regressie) 

▪ Individuen die extreem hoog scoren op een meting tijdens de eerste test zijn 

waarschijnlijker om lager te scoren op de tweede test en omgekeerd  

▪ Statistische regressie komt voor omdat een score van een individu een functie is van 

zowel stabiele factoren zoals skills en van onstabiele factoren zoals geluk 

→ Onstabiele factoren kunnen substantieel veranderen 

▪ Problematisch wanneer participanten worden gekozen door hun extreme scores, is het 

logisch dat ze verbeteren door statistische regressie ipv door de behandeling 

o Volgorde-effecten (oefening, moeheid en overdraageffecten): Ervaring van het deelnemen aan 

1 conditie kan het deelnemen aan de volgende al beïnvloeden 

→ Bedreiging omdat het een alternatieve verklaring biedt voor de resultaten 

o Algemene voorbeelden: 

▪ Moeheid effecten: Daling in prestatie als een participant zich doorheen een reeks van 

condities werkt 

▪ Oefening effecten: Verbetering van prestatie wanneer een participant ervaring verkrijgt 

doorheen de reeks van condities 

o Overdraageffecten: Specifieke behandeling veroorzaakt veranderingen bij participanten zodat 

de sluimerende na-effecten van de behandeling worden overgedragen naar de volgende 

behandeling(en) en de scores van de participanten beïnvloeden 

→ Veel voorkomend voorbeeld van overdraging is contrasteffect: De subjectieve perceptie van 

een conditie wordt beïnvloed door het contrast met de vorige behandeling 



o Progressieve  fouten (bv oefening en moeheid): Komen van algemene ervaring van in de studie 

te zijn 

Volgorde-effecten komen voor wanneer de ervaring van getest te worden in een 
behandelingsconditie (participeren en gemeet worden) een invloed heeft op de scores van 

de participant in een latere behandelingsconditie. Volgorde-effecten bedreigen interne 
validiteit omdat geobserveerde verschillen tussen behandelingscondities kunnen 

veroorzaakt zijn door volgorde-effecten in plaats van de behandelingen. 

Overdraageffecten komen voor wanneer een behandelingsconditie een verandering 
produceert bij de participanten die hun scores beïnvloeden in latere behandelingscondities  

Progressieve fouten verwijzen naar de veranderingen in het gedrag of de prestaties van 
participanten die gerelateerd zijn aan algemene ervaring in een onderzoek maar niet 

gerelateerd aan een specifieke behandeling. Veel voorkomende voorbeelden van 
progressieve fouten zijn oefening en moeheid  

1.3 Tijdgerelateerde factoren en volgorde-effecten scheiden 

• Onderscheid tussen bedreigingen enkel gerelateerd aan tijd en diegene die gerelateerd zijn aan vorige 

ervaringen binnen een studie 

• Bedreiging van geschiedenis, maturatie, instrumentatie en regressie zijn enkel gerelateerd aan tijd en 

niet direct verbonden met ervaring in een eerdere behandeling 

• Volgorde-effecten zijn direct gerelateerd aan ervaring verkregen door te participeren in eerdere 

behandelingscondities 

2. Omgaan met tijdgerelateerde bedreigingen en volgorde-effecten 

2.1 Tijd controleren 

• Mogelijkheid op beïnvloeding door tijdgerelateerde bedreiging, zoals geschiedenis of maturatie, is 

direct gerelateerd aan de hoeveelheid tijd die nodig is om de studie te volbrengen 

• Inkorten van tijd tussen behandelingen kan risico van tijdgerelateerde bedreigingen verminderen 

• Inkorten van tijd kan de beïnvloeding van volgorde-effecten op resultaten verhogen 

2.2 Verander naar een between-subjectsdesign  

→ Voor sommige methoden is een within-subjectdesign niet mogelijk bv leermethode testen 

2.3 Counterbalancing: behandelingen matchen en rekening houden met tijd 

• Behandelingen matchen en rekening houden met de tijd 

• Participanten de condities in verschillende volgordes laten uitvoeren zodat ze alles eens in een andere 

volgorde kunnen testen 

• Resultaat: Tijdeffecten en volgorde-effecten uitsluiten, behandelingen zijn gematched/gebalanceerd 

Counterbalancing en volgorde-effecten 

→ Komen het meest samen voor 

• Volgorde-effecten kunnen individuele scores en gemiddeldes veranderen 

→ Wanneer design gecounterbalanced is: Veranderingen beïnvloeden de gemiddeldenverschillen 

tussen behandelingen niet 

• Volgorde-effecten bedreigen interne validiteit niet, omdat behandelingsverschillen niet getroffen zijn 

• Counterbalancing voorkomt dat volgorde-effecten zich ophopen in een bepaalde conditie 

→ In plaats daarvan zijn volgorde-effecten gelijk verdeeld over alle verschillende condities 

• Counterbalancing elimineert volgorde-effecten niet: Ze zijn nog steeds ingebed in de data 

→ Volgorde-effecten zijn verborgen in data zodat onderzoeker niet kan zien of ze bestaan en hoe groot 

ze zijn 



2.4 Nadelen van counterbalancing  

Counterbalancing en variantie  

• Ze kunnen de gemiddelden verstoren 

o Wanneer onderzoekers geïnteresseerd zijn in verschillen is dit geen probleem 

o Wanneer ze geïnteresseerd zijn in absolute waarden van gemiddelden wel 

• Counterbalancing voegt het volgorde-effect niet aan alle individuen toe → maakt de variantie groter 

Asymmetrische volgorde-effecten 

• Ene behandeling kan groter volgorde-effect produceren dan andere behandeling 

• 5 punt regel is enkel toepasbaar bij symmetrische data 

Counterbalancing en het aantal behandelingen  

• Reeks volledig counterbalancen: noodzakelijk om de behandelingen in elke mogelijke volgorde te 

presenteren = Compleet counterbalancen 

• Idee achter compleet counterbalancen: Bepaalde reeks condities kan eigen unieke volgorde-effect 

creëren  

• Makkelijk bij 2 condities: maar 2 mogelijke volgorden 

→ Wordt moeilijker als aantal behandelingen toeneemt 

• Aantal verschillende behandelingscondities = n, aantal verschillende volgordes is dan n! 

Bv: 4 behandelingscondities: 4! = 4x3x2x1 = 24 verschillende volgordes  

• Oplossing: Partiële counterbalancing → Elke behandelingsconditie moet eens als eerste voorkomen 

voor een groep, eens als tweede voor een andere groep etc.  

Bv: 4 behandelingen → vereist maar 4 verschillende volgordes, zoals ABCD, CADB, BDAC, DCAB 

• Probleem partiële counterbalancing: Beslissing welke volgordes te selecteren 

→ Oplossing: Latijns vierkant, een simpele en onpartijdige procedure 

• Latijns vierkant creëren voor 4 condities: start met een 4 x 4 matrix en vul je deze met de letters A, B, C 

en D, zoals volgt:  

o Lijst de letters ABCD in volgorde op in de bovenste rij van de matrix 

o Om de volgende rij te creëren, verschuif je de laatste letter in de rij 

naar het begin 

o Dit creëert DABC voor de tweede rij.  

o Blijf de laatste letter verschuiven naar het begin van de lijn om elke 

nieuwe rij te creëren.  

Een Latijns vierkant is een matrix van n elementen (letters) waarin elk 
element exact één keer in elke kolom en in elke rij  voorkomt 

 

3. Within-subjectsdesigns en between-subjectsdesigns vergelijken 

3.1 Voordelen van within-subjectsdesigns 

• Vereist relatief weinig participanten 

• Alle problemen gebaseerd op individuele verschillen worden geëlimineerd 

o Geen individuele verschillen tussen groepen omdat er maar 1 groep participanten is 

o Omdat elke participant voorkomt in elke behandeling, dient elk individu als eigen controle 

→ Maakt het mogelijk om variantie, veroorzaakt door individuele verschillen, te meten of 

verwijderen 

• Mogelijke metingen: 

o Verschillen tussen behandelingen meten zonder individuele verschillen 

o Verschillen tussen individuen meten, kan negatieve effecten van grote variantie verminderen 

 

A B C D 

D A B C 

C D A B 

B C D A 



3.2 Nadelen van een within-subjectsdesign 

• Tijdgerelateerde effecten (vermoeidheid, weer…) 

• Participantenafslijting (participant attrition): Participanten die stoppen voor einde experiment 

o De meest gemotiveerde blijven → vrijwilligersbias wordt overdreven en kan externe validiteit 

schaden 

o Oplossen door met meer participanten te beginnen dan je eigenlijk nodig hebt 

3.3 Kiezen tussen within- of between-subjects  

→ 3 factoren die de designs van elkaar onderscheiden: 

1. Individuele verschillen 

o Groot nadeel bij BSD, bij WSD makkelijker om een behandelingseffect op te sporen 

o Als je grote individuele verschillen verwacht, is het beter om een WSD te gebruiken 

2. Tijdgerelateerde factoren en volgorde-effecten  

o Factoren veranderen over tijd bij WSD 

o Geen veranderingen bij BSD, want elke participant neemt slechts 1 keer deel 

o Als je verwacht dat condities langdurig effect hebben, beter BSD gebruiken 

3. Minder participanten 

o WSD verkrijgt meerdere scores van elk individu → niet veel participanten nodig 

o BSD produceert maar 1 score per participant → veel participanten nodig 

3.4 Matched-subjectsdesigns  

• Gebruikt aparte groep voor elke behandelingsconditie, maar elk individu in een groep is gematched aan 

een individu in elke andere groep 

• Matchen is gebaseerd op variabele die beschouwd wordt relevant te zijn voor specifieke studie 

• Doel: Alle voordelen van BSD en WSD proberen gebruiken en de nadelen te vermijden 

• Nadeel: Subjects kunnen nooit perfect gematched worden 

4. Toepassingen en statistische analyse van within -subjectsdesigns 

4.1 Twee-behandelingendesigns 

• De makkelijkste toepassing van WSD is het evalueren van het verschil tussen 2 condities 

→ 2 treatment WSD is gelijkaardig aan two-group BSD qua voor- en nadelen 

• Voordelen 

o Makkelijk samen te stellen en te interpreteren 

o Makkelijk verschillen uitvergroten 

o Makkelijk counterbalancing uitvoeren om tijdgerelateerde nadelen te vermijden 

• Nadeel: Verschaft slechts 2 datapunten, geen relatie aantonen tussen onafhankelijke en afhankelijke 

variabele → We kunnen niet bepalen hoe afhankelijke variabele zou reageren op kleine, graduele 

veranderingen van de onafhankelijke variabele 

 

• Data gemeten op interval of ratio schaal → gemiddelde score berekenen voor elke conditie 

• Gemiddelden zelf: beschrijven van individuele behandelingen 

• Verschillen tussen gemiddelden: beschrijven van differentiële effecten van behandelingen 

• Two-treatment condities: t test of single-factor ANOVA (herhaalde metingen) gebruikt om statistische 

significantie of gemiddeldenverschil te evalueren 

• Data gemeten op ordinale/nominale schaal: Wilcoxon test 

 

 



4.2 Meerdere-behandelingendesigns 

• Voordelen:  

o Makkelijker om functionele relatie op te sporen 

→ Reeks condities creëren (onafhankelijke variabele) en dan observeren hoe het gedrag van de  

participant (afhankelijke variabele) verandert wanneer ze doorheen de reeks condities gaan 

o Oorzaak-gevolgrelatie wordt beter aantoonbaar 

• Nadelen: 

o Te veel condities: Onderscheid tussen condities wordt te klein en verschillen worden dus 

moeilijker aantoonbaar 

o Counterbalancing wordt veel moeilijker aantoonbaar 

  



H10: De niet-experimentele en quasi-experimentele 

strategieën: Niet-equivalente groepen, pre-post en 

ontwikkelingsdesigns  
1. Niet-experimentele en quasi -experimentele onderzoeksstrategieën  

• Niet-experimentele onderzoeksstrategie: Experimenten die geen objectief oorzaak-gevolgverband 

kunnen aantonen omwille van een storende variabele 

• Soms wordt de niet-experimentele gewijzigd zodat de interne validiteit beter beschermd wordt 

 Quasi-experimentele onderzoeksstrategie 

• Verschil niet- en quasi-experimentele onderzoeksstrategie: De mate waarin ze de verstorende 

variabelen begrenzen en de bedreigingen voor interne validiteit controleren 

o Weinig aandacht aan besteed → Niet-experimenteel 

o Beetje aandacht aan besteed → Quasi-experimenteel 

• Development research designs onderzoeken hoe leeftijd samenhangt met andere variabelen 

o Omdat leeftijd niet gemanipuleerd kan worden, zijn het geen echte experimenten 

o Toch worden ze onderscheiden als een aparte groep 

Structuur van niet-experimentele en quasi -experimentele designs 

• Zien er uit als echte experimenten, maar hebben geen 2 condities met gemanipuleerde variabelen 

• Groepen worden gecreëerd door een opvallende karakteristiek van de participanten of door tijd (bv 

geslacht, of voor en na de behandeling) 

• Deze 2 methodes produceren 2 algemene categorieën van niet- en quasi-experimentele designs 

o Between-subjectsdesign of niet-equivalente groepsdesigns 

o Within-subjectdesigns of pre-postdesigns 

 Between-subjects design Within-subjects design 

Type Niet-equivalente groepdesign Pre-post design 

Doel 
Vergelijken van reeds bestaande groepen 

individuen 

Vergelijken van 2 of meer scores voor 1 groep 

participanten 

Voorbeelden 

- Differentieel onderzoek 

- Posttest-only non-equivalent 

controlegroepsdesign 

- Pretest-posttest non-equivalent 

controlegroepsdesign 

- Cross-sectioneel development design 

- Pretest-posttest design 

- Time-series design 

- Longitudinaal development design 

2. Between-subjects niet-experimentele en quasi -experimentele designs: niet-equivalente 

groepsdesigns  

Een niet-equivalent groepsdesign is een onderzoek waarin de verschillende groepen van 
participanten worden gevormd onder omstandigheden die de onderzoeker niet toelaten de 
toewijzing van individuen aan groepen te controleren en de groepen van participanten zijn 

daarom niet-equivalent. Specifiek kan de onderzoeker geen gebruik maken van random 
toewijzing om groepen van participanten te creëren.  

2.1 Bedreigingen van interne validiteit voor niet -equivalente groepsdesigns  

• Groepen worden onderscheiden door 1 factor waarin ze van elkaar verschillen, bv geslacht 

→ Meestal aantonen dat die factor de oorzaak is van een effect 



• Niet-equivalent groepsdesign heeft ingebouwde bedreiging van interne validiteit dat een 

ondubbelzinnige oorzaak-gevolgverklaring uitsluit: Toewijzingsbias 

→ Toewijzing kan niet gecontroleerd worden in een studie met niet-equivalente groepen, dus dit type 

onderzoek is altijd bedreigd door toewijzingsbias 

• 3 vaak voorkomende voorbeelden van niet-equivalente groepsdesigns: 

o Differentieel onderzoeksdesign 

o Posttest-only niet-equivalente controlegroepsdesign 

o Pretest-posttest niet-equivalente controlegroepsdesign  

2.2 Niet-experimentele designs met niet-equivalente groepen 

Het differentiële onderzoeksdesign  

= Een onderzoek dat bestaande groepen vergelijkt, omdat het doel is om verschillen vast te stellen tussen de al 

bestaande groepen 

• Gebruikt participantkenmerken zoals geslacht, ras of persoonlijkheid om participanten automatisch aan 

groepen toe te wijzen 

• Wordt ook vaak ex post facto genoemd omdat het naar verschillen kijkt ‘na het feit’, verschillen die al 

bestaan tussen groepen 

• Doet geen moeite om de bedreiging van toewijzingsbias te controleren 

→ Wordt geclassificeerd als een niet-experimenteel onderzoeksdesign 

Het posttest-only niet-equivalente controlegroepsdesign  

Een niet-equivalent controlegroepsdesign gebruikt bestaande groepen, een daarvan in de 
behandelingsconditie en de andere in de controleconditie. De onderzoeker wijst niet 

willekeurig individuen aan groepen toe 

• Posttest-only niet-equivalente controlegroepsdesign is een veel voorkomend voorbeeld van een niet-

equivalent controlegroepsdesign 

• Wordt soms ook een statische groepsvergelijking genoemd 

• Groep participanten wordt een behandeling gegeven en worden dan gemeten na de behandeling (de 

posttest) → De scores van de behandelde groep worden dan vergeleken met de scores van een niet-

equivalente groep die de behandeling niet heeft gekregen (controlegroep) 

• Kan schematisch weergegeven worden door het gebruik van een reeks X’en en O’s om de reeks 

gebeurtenissen die ervaren werden door elke groep weer te geven 

o X komt overeen met de behandeling 

o O komt overeen met de observatie of de meting 

→ Behandelingsgroep ervaart de behandeling eerst (X) gevolgd door observatie of metingen (O), 

controlegroep krijgt geen behandeling, maar wordt enkel geobserveerd (O) 

o De twee groepen worden als volgt gerepresenteerd: 

X O (behandelingsgroep) 

   O (niet-equivalente controlegroep) 

o Als een design gebruik maakt van random toewijzing van participanten aan groepen, dan wordt 

een R geplaatst als het eerste symbool in elke notatielijn 

Een posttest-only niet-equivalent controlegroepsdesign  vergelijkt twee niet-equivalente 
groepen van participanten. Een groep wordt geobserveerd (gemeten) na het krijgen van 

een behandeling en de andere groep wordt gemeten op hetzelfde moment maar krijgt geen 
behandeling. Dit is een voorbeeld van een niet-experimenteel onderzoeksdesign 

 



2.3 Een quasi-experimenteel design met niet -equivalente groepen 

Het pretest-posttest niet-equivalente controlegroepsdesign 

= Sterker design gecreëerd door kleine aanpassing van het posttest-only niet-equivalente controlegroepsdesign 

→ Toevoeging van pretest, verkrijgt metingen van beide groepen voor de behandeling: 

O X O (behandelingsgroep) 

O  O (niet-equivalente controlegroep) 

 

→ Omdat het oorzaak-gevolg vermijd, wordt dit een niet-experimentele studie  

Een pretest-posttest niet-equivalent controlegroepsdesign vergelijkt twee niet-
equivalente groepen. Een groep wordt twee keer gemeten, een keer voor de behandeling 

wordt uitgevoerd en een keer erna. De andere groep wordt gemeten op dezelfde 
momenten maar krijgen geen behandeling. Omdat dit design probeert om de bedreigingen 

van interne validiteit te limiteren wordt het geclassificeerd als quasi -experimenteel 

• Wanneer geschiedeniseffecten verschillen van de ene groep tot de andere, worden ze differentiële 

geschiedeniseffecten genoemd  

• Differentiële effecten kunnen een verstorende variabele zijn omdat verschillen geobserveerd tussen de 

twee groepen verklaard kunnen worden door hun verschillende geschiedenis 

3. Within-subjects niet-experimentele en quasi -experimentele designs: pre-postdesigns  

=  Studies waarin een reeks observaties worden gemaakt over de tijd heen 

• Typisch: Groep participanten wordt geobserveerd voor en na de behandeling/gebeurtenis 

• Doel: Beïnvloeding van behandeling/gebeurtenis evalueren door observaties voor de behandeling te 

vergelijken met observaties na de behandeling 

Een pre-postdesign is een onderzoek waarin een reeks observaties gemaakt worden over 
de tijd heen voor één groep van participanten 

3.1 Bedreigingen van interne validiteit voor pre -postdesigns 

• Verschillen in behandelingen kunnen verklaard worden door geschiedenis, instrumentatie, testeffecten, 

maturatie of regressie 

• Onmogelijk om behandelingsvolgorde te counterbalancen 

3.2 Een niet-experimenteel pre-postdesign 

Het pretest-posttestdesign 

• Simpelste versie bestaat uit observatie voor elke participant gemaakt voor de behandeling of 

gebeurtenis en een observatie gemaakt erna 

• Schematische weergave: O   X   O 

• Sluit oorzaak-gevolgconclusie uit → niet-experimenteel 

In het niet-experimentele pretest-posttestdesign wordt elk individu in een enkele groep 
participanten een keer voor de behandeling gemeten en een keer na de behandeling 

3.3 Een quasi-experimenteel pre-postdesign 

Het time-series design 

• Een simpele wijziging aan het pretest-posttestdesign vergroot de interne validiteit en zorgt voor een 

sterker onderzoeksdesign 

• De wijziging houdt in dat een reeks observaties gedaan worden in plaats van de enkele observatie, voor 

en na de behandeling 

• Schematische weergave: O   O   O   X   O   O   O 

• Conditie (X) kan gemanipuleerd of natuurlijk aanwezig zijn 



• Onderzoek waarin de ingrijpende gebeurtenis niet gemanipuleerd is door de onderzoeker = interrupted-

time-series design  

Een time-series design heeft een reeks observaties voor elke participant voor een 
behandeling of gebeurtenis en een reeks observaties na de behandeling of gebeurtenis. Een 
behandeling is een manipulatie uitgevoerd door de onderzoeker en een gebeurtenis in een 

extern voorval dat niet gecontroleerd of gemanipuleerd wordt door de onderzoeker 

• Pretest en posttest observatiereeksen hebben verschillende waardevolle doelen 

o Pretest observaties staan de onderzoeker toe om trends te zien die al kunnen bestaan in de 

data, zelfs voor de behandeling wordt voorgesteld  

o Trends in de data zijn indicator dat scores beïnvloed zijn door een factor die niets met de 

behandeling te maken heeft  

o Als trends van mogelijke verstorende variabelen gelijk blijven voor de behandelingsconditie: 

Potentiële bedreigingen zullen de interne validiteit van de participanten niet beïnvloeden 

→ Reeks observaties minimaliseert de meeste bedreigingen van interne validiteit  

 Quasi-experimenteel 

• Extern event (geschiedenis) kan externe validiteit schaden, maar enkel als deze gelijktijdig met de 

behandelingsconditie plaatsvindt 

o Wanneer externe gebeurtenis voorkomt op een ander tijdstip dan de introductie van 

behandeling, dan moet het gemakkelijk zijn om geschiedeniseffecten te onderscheiden van 

behandelingseffecten 

o Er is dus enkel een probleem wanneer de behandeling en externe event perfect samenvallen  

• Onderzoeker kan met deze methode ook duidelijk zien of een effect blijft/tijdelijk is 

3.4 Single-case toepassingen van time-series designs 

= Onderzoeksdesigns die focussen op een single-case in plaats van een groep participanten  

(= Single-subject of single-case designs) 

4. Ontwikkelingsonderzoekdesigns  

Ontwikkelingsonderzoekdesigns worden gebruikt om veranderingen in gedrag gerelateerd 
met leeftijd te onderzoeken (Niet-experimenteel onderzoek) 

→ Twee basistypes: 

• Cross-sectioneel ontwikkelingsdesign 

• Longitudinale design 

4.1 Het cross-sectioneel ontwikkelingsonderzoekdesign  

Het cross-sectioneel ontwikkelingsonderzoekdesign gebruikt verschillende groepen 
individuen, elke groep representeert een verschillende leeftijd. De verschillende groepen 

worden op een bepaald moment gemeten en dan vergeleken 

• Is een between-subjects niet-experimenteel design, specifieker een niet-equivalent groepsdesign 

• Participanten worden niet random toegewezen aan groepen 

 Voor- en nadelen van het cross-sectioneel ontwikkelingsdesign 

• Voordelen 

o De verschillende leeftijden kunnen tegelijk gemeten worden 

o Vereist geen medewerking op lange termijn tussen onderzoeker en participant 

o Kan data verzamelen in korte tijdsperiode 



• Nadelen 

o Onderzoeker kan niet meten hoe een bepaald individu zich ontwikkelt over de tijd 

o Andere factoren kunnen het onderzoek beïnvloeden, individuen die in dezelfde omgeving 

gewoond hebben worden cohorten genoemd 

→ Factoren die om deze reden het onderzoek beïnvloeden, worden cohorteffecten of 

generatie-effecten genoemd → Vormen bedreiging voor interne validiteit  

o Individuele verschillen zijn niet gebalanceerd 

Cohorten zijn individuen die rond dezelfde tijd geboren zijn en onder gelijkaardige 
omstandigheden opgroeiden.  

De termen cohorteffecten en generatie-effecten verwijzen naar verschillen tussen 
leeftijdsgroepen (of cohorten) veroorzaakt door unieke kenmerken of ervaringen buiten 

leeftijd 

4.2 Het longitudinale ontwikkelingsonderzoeksdesign  

→ Een variabele meten in dezelfde groep participanten over een bepaalde tijd 

Het longitudinale ontwikkelingsonderzoeksdesign onderzoekt ontwikkeling door een 
groep cohorten te observeren of meten over de tijd heen 

• Meerdere metingen van een bepaalde variabele worden gemaakt bij dezelfde individuen op 2 of meer 

momenten in hun leven om de relatie tussen leeftijd en die variabele te onderzoeken 

• Is een within-subjects niet-experimenteel design, specifieker: enkele-groep pretest-posttest design 

• Verschil tussen longitudinaal en time-series is niet altijd duidelijk 

Voor- en nadelen van het longitudinaal ontwikkelingsdesign 

• Voordelen 

o Geen cohorteffecten 

o Balanceren van individuele gedragsverschillen 

• Nadelen 

o Extreem tijdrovend 

o Duur: participanten volgen en blijven overtuigen 

o Participantenuitval (of participantenmoraliteit) = Wanneer participanten stoppen met een 

studie wegens verlies van interesse, verhuizen of dood  

→ Bedreiging voor interne validiteit: Enkel de meest gemotiveerde blijven meedoen 

o Zelfde individuen, dus gewoonte, oefening… komt voor  

Cross-sectionele longitudinale designs  

→ Resultaten van aparte steekproeven vergelijken  

 
Between-subjectsdesign Within-subjectsdesign 

Niet-equivalent groepsdesign Pre-post design 

Niet-experimenteel 

Differentieel onderzoek 

Vergelijkt bestaande groepen (vb. 

man/vrouw) 

Pretest-posttest design 

Vergelijkt voorbehandeling en nabehandeling 

scores voor een groep participanten 

Posttest-only niet-equivalent 

controlegroepsdesign 

Vergelijkt bestaande groepen nadat een 

groep een behandeling heeft gekregen 

 

Cross-sectioneel ontwikkelingsdesign 

Vergelijkt bestaande groepen die van leeftijd 

verschillen 

Longitudinaal ontwikkelingsdesign 

Observeert een groep individuen op 

verschillende tijdstippen 



Quasi-experimenteel 

Pretest-posttest niet-equivalent 

controlegroepsdesign 

Voegt een pretest toe aan het posttest-only 

design 

Time-series design 

Vervangt de single pre en post scores in een 

pretest-posttest design met een reeks 

metingen 

5. Toepassingen, statistische analyse en terminologie  

5.1 Toepassingen en analyse  

• Twee-groependesigns 

o Voordeel van simpliciteit: zijn makkelijk om op te starten en de resultaten zijn makkelijk te 

begrijpen 

o Zorgt niet voor de gehele functionele relatie tussen variabelen die beschikbaar is in een multi-

groependesign → Wanneer de data bestaat uit numerieke scores, dan bestaat de statische 

analyse uit het vergelijken van gemiddeldes met ofwel een t-test (onafhankelijke- of herhaalde-

metingen) voor twee gemiddeldes of een single-factoranalyse van variantie (onafhankelijke- of 

herhaalde-metingen) voor meerdere gemiddeldes 

• Pretest-posttest niet equivalente controlegroepsdesign  

→ Als de data bestaat uit numerieke codes: Statistische analyse 

o Tweefactoren, mixed design analyse van variantie 

o Prepost = WSD, groepsfactor = BSD 

5.2 Terminologie in niet-experimentele, quasi -experimentele en ontwikkelingsdesigns  

• Echt experiment: Manipuleren van onafhankelijke variabele en meten van afhankelijke via condities 

• Niet-/quasi-experimenteel: Geen manipulatie → Groepen scores vergelijken 

o Niet-equivalente groepsstudies: Scores van 2 groepen vergelijken 

o Pre-poststudies: Scores voor de behandeling vergelijken met die erna 

• Quasionafhankelijke variabelen = Onafhankelijke variabelen ( dus degene die verschillend zijn in de 

groep)  

• Afhankelijke variabele = Variabelen die gemeten wordt en scores binnen elke groep verkrijgt 

  



H11: Factoriële designs (pg 311-343) 
1. Introductie van factoriële designs  

In real-life komen variabelen zelden alleen voor. Om meer complexe real-life situaties te onderzoeken, 

gebruiken onderzoekers designs met meer dan één onafhankelijke variabele: de factoriële designs. 

Experimentele factoriële designs  

• Combinatie 2 of meer onafhankelijke variabelen in single studie: Onafhankelijke variabelen = Factoren   

• Factorieel design: Studie met 2 of meer factoren  

• Vaak vernoemd naar aantal factoren, bv: two-factordesign, single-factordesign, three-factordesign…  

• Elke factor wordt aangeduid met een letter (A, B, C…) 

• Gebruik notatiesysteem dat zowel aantal factoren als aantal waarden/niveaus die bestaan voor elke 

factor identificeert → Totale aantal behandelingscondities kan bepaald worden door niveaus van elke 

factor te vermenigvuldigen  

• Voordelen: 

o Creëert meer realistische situatie 

o Onderzoeken hoe unieke combinaties van factoren elkaar samen beïnvloeden 

2. Hoofdeffecten en interacties  

• Structuur van tweefactorendesign wordt voorgesteld door een matrix waarin de levels van een factor de 

kolommen bepalen en de levels van de tweede factor de rijen bepalen 

• Elke cel van de matrix komt overeen met een specifieke combinatie van factoren, dus een aparte 

behandelingsconditie 

• In de studie wordt van elke cel een conditie opgesteld met participanten en gemeten 

• Data voorziet 3 aparte en verschillende sets van informatie die beschrijven hoe de twee factoren 

onafhankelijk en gezamenlijk gedrag beïnvloeden 

2.1 Hoofdeffecten 

Voorbeeld:  

• Door gemiddelde scores van elke kolom te berekenen, krijgen we een totaal gemiddelde voor elk van de 

presentatiewijze condities 

• Vergelijken van 2 kolomgemiddeldes geeft indicatie van hoe presentatiewijze de testprestatie 

beïnvloedt  

• Verschil tussen 2 kolomgemiddeldes geeft hoofdeffect voor presentatiewijze 

• Gemiddeldeverschillen tussen kolommen bepalen het hoofdeffect voor een factor 

 Op papier Op scherm  

Vooraf bepaalde tijd M = 22 M = 18 M = 20 

Zelf bepaalde tijd M = 18 M = 14 M = 16 

 M = 20 M = 16  

→ 2 keer hoofdeffect  

• Rood = effect van presentatiewijze op prestatie 

• Groen = effect van studietijd op prestatie 

• Hoofdeffect = verschil tussen de gemiddelden van de 2 kolommen/rijen 

2.2 De interactie tussen factoren  

• Interactie = Een directe invloed van een factor op een andere 

→ Vergelijken van verschillen tussen variabelen 

• Prestatiemodus hangt af van studietijd → interactie 

• Effect van veranderen van papier naar scherm hangt niet af van de tijdcontrole → geen interactie 



 

 

 

 

Alternatieve opvattingen over de interactie tussen factoren : Grafiek 

• Notie van onafhankelijkheid: Als een factor de effecten van de andere beïnvloedt, dan produceren 

unieke combinaties van de factoren unieke effecten 

• 2e kijk op interactie: Grafieken 

o Parallelle lijnen → geen interactie 

o Kruisende lijnen → wel interactie  

Interacties identificeren: Matrix 

• Wanneer grootte en richting van gemiddelden in 1 rij/kolom hetzelfde zijn als de overeenkomstige 

gemiddelden in een andere rij/kolom → geen interactie 

• Wanneer ze verschillen → wel interactie 

• Matrix toont enkel interactie aan, geen significatie! 

2.3 Interpreteren van hoofdeffecten en interacties  

• Opletten met interpretatie aangezien de gemiddeldeverschillen door kans/error veroorzaakt kunnen 

zijn in plaats van behandelingseffect 

• Statistische analyse is nodig, maar nog steeds niet sluitend aangezien men met gemiddelden werkt 

2.4 Onafhankelijkheid van hoofdeffecten en interacties  

• De tweefactorenstudie laat onderzoekers toe om 3 aparte sets gemiddeldeverschillen te evalueren 

o Gemiddeldeverschillen van het hoofdeffect van factor A 

o Gemiddeldeverschillen van het hoofdeffect van factor B 

o Gemiddeldeverschillen van de interactie tussen factoren 

• Sets zijn apart en compleet onafhankelijk  

• Mogelijk voor resultaten van studie om elke mogelijke combinatie van hoofdeffecten en interactie te 

laten zien 

2.5 Types factoriële designs en analyse  

• Aparte groep participanten voor elk van de individuele behandelingscombinaties of cellen → BSD 

• Dezelfde groepen individuele participanten voor alle verschillende cellen → WSD 

• Ook mogelijk om factorieel design te maken waarin quasi-onafhankelijke variabelen zitten (dus niet 

gemanipuleerd) 

• Factoriaal design kan ook alle factoren combineren 

→ Dus exp en non-exp, BSD en WSD, kunnen gecombineerd worden 

2.6 Between-subjects en within-subjectsdesigns 

• Factorieel design met enkel BSD: aparte groep participanten voor elke conditie 

o Voordeel: Geen volgorde-effect problemen 

o Nadelen 

▪ BSD kan groot aantal participanten nodig hebben, dit kan dus veel condities opleveren 

voor een factorieel design 

▪ Individuele verschillen kunnen een verstorende variabele zijn 

→ Past best wanneer veel participanten beschikbaar zijn, weinig individuele verschillen en volgorde-

effecten waarschijnlijk zijn  

 

 Op papier Op scherm  

Vooraf bepaalde tijd M = 20 M = 20 M = 0 

Zelf bepaalde tijd M = 20 M = 12 M = 8 

 M = 0 M = 8  



• Factorieel design met WSD: 1 groep participanten in verschillende condities 

o Voordeel: 1 groep nodig → minder problemen met individuele verschillen 

o Nadelen 

▪ Aantal verschillende condities per participant kan veel zijn 

▪ Tijdrovend 

▪ Hogere kans op uitval als het teveel moeite vraagt 

→ Past best wanneer individuele verschillen groot zijn en er weinig reden is om grote en verstorende 

volgorde-effecten te verwachten 

Mixed designs: Within- en between-subjects  

→ Aparte groep voor elke rij en met elke groep participerend in alle verschillende kolommen (matrix) 

2.7 Experimentele en niet-experimentele of quasi -experimentele onderzoeksstrategieën  

• Puur experimentele studie: Beide factoren zijn echte onafhankelijke variabelen die gemanipuleerd zijn 

door de onderzoeker 

• Ook mogelijk om factoriele studie te construeren waarin alle factoren niet-gemanipuleerde, 

quasionafhankelijke variabelen zijn 

Gecombineerde strategieën: experimenteel EN quasi -experimenteel OF niet-experimenteel  

• In de gedragswetenschappen is het normaal voor factorieel design om experimentele strategie te 

gebruiken voor een factor en quasi-experimentele of niet-experimentele strategie voor een andere 

factor → Gecombineerde strategie 

• Gecombineerde strategie houdt een factor in dat een echte onafhankelijke variabele is, bestaande uit 

een set van gemanipuleerde behandelingscondities en een tweede factor, dat een quasionafhankelijke 

variabele is  

• Quasionafhankelijke valt meestal onder een van volgende categorieën 

o 2e factor = Reeds bestaand participantkenmerk (bv leeftijd, gender) 

▪ Creëert niet-equivalente groepen 

→ Factor is dus quasionafhankelijke variabele 

▪ Designs met dit als 2e factor zijn persoon-omgevingsdesigns of persoon-situatiedesigns  

o 2e factor = Tijd  

▪ Wordt niet gecontroleerd of gemanipuleerd door onderzoeker 

→ Factor is dus quasionafhankelijke variabele 

Een gecombineerde strategie studie gebruikt twee verschillende onderzoeksstrategieën in 
hetzelfde factoriële design. Een factor is een echte onafhankelijke variabele (experimentele 
strategie) en een factor is een quasionafhankelijke variabele (niet-experimentele of quasi-

experimentele strategie) 

2.8 Pretest-posttest controlegroepsdesign  

• 2 groepen 

o Behandelingsgroep: Gemeten voor en na het krijgen van behandeling 

o Controlegroep: 2 keer gemeten, maar krijgt geen behandeling 

o Representatie 

O   X   O    (behandelingsgroep) 

O        O    (niet-equivalente controlegroep) 

▪ Elke O representeert een observatie of meting 

▪ X presenteert een behandeling 

▪ Elke rij correspondeert met de reeks gebeurtenissen voor 1 groep 

→ Two-factor mixed design 



• Participanten uit steekproef willekeurig toewijzen aan 2 groepen 

→ Design: Gecombineerde strategie met experimentele factor (behandeling/controle) en niet-

experimentele factor (pre-post) 

o Representatie  

R     O   X   O    (behandelingsgroep) 

R     O        O    (controlegroep) 

o Letter R staat voor random toewijzing 

→ Onderzoeker heeft controle over toewijzing van participanten en kan daarom equivalente 

groepen creëren  

2.9 Hogere-orde factoriële designs  

= Meer complexe designs die drie of meer factoren inhouden 

• Logica voor definiëren en interpreteren van hogere-orde interacties volgt patroon van 2-wegeninteractie 

→ Drie-wegeninteractie, zoals A X B X C duidt aan dat de twee-wegeninteractie tussen A en B 

afhankelijk is van de levels van factor C 

• Studies met meer dan 3 factoren produceren complexe resultaten die moeilijk te begrijpen zijn 

→ Hebben daarom ook vaak een gelimiteerde praktische waarde 

3. Toepassingen van factoriële designs  

• Eerdere studie uitbreiden en repliceren 

• Variantie verminderen in between-subjectsdesigns 

• Volgorde-effecten in within-subjectdesigns evalueren 

o Volgorde-effecten zelf onderzoeken: Counterbalancing gebruiken 

o Volgorde-effecten als 2de factor gebruiken: 3 mogelijke uitkomsten 

▪ Geen volgorde-effecten: Data toont patroon zonder interactie, gemiddelde blijft 

hetzelfde, ongeacht de volgorde van behandelingen 

▪ Symmetrische volgorde-effecten: De gemiddelden gaan gelijk omhoog/omlaag 

→ Effect van factor is afhankelijk van de andere factor 

▪ Asymmetrische volgorde-effecten: Produceren scheve of asymmetrische interactie 

tussen behandelingen en volgordes 

  



H12: De correlationele onderzoeksstrategie 
1. Een introductie in correlationeel onderzoek  

• Doel: Relaties tussen variabelen onderzoeken en beschrijven 

• Correlationele strategie probeert niet om 

o De relatie te verklaren 

o Variabelen te manipuleren of controleren 

• Data bestaat uit 2 of meer metingen, 1 voor elke te meten variabele 

In de correlationele onderzoeksstrategie worden twee of meer variabelen gemeten om een 
set scores (meestal twee scores) te verkrijgen voor elk individu. De metingen worden dan 

onderzocht om een relatiepatroon dat bestaat tussen de variabelen te identificeren en om 
de sterkte van de relatie te meten 

Correlationeel, experimenteel en differentieel onderzoek vergelijken  

• Experimentele studie 

o Doel: Oorzaak-gevolgrelatie tussen 2 variabelen aantonen 

o Vereist manipulatie van een variabele om behandelingscondities te creëren  

o Vereist ook meting van tweede variabele om set scores te verkrijgen binnen elke conditie 

o Meet 1 variabele en zoekt naar verschillen tussen 2 of meer groepen van scores 

→ Manipuleren en controleren van variabelen 

• Correlationele studie 

o Doel: Relatie tussen 2 variabelen aantonen 

o Probeert niet relatie te verklaren 

o 1 groep, 2 scores 

→ Niet manipuleren/controleren, maar gewoon meten van variabelen 

• Differentieel onderzoek 

o Doel: Bestaan van relatie vaststellen door een verschil tussen groepen aan te tonen 

o Gelijkt op correlationeel onderzoek 

→ Verschil: 

▪ Correlationeel: Patronen binnen scoreparen zoeken om te bepalen of er een relatie is 

▪ Differentieel: Relatie vaststellen door verschil aan te tonen tussen groepen 

o Gebruikt 1 variabele om groepen te definiëren, en meet dan een 2de om scores binnen groepen 

te verkrijgen 

o 2 groepen scores 

2. De data en statistische analyse voor correlationele studies  

2.1 Relaties voor numerieke scores (interval -/ratioschalen) &  rangen (ordinale schaal) evalueren 

• Bij numerieke scores worden scores in elk paar geïdentificeerd als X en Y 

• Data kan gepresenteerd worden in een grafiek genaamd scatter plot  

→ Elk individu wordt gerepresenteerd door 

o Een enkel punt met horizontale coördinaat bepaald door X-score van individu 

o Verticale coördinaat dat overeenkomt met de Y-waarde 

• Voordeel scatter plot: Laat toe om kenmerken van relatie tussen 2 variabelen te zien 

• Correlatie(coëfficiënt) meet en beschrijft de relatie tussen 2 variabelen 

→ Beschrijft 3 karakteristieken van een relatie 

o Richting van de relatie: Positieve of negatieve relatie 

In een positieve relatie hebben twee variabelen de neiging om in dezelfde richting te 
veranderen; als een variabele groter wordt, wordt de andere variabele ook hoger  



In een negatieve relatie hebben twee variabelen de neiging om in tegengestelde richting te 
veranderen; als een variabele groter wordt, wordt de andere variabele kleiner 

o Vorm van de relatie: Lineaire relatie waarin datapunten in scatter plot neiging hebben om rond 

een rechte lijn te clusteren 

▪ Pearsoncorrelatie gebruikt om lineaire relaties te beschrijven en meten wanneer beide 

variabelen numerieke scores van interval- of ratioschalen zijn 

▪ Een relatie kan consistent en numeriek zijn, maar niet lineair 

▪ Monotone relatie: Relatie die consistent in 1 richting is, ofwel consistent positief ofwel 

consistent negatief 

▪ Spearmancorrelatie wordt gebruikt om monotone relaties te beschrijven en meten 

wanneer beide variabelen rangen zijn van een ordinale score/ranking zijn 

o Consistentie of sterkte van de relatie: Relatie is zo goed als nooit perfect consistent (strikt op 1 

lijn), maar data laten wel een consistentiegraad zien 

▪ Correlatie van +1,00 of -1,00 toont perfecte consistente relatie aan 

▪ 0 duidt op helemaal geen consistentie  

→ Correlatiecoëfficiënt beschrijft sterkte van relatie, maar toont geen oorzaak-gevolg aan! 

Een correlatie, of een correlatiecoëfficiënt , is een numerieke waarde die de relatie tussen 
twee variabelen meet en beschrijft. Het teken van de correlatie (+ of -) duidt de richting 

van de relatie aan. De numerieke waarde van de correlatie (0.0 tot 1.0) duidt de sterkte of 
consistentie van de relatie aan. Het type correlatie (Pearson of Spearman) geeft de vorm 

van de relatie weer 

2.2 Relaties voor niet-numerieke scores van nominale schalen evalueren  

→ Soms krijg je 2 of meer scores uit een studie, verschillende alternatieven om relatie te evalueren: 

• 1 van de scores is numeriek, andere is niet-numeriek 

Bv: Geslacht & IQ 

o Beste strategie: Niet-numerieke variabele gebruiken om scores in aparte groepen te organiseren 

o Wanneer data in 2 groepen verdeeld wordt zien we het meer als differentieel dan als 

correlationeel 

o Niet-numerieke variabele bestaat uit exact 2 categorieën: mogelijk om speciale correlatie te 

berekenen 

▪ Categorieën coderen als 0 en 1 

▪ Data bestaat dan uit 2 scores per persoon → Pearsoncorrelatie berekenen 

▪ Resulterende data is point-biseriale correlatie 

o Point-biseriale correlatie: Numerieke waarde van correlatie meet sterkte/consistentie van 

relatie, maar het teken van de correlatie is betekenisloos (omdat 0 en 1 arbitrair zijn 

toegewezen) en het concept van een lineaire relatie heeft geen betekenis (omdat de scores 

gewoon verdeeld zijn in 1 groepen) 

• Beide variabelen zijn niet-numeriek 

o Relatie wordt geëvalueerd door data in matrix te organiseren 

o Data wordt geëvalueerd door een chi-kwadraat hypothesetest 

o Als Pearsoncorrelatie berekend wordt voor de gecodeerde data, noemt men het resultaat de 

phi-coëfficiënt 

o Numerieke waarde van correlatie meet sterkte/consistentie van relatie, maar teken van 

correlatie en concept van lineaire relatie zijn betekenisloos 

2.3 Een correlatie Interpreteren en statistisch evalueren  

→ 2 factoren waar men rekening moet houden wanneer de sterkte van een relatie geïnterpreteerd wordt: 

Determination (bepaling), verkregen door correlatie te kwadrateren, en de significantie van de correlatie 



De sterkte van een relatie  

• Coëfficiënt van determinatie = De meest voorkomende techniek voor het meten van de sterkte van de 

relatie tussen twee variabelen 

• Wordt verkregen door de numerieke waarde van de correlatie te kwadrateren, te berekenen 

→ Correlatie = r, dus coëfficiënt van determinatie = r2 

• Coëfficiënt meet hoeveel van de variabiliteit in een variabele voorspelbaar is van zijn relatie met de 

andere variabele 

Bv: Correlatie van r = 0.80 zou betekenen dat r² = 0.64 (of 64%) van de verschillen voorspelt kunnen 

worden 

De coëfficiënt van determinatie is de gekwadrateerde waarde van een correlatie en meet 
het percentage variabiliteit in een variabele dat bepaald is, of voorspeld, door zijn relatie 

met de andere variabele 

→ Richtlijnen voor het interpreteren van de sterkte van een correlatie: 

Graad van de relatie Waarde van de correlatiecoëfficiënt of coëfficiënt van determinatie 

Klein r = 0.10 of r² = 0.01 (1%) 

Gemiddeld r = 0.30 of r² = 0.09 (9%) 

Groot r = 0.50 of r² = 0.25 (25%) 

De significantie van een relatie  

→ 2e belangrijke factor voor interpreteren van sterkte van correlatie 

• Significant = Gevonden correlatie in steekproefdata kan niet door random variatie ontstaan zijn 

→ Als steekproefcorrelatie significant is, kan je concluderen dat het een echte relatie representeert die 

bestaat in de populatie 

• Met kleine steekproef is het mogelijk om een schijnbaar heel sterke correlatie te verkrijgen, terwijl er 

helemaal geen relatie tussen de 2 variabelen is 

• Met steekproef van 2 individuen zal je altijd een perfecte correlatie verkrijgen 

3. Toepassingen van de correlationele strategie  

3.1 Voorspelling 

• Belangrijk gebruik van correlationeel onderzoek is om een relatie tussen 2 variabelen vast te stellen die 

gebruikt kan worden om voorspellingen te doen over de toekomst of over een andere variabele 

• Binnen correlationele studie moeten de 2 onderzochte variabelen equivalent zijn 

→ Variabelen hebben beide een functie 

o Voorspellingsvariabele 

o Criteriavariabele  

→ Voorspellingsvariabele moet criteriavariabele voorspellen 

• Statistisch proces om voorspelling te meten is de regressie 

• Doel: Vergelijking vinden die meest accurate voorspellingen produceert van Y (criteria) voor elke waarde 

van X (voorspelling) 

→ Informatie verkrijgen over onbekende variabele (Y) door deze te linken aan gekende variabele (X) 

Wanneer een correlationele studie een relatie tussen twee variabelen aantoont, staat het 
de onderzoeker toe om kennis over een variabele te gebruiken om te helpen de tweede 

variabele te voorspellen of verklaren. In deze situatie is de eerste variabele de 
voorspellingsvariabele en de tweede variabele (die verklaard of voorspeld wordt) de 

criteriavariabele.  

 



3.2 Betrouwbaarheid en validiteit  

• Betrouwbaarheid evalueert de consistentie of stabiliteit van de metingen 

• Validiteit evalueert de mate waarin de meetprocedure wel echt meet wat deze zou moeten meten 

• Zowel betrouwbaarheid als validiteit worden gedefinieerd door relaties die vastgesteld zijn door het 

gebruik van het correlationeel onderzoeksdesign 

4. Sterktes en zwaktes van de correlationele onderzoeksstrategie 

→ De correlationele strategie wordt vaak gebruikt voor variabelen waar nog weinig over gekend is, ze kunnen 

verder onderzoek inleiden 

→ Laat onderzoekers toe om variabelen te onderzoeken die onmogelijk/onethisch zijn om te manipuleren 

• Voordelen 

o Hoge externe validiteit: Onderzoeker manipuleert en controleert variabelen niet, legt vast wat 

natuurlijk bestaat 

o Beschrijft relatie tussen variabelen 

• Nadelen 

o Lage interne validiteit: Geeft vaak geen duidelijk en neutraal antwoord, vaak beïnvloed 

o Geen causaliteit: Voorspellen en veroorzaken is niet hetzelfde 

• 2 beperkingen in uitleggen van resultaten van correlationele studie 

o Derde-variabele probleem: Mogelijk dat derde (ongeïdentificeerde) variabele de twee 

variabelen controleert en verantwoordelijk is voor het produceren van de geobserveerde relatie 

o Directionaliteitsprobleem: Bepaalt niet welke variabele de oorzaak en welke het gevolg is  

Relaties met meer dan twee variabelen  

• Meervoudige regressie = Vaak gebruikte techniek voor het bestuderen van multivariate relaties  

• Onderliggende concept: Criteriavariabele (bv: Academische prestatie) kan voorspeld of verklaard 

worden door een set voorspellingsvariabelen (bv: IQ en motivatie)  

• Interessant gebruik: Relatie tussen 2 specifieke variabelen onderzoeken terwijl men de invloed van 

andere, potentieel verstorende variabelen controleert 

→ Door het één voor één toevoegen van voorspellingsvariabelen in de regressieanalyse is het mogelijk 

om te zien hoe elke nieuwe variabele iets toevoegt aan de voorspelling na de invloed van de eerdere 

voorspellers al bekeken zijn 

 De voorspellingsvariabelen voorspellen enkel, ze verklaren niet! 

 

  



H13: De beschrijvende onderzoeksstrategie 
1. Een introductie in het beschrijvend onderzoek  

• Beschrijvend onderzoek onderzoekt variabelen zoals ze natuurlijk voorkomen 

• Deze strategie onderzoekt geen relaties tussen variabelen, enkel de beschrijving van individuele 

variabelen 

• Doel: Aparte beschrijvingen voor elke variabele verkrijgen 

• Vooral handig als voorbereidend onderzoek 

• 3 soorten beschrijvend onderzoek 

o Observationeel onderzoek 

o Survey-onderzoek 

o Casestudy onderzoek 

2. Observationeel onderzoek 

In het observationeel onderzoeksdesign observeert en noteert de onderzoeker 
systematisch het gedrag van individuen om hun gedrag te beschrijven  

2.1 Gedragsobservatie 

• Gedragsobservatieproces = De directe observatie en systematische notering van gedragingen, meestal 

wanneer de gedragingen voorkomen in een natuurlijke situatie 

• 2 meetproblemen 

1. Doel: Natuurlijk gedrag observeren, dus participanten mogen niet beïnvloed worden door 

aanwezigheid onderzoeker 

→ Roept vragen op over vraagkarakteristieken en reactiviteit 

2. Subjectiviteit: Observatie gaat gepaard met subjectieve interpretatie 

→ Vragen over betrouwbaarheid 

• Probleem 1 oplossen: 

o Onderzoeker vermommen, zodat participanten niet weten dat ze geobserveerd worden 

→ Zolang we publiek gedrag in publieke plaatsen onderzoeken is dit geen probleem 

o Habituatie: Participanten herhaald blootstellen aan de onderzoeker zijn aanwezigheid, zodat dit 

geen nieuwe stimulus meer is 

• Probleem 2 oplossen: 3 onderling gerelateerde technieken om objectiviteit van observatie te bewaren 

o Lijst met goed beschreven gedragscategorieën ontwikkelen 

→ De categorieën + alle voorbeelden van het gedrag per categorie 

o Goed getrainde observatoren gebruiken 

o Meerdere observatoren gebruiken om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te beoordelen 

Observaties kwantificeren  

• Gedragsobservatie omvat ook het omzetten van observaties in numerieke scores die gebruikt kunnen 

worden om individuen en groepen te beschrijven 

• Numerieke score maken op basis van 3 technieken 

1. Frequentiemethode: Het aantal keer dat een specifiek gedrag voorkomt tijdens een fixed-time 

observatieperiode 

2. Duurmethode: Noteren van hoeveelheid tijd een individu spendeert aan specifiek gedrag 

tijdens een fixed-time observatieperiode 

3. Intervalmethode: Verdelen van observatieperiode in reeks intervallen en dan kijken of een 

gedrag tijdens elk interval eens voorkomt   



• De eerste twee technieken zijn vaak geschikt voor specifieke gedragingen maar kunnen in sommige 

situaties leiden tot verstorende metingen 

o Gedraging dat gedurende een halfuur aan één stuk door wordt uitgevoerd, heeft maar een score 

van 1 op frequentie 

o Gedraging dat 25 keer voor telkens twee seconden wordt uitgevoerd, heeft maar een score van 

50 op duur 

→ Intervalmethode biedt in deze situaties meer balans om een representatievere meting te krijgen 

Observaties samplen 

• Onmogelijk om meerdere individuen te observeren in een complexe situatie 

→ Oplossingen: 

o Situatie opnemen en herhaald afspelen 

o Steekproef van potentiële observatoren nemen in plaats van proberen alles te observeren en 

noteren 

→ Eerste stap: Observatieperiode in reeks tijdsintervallen indelen, samplingproces bestaat dan 

uit 1 van de volgende 3 procedures 

1. Tijdsampling: 1 interval observeren, dan pauzeren tijdens volgende interval om alle 

observaties te noteren 

→ Volgorde van observeer-noteer-observeer-noteer wordt gevolgd doorheen reeks 

intervallen 

2. Eventsampling: 1 event of gedrag kiezen om te observeren gedurende het eerste 

interval, tijdens het tweede een ander gedrag observeren enzoverder  

3. Individusampling: Per interval een andere participant kiezen om te observeren 

2.2 Inhoudsanalyse en archiefonderzoek  

→ Technieken in gedragsobservatie kunnen toegepast worden op situaties zonder directe observatie 

• Inhoudsanalyse: Gedragingen of gebeurtenissen in boeken, films of andere media meten 

Bv: Observeren van agressie op tv  

• Archiefonderzoek: Gedragingen uit historische gebeurtenissen meten 

Bv: Studie waarbij men onderzocht of mensen vaker trouwen met mensen waarvan hun namen meer op 

hun eigen lijken 

• Objectiviteit en betrouwbaarheid verzekeren door dezelfde regels te volgen als voor gedragsobservatie 

1. Gedragscategorieën vaststellen om exact te bepalen welke gebeurtenissen zijn inbegrepen in 

elke categorie die gemeten worden 

2. De frequentiemethode, duurmethode of intervalmethode gebruiken om een numerieke score 

voor elke gedragscategorie te verkrijgen 

3. Meerdere observatoren gebruiken voor tenminste een deel van het meetproces om een meting 

van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te verkrijgen 

2.3 Observatietypes en voorbeelden  

→ Ethologen (onderzoekers die niet-mensen in hun natuurlijke omgeving onderzoeken) en onderzoekers die 

geïnteresseerd zijn in menselijk gedrag gebruiken vaak het observationeel onderzoeksdesign 

→ 3 basissoorten van observatie 

• Naturalistische observatie 

• Participantobservatie 

• Bedrieglijke observatie 



In naturalistische observatie of niet-participerende observatie observeert een onderzoeker gedrag zo niet opdringerig mogelijk in een natuurlijke 
setting 

In participantsobservatie engageert de onderzoeker zich in dezelfde activiteiten als de mensen die geobserveerd worden zodat hun gedrag kan 
geobserveerd en genoteerd worden 

Bedrieglijke observatie, of gestructureerde observatie, is de observatie van gedrag in settings die specifiek opgezet zijn om het voorkomen van 
specifieke gedragingen te vergemakkelijken 

Soort Uitleg Voordelen Nadelen 

Naturalistische observatie 

= Niet-participerende 

observatie 

- Observeren en gedrag noteren in 
natuurlijke setting zonder zich te moeien 

- Onderzoeker probeert onopvallend te zijn 

- Hoge externe validiteit om te generaliseren  
- Handig voor niet-manipuleerbaar gedrag 
- Echte gedragingen observeren en noteren 

- Tijdrovend 
- Observeerderinvloed mogelijk 
- Subjectieve interpretatie mogelijk 
 

Participantobservatie 

- Onderzoeker communiceert met 
participanten en wordt “1 van hen” 

- Gebruikt wanneer onopvallend observeren 
niet mogelijk is 

- Bv: Rosenhan’s psychiatrie-experiment  

- Verkrijgen van info dat anders niet 
toegankelijk is 

- Participatie geeft uniek perspectief 

- Tijdrovend 
- Mogelijks gevaarlijk voor onderzoeker om 

zelf deel te nemen 
- Onderzoeker kan (on)bewust gedrag van 

participanten beïnvloeden 
- Objectiviteit van onderzoeker kan verloren 

gaan door interactie met participanten 

Bedrieglijke observatie 

= Gestructureerde observatie 

- Onderzoeker stelt zelf een situatie samen 
dat gedrag kan uitlokken 

- Vaak in labo’s of veldstudie 
- Veel gebruikt door 

ontwikkelingspsychologen, bv: Piaget 

- Niet wachten tot gedrag zich voordoet  - Minder natuurlijk 

 

Algemene problemen met observationeel onderzoek 

• Ethiek: Het idee dat mensen bespioneerd worden 

• Het beschrijft gedrag, maar het verklaart het niet 

 

 



3. Het Survey onderzoeksdesign 

• Enquêtes en vragenlijsten worden uitgebreid gebruikt in de gedragswetenschappen als relatief 

efficiënte manieren om grote hoeveelheden informatie te verzamelen 

• Doel: Accuraat beeld krijgen van onderzochte individuen 

• 4 voorwaarden voor geldige resultaten uit enquête 

1. Surveyvragen moeten ontwikkeld worden 

2. Vragen moeten georganiseerd en samengesteld worden tot een goede, gestructureerde enquête 

3. Selectieproces moet ontwikkeld worden om exact te bepalen wie wel en wie niet zal deelnemen 

→ Surveyparticipanten moeten representatief zijn voor de algemene groep 

4. Bepalen hoe de survey zal worden uitgevoerd: Vragen voorlezen, zelf laten invullen, online… 

3.1 Type vragen 

• Verschillende soorten vragen 

o Ja/nee-vragen 

o Kwantitatief antwoord (bv: Hoe vaak…) 

o Aantal keuzemogelijkheden geven 

o Open vragen 

o Manier van vragen stellen → antwoord beïnvloeden 

• Verschillende vragen leiden tot verschillende soorten 

o Antwoorden 

o Vrijheden in antwoorden 

o Statistische analyses en interpretatie 

• 3 types van zelf rapporterende vragen 

o Open vragen 

→ Introduceert een onderwerp en staat participanten toe om in hun eigen woorden te 

antwoorden 

o Gesloten vragen 

→ Presenteert de participant een gelimiteerd aantal responsalternatieven (multiple choice) 

o Schaalvragen 

Schaalvragen 

→ Een numerieke waarde op een vooraf opgestelde schaal aangeven 

• Akkoord, beetje akkoord, niet akkoord… 

• Likertschaal: Horizontale lijn waarop men met een kruisje moet aanduiden in hoeverre men akkoord 

gaat → Intervalschaal 

• Absolute regel om aantal categorieën voor een schaalvraag te bepalen, onderzoekers gebruiken meestal 

5 tot 10 numeriek waarden  

→ Redenering achter deze reeks waarden is gebaseerd op 2 observaties 

1. Participanten vermijden vaak om de 2 extremen aan te duiden 

→ Schaal is effectief verminderd met 2 categorieën 

2. Participanten hebben moeilijkheden om meer dan 9 of 10 levels te onderscheiden 

→ Als schaal meer dan 10 opties aanbiedt, gaan participanten categorieën blenden en eigen 

10-puntenschaal creëren  

• Geen absolute regel om categorieën te labelen 

→ Extremen vaak gebruikt als ankers, de eindpunten 

• Semantisch differentiële schaal: Presenteert bipolaire adjectievenparen (bv: Blij-verdrietig, vervelend-

opgewonden) en vraagt elke participant om locatie tussen de 2 adjectieven te identificeren dat het best 

een specifiek individu beschrijft  



Soort vragen Voordelen Nadelen 

Open vragen 

- Veel flexibiliteit 
- Naar een afgebakend antwoord vragen, 

toch vrijheid geven om in eigen woorden 
te antwoorden 

- Allemaal verschillende antwoorden die moeilijk te 
vergelijken zijn 

- Moeilijk samen te vatten of analyseren met 
statistische methodes 

- Subjectieve interpretatie 
- Medewerking van participant: Sommigen zijn niet 

geïnteresseerd en doen geen moeite 

Gesloten 

vragen 

- Makkelijk te analyseren en samenvatten 
- Kwantitatieve antwoorden mogelijk, 

gemiddelden 
- Open vraag kan hierin verwerkt worden 

door bv: ‘ander, …’ en dan invulruimte te 
laten 

- Gelimiteerd aantal antwoordmogelijkheden 
(multiple choice) 

Schaalvragen 

- Numerieke waarden op intervalschaal 

→ Makkelijk vergelijken en statistisch 

analyseren 

- Participanten vinden vragen meestal 
makkelijk te begrijpen en te 
beantwoorden 

- Mogelijk om veel data te verzamelen over 
verschillende onderwerpen in 1 enquête  

- Responsset: Wanneer een serie vragen dezelfde 
antwoordkeuzes geeft, hebben participanten de 
neiging om hetzelfde antwoord te gebruiken voor 

bijna alle vragen → Vooral wanneer:  
- Ze zich niet sterk aangetrokken voelen tot 

een van de antwoorden 
- Snel willen afwerken 

- Probleem minimaliseren door mix van positieve 
en negatieve statements erin te verwerken 

→ Respondenten forceren om heen en weer te 

bewegen tussen tegengestelde zijdes van de 

schaal  

3.2 Een survey opstellen  

→ Vragen organiseren in samenhangende vragenlijst die makkelijk te begrijpen en in te vullen is 

→ Algemene richtlijnen: 

1. Demografische vragen (zoals leeftijd, geslacht, educatieniveau) moeten aan het einde van de enquête 

geplaatst worden 

→ Worden als saai ervaren, verveling aan het begin van enquête kan vragen beïnvloeden 

2. Gevoelige vragen of items die schaamte of ongemak kunnen veroorzaken moeten in het midden van de 

enquête geplaatst worden.  

→ Participanten zijn opgewarmd en toegewijd wanneer ze de vragen tegenkomen 

3. Vragen over hetzelfde onderwerp of met hetzelfde formaat moeten samen gegroepeerd worden 

4. Formaat van elke pagina moet simpel en geregeld zijn wanneer ze door participant zelf gelezen worden 

→ Vragen die dicht en chaotisch op elkaar staan kunnen intimiderend overkomen 

5. Woordenschat en taalstijl moeten makkelijk te begrijpen zijn door de participanten 

3.3 Relevante en representatieve individuen selecteren  

• Onderzoekers willen resultaten meestal generaliseren naar targetpopulatie 

• Externe validiteit van studie is gelimiteerd, deels door representativiteit van steekproef 

• Survey onderzoeksdesign geeft enkele bedenkingen over steekproefselectie 

o Onderzoeken meestal een specifiek probleem dat maar relevant is voor een kleine subset van 

de algemene populatie 

o Sommige zoeken naar een ruime cross-sectie van de algemene populatie om te beschrijven  

→ Steekproef mag dan niet te beperkt zijn 

• Soms zoeken individuele onderzoekers professionele hulp om surveys voor te bereiden en participanten 

te identificeren 

3.4 Een enquête uitvoeren  

→ Verschillende mogelijkheden om survey uit te voeren 



Internetsurveys  

• Via e-mail; SurveyMonkey, Google Forms… 

• Werken best wanneer men een afgebakende groep e-mailgebruikers aanspreekt, bv universiteit 

Gemailde surveys   

• Individuen gemakkelijkst bereiken via mail 

o Gebruikers vullen enquête in wanneer het hun past 

o Maar onderzoeker weet nooit wie de enquête effectief heeft ingevuld door de anonimiteit  

• Slechts 10-20% vult de enquête in, dus moet zeker naar 5x het aantal gewilde ingevulde enquêtes 

verstuurd worden → Bias: Enkel gemotiveerde mensen vullen het in 

• Non-responsbias: Individuen die de surveys terugsturen zijn meestal niet representatief voor de 

populatie 

→ Kan tegengegaan worden door cover letter die volgende elementen bevat 

o Verklaring waarom onderwerp belangrijk is 

o Verklaring over nuttigheid van resultaten 

o Nadruk op belangrijkheid van elk individueel antwoord 

→ Intentie is om mensen aan te moedigen om te antwoorden 

o Contactpersoon (naam, adres en telefoonnummer) die participanten kunnen contacteren met 

vragen   

o Handtekening van een persoon die herkend en gerespecteerd wordt door de individuen uit de 

steekproef  

• 2e techniek om mensen te laten antwoorden: Beloning aan vragenlijst binden 

• 3e techniek: Participanten op voorhand een waarschuwing geven voor de enquête en een follow-up 

reminder na het afronden ervan 

o Een mail op voorhand dat ze “verkozen” zijn, laat ze zich speciaal voelen 

o Reminder om hen in te vullen een week later zorgt ervoor dat ze het zeker niet vergeten 

• Bedanking sturen! 

Telefoonsurveys  

→ Belangrijke puntjes voor een succesvol telefonisch interview: 

1. Hou de vragen kort en gebruik een klein aantal antwoordmogelijkheden 

→ Vragen zijn niet zichtbaar, dus moeten ze duidelijk en makkelijk te onthouden zijn 

2. Oefen om de vragenlijst luidop te zeggen, een vraag horen is anders dan een vraag lezen 

3. Pas op voor interviewerbias: de toon van de vragensteller kan beïnvloedend zijn 

→ Op voorhand een neutrale stem inoefenen is dus belangrijk 

→ Wanneer de participant de vraag niet begrijpt, is de enige optie de vraag op dezelfde manier 

opnieuw voor te lezen in plaats van deze te proberen uitleggen of herformuleren 

4. Begin met jezelf voor te stellen om niet over te komen als ‘junk telefonist’ die gewoon iets wil 

aansmeren aan de participant 

→ Maak duidelijk dat je gewoon een vragenlijst wilt afnemen (gelijkaardig aan de voorpagina) 

Persoonlijke surveys en interviews 

• Mensen op afspraak laten komen of vrijwilligers verzamelen  

• Informatie uit interview kan heel waardevol zijn 

• Vooral handig bij specifieke, kleine groep mensen; Sleutelinformanten = Mensen met een uniek 

perspectief/idee of unieke toegang tot informatie (president…) 

•  Interviewersbias kan ook probleem vormen: Onderzoeker moet consistente attitude hebben doorheen 

het hele interview om dit risico te minimaliseren 

 



3.5 Voor- en nadelen van survey/enquêteonderzoek  

4. Het casestudiedesign 

Soms is er meer interesse in individueel gedrag, vooral in veldstudies van klinische psychologie → behandelingen 

• Idiografische behandeling = intensieve studie van individuen 

• Nomothetische behandeling = intensieve studie van groepen 

• Casestudie = Studie over een individu met als doel een uitgebreide beschrijving te verkrijgen 

→ Hier kan een interventie/behandeling bij gepaard gaan. Wanneer dit NIET zo is dan noemt men het 

casegeschiedenis 

Het casestudiedesign omvat de dieptestudie en gedetailleerde beschrijving van een enkel 
individu (of een heel kleine groep). Een casestudie kan een interventie om behandeling 

omvatten die is uitgevoerd door de onderzoeker. Wanneer een casestudie geen 
behandeling of interventie omvat, noemt men dit een casegeschiedenis 

4.1 Toepassingen van het casestudiedesign  

• Vooral gebruikt in klinische psychologie 

• Groepsstudies houden vaak weinig rekening met het individu, casestudies kunnen dus voor ene handige 

uitbreiding zorgen 

• Casestudies kunnen soms ook direct leiden tot theorieën (zoals bij Piaget) 

Zeldzame fenomenen en ongewone klinische cases  

• Casestudies vaak uitgevoerd op mensen met een zeldzame aandoening zoals persoonlijkheidsstoornis of 

DIS, bv: Eve White/Eve Black: The three faces of Eve (bekende studie) 

• Mensen met zeldzame hersenaandoeningen → hersenactiviteit beter begrijpen 

Bv: HM: hippocampus verwijderd om epileptische aanvallen te stoppen 

  

Surveytype Sterktes Zwaktes 

Internetsurveys 

- Economisch en efficiënt medium om een 
groot aantal deelnemers aan te spreken 

- Grote groep met bepaalde kenmerken 
aanspreken 

- Flexibel in het voorstellen van de 
antwoorden en de oplossingen 

- Sneller 
- Goedkoper 
- Ecologischer 

- Uitgave aan site 
- Enkel mensen op internet beschikbaar 
- Geen controle over samenstelling 

steekproef 

→ Steekproef is mogelijks niet representatief 

Gemailde surveys 

- Gemakkelijk en anoniem 
- Niet bedreigend/opdringerig voor 

participanten 
- Makkelijke uit te voeren 

- Kan duur zijn 
- Lage response rate (antwoord 

percentage) en non-response bias 
- Onzeker over wie de survey invult 

Telefoonsurveys 
- Kan vanuit huis of kantoor 
- Grote groep mensen wanneer de 

vragenlijst niet lang is 

- Tijdrovend 
- Risico op interviewerbias 

Persoonlijke surveys 

- Efficiënt om uit te voeren met groepen 
- 100% responsgraad 
- Flexibel (groepen of individuele interviews) 
- Ook bereikbaar voor mensen die niet 

kunnen lezen/schrijven of kleine kinderen 

- Tijdrovend bij individuele interviews 
- Risico op interviewerbias 



Casestudies als tegenvoorbeelden  

→ Een uitzondering op de regel aantonen met casestudies 

• Bv: Studie over cognitieve desensitisatie om fobieën te behandelen, nieuwe techniek → mensen 

‘wijsmaken’ dat hun fobieën genezen zijn → follow-up studie → heeft aangetoond dat het echt niet 

werkt 

• Mevrouw H: spinnenfobie, verklaarde na de behandeling dat er niets was veranderd 

4.2 Voor- en nadelen van het casestudiedesign  

Voordelen Nadelen 

- Niet veralgemeend over een diverse groep 

- Gedetailleerde beschrijving 

- Levendig, krachtig, overtuigend 

- Compatibel met klinisch werk 

- Kan zeldzame en ongewone gebeurtenissen 

onderzoeken 

- 1 negatieve demonstratie kan uitzondering op de regel 

aantonen 

- Kan beschrijven, maar niet verklaren 

- Gelimiteerde generalisatie 

- Risico op selectieve bias 

- Risico op subjectieve interpretatie 

 

  



H14: Single-subject onderzoeksdesigns 
1. Introductie  

• Single-subject/single-casedesigns worden uitgevoerd met 1 participant 

• Het zijn experimentele studies omdat ze onbevooroordeelde oorzaak-gevolgrelaties aantonen 

• Voordeel: Geven mogelijkheid om data te verzamelen over situaties waarin een enkel individu 

behandeld, geobserveerd en gemeten wordt 

• In verleden vooral gebruikt door behavioristen die aan operante conditionering deden 

• Clinici hebben deze methode overgenomen 

Single-subjectsdesigns, of single-casedesigns, zijn onderzoeksdesigns dat de resultaten 
van een enkele participant of subject gebruiken om het bestaan van oorzaak-gevolgrelaties 
vast te stellen. Om zich te kwalificeren als experimenten moeten deze designs manipulatie 

van een onafhankelijke variabele bevatten en controle van vreemde variabelen om 
alternatieve verklaringen voor de onderzoeksresultaten te voorkomen 

Resultaten van een single-subjectstudie evalueren 

• Geen scoreset, maar visuele grafiek van simpele data van het onderzoek 

• Verandering in grafiek toont niet noodzakelijk oorzaak-gevolg aan, 2 redenen hiervoor: 

o Resultaten stellen geen echt experiment voor omdat er geen controle is over de bijzondere 

variabelen → Geen duidelijk, niet bevooroordeeld antwoord 

o Verschil tussen voor en na de behandeling kan door toeval veroorzaakt zijn  

→ Er is variabiliteit in dag-tot-dag observaties, dit is een natuurlijk deel van gedrag en meting, 

statistisch significantieprobleem  

• Geen rekening gehouden met de kans, zoals bij BSD en WSD 

• Grafiek moet overtuigend bewijs leveren dat behandeling echt oorzaak is van verandering in gedrag, om 

als experiment te kwalificeren 

2. Fasen en faseveranderingen  

Een fase is een reeks observaties van hetzelfde individu onder dezelfde condities.  

Baselineobservaties zijn observaties die gemaakt zijn wanneer er geen behandeling 
uitgevoerd werd. Een reeks baselineobservaties noemen we een baselinefase en wordt 

geïdentificeerd door de letter A. 

Behandelingsobservaties zijn observaties die gemaakt zijn wanneer er wel een 
behandeling uitgevoerd werd. Een reeks behandelingsobservaties noemen we een 

behandelingsfase en wordt geïdentificeerd door de letter B. 

• Fase (phase) = Reeks observaties van hetzelfde individu onder dezelfde condities en is basis voor SSRD 

• Baselineobservaties = Observaties die gemaakt zijn wanneer er geen behandeling gedaan is 

→ Reeks baseline observaties = baselinefase, en wordt geïdentificeerd door de letter A 

• Behandelingsobservaties = Observaties die gemaakt zijn wanneer er wel een behandeling uitgevoerd 

werd 

→ Reeks behandelingsobservaties = behandelingsfase, geïdentificeerd door de letter B 

• Meerdere letters gebruiken wanneer er meerdere behandelingen zijn  

• Gewijzigde behandelingscondities worden onderverdeeld in B1, B2… 

• Als fase 2 of meer behandelingen tegelijk ondergaat, benoemen we deze bv als A-B-B1-1-BC-C  

→ A = baseline, B = behandeling, B1 = gewijzigde behandeling (modificatie) omdat B misschien niet 

effectief was, A= terug naar baseline, B en C samen, C alleen 



2.1 Level, trend en stabiliteit  

• De reeks observaties moeten een duidelijk patroon weergeven dat het gedrag beschrijft 

• Level van gedrag = Manier om patroon binnen een fase te beschrijven  

o Refereert naar de “grootte” van iemands antwoorden 

o Alle observaties dezelfde grootte → consistent/stabiel level van gedrag binnen die fase 

o Stabiele data vormen ongeveer een horizontale lijn op de grafiek 

Een consistent level komt voor wanneer een reeks metingen ongeveer allemaal dezelfde 
grootte hebben. In een grafiek clusteren de reeks datapunten rond een horizontale lijn  

• Trend = Alternatieve manier om patroon aan te tonen binnen een fase 

o Verwijst naar een consistente stijging/daling in de grootte/zwaarte van gedrag 

o Geen statistische methode voor gebruikt, maar is puur visueel op de grafiek 

Een consistente trend komt voor wanneer de verschillen tussen de metingen consistent in 
dezelfde richting gaan en ongeveer dezelfde grootte hebben. In een grafiek clusteren de 

reeks datapunten rond een schuine lijn 

• Kritische factor is stabiliteit in de data 

→ Wanneer rechte lijn gevormd kan worden is de data stabiel (dit moet niet perfect recht zijn) 

De stabiliteit van een reeks observaties verwijst naar de mate waarin de observaties een 
patroon tonen van een consistent level of consistente trend. Stabiele data kunnen weinig 

variatie van een perfect consistent patroon tonen, maar de variatie zou relatief klein 
moeten zijn en het lineair patroon relatief duidelijk 

Omgaan met onstabiele data  

→ Enkele technieken om bij onstabiele data toch een stabiel patroon te vinden: 

• Wachten: Observaties blijven maken en hopen dat data stabiliseert en een duidelijk patroon onthult 

→ Soms reageert een participant onvoorspelbaar omdat de studie nieuw is en hij een paar dagen nodig 

heeft om consistent gedrag te vertonen 

• Data van telkens 2 dagen naar een gemiddelde brengen kan er ook voor zorgen dat de resultaten 

stabieler zijn 

• Patronen zoeken in of redenen zoeken voor de onstabiliteit en deze aanpakken 

Lengte van een fase  

• Om een patroon te kunnen zien moet een fase minstens 3 observaties bevatten 

• Bij hoge variabiliteit moeten zeker meer observaties gedaan worden 

Fases veranderen 

• Faseverandering = Manipulatie van de onafhankelijke variabele en wordt bekomen door een 

behandeling toe te voegen, weg te halen of te veranderen 

→ Dit proces zet een nieuwe fase van start 

Een faseverandering omvat het veranderen van de omstandigheden, meestal door het 
uitvoeren of stoppen van een behandeling 

• Doel: Aantonen dat hierdoor veranderingen in gedrag veroorzaakt worden 

Beslissen wanneer fases moeten veranderen  

• Wanneer er een duidelijk patroon is in de vorige fase 

• Gevaarlijk of levensbedreigend gedrag in baseline → Ethisch verplicht om behandeling meteen te 

beginnen, als gedrag terug onder controle is, kan onderzoeker opnieuw beginnen 



• Veranderen van baselinefase naar behandelingsfase 

→ Wanneer data in baseline verbetering toont mag onderzoeker nog geen behandeling inlassen, 2 

redenen: 

o Klinische reden: wanneer er al verbetering is, is er nog geen nood aan een verandering 

o Experimentele reden: dit zou geen betrouwbare resultaten opleveren 

• Wanneer behandeling een plotse en ernstige verandering in gedrag veroorzaakt, moet onderzoeker de 

fase meteen stoppen of wijzigen 

2.2 Visuele inspectietechnieken 

→ Richtlijnen om te weten of een verandering in data duidelijk genoeg is: 

• Verandering in gemiddeld level: Grote veranderingen in gemiddelden is een teken van echte verschillen 

• Plotselinge verandering in level: Laatste datapunt van de fase vergelijken met eerste in volgende fasen 

→ Groot verschil toont een plotse reactie van de participant aan 

• Verandering in trend: Wanneer geobserveerde trend in een fase opvallend verschillend is van die in een 

andere, is dat een duidelijke indicatie van een verschil tussen fases 

• Reactietijd van verandering: Een vertraging tussen verandering in de fase en wanneer het gedrag mee 

verandert doet de betrouwbaarheid van de oorzaak-gevolgrelatie geen goed 

→ Dit is het meest overtuigende bewijs 

3. Het ABAB omkeringsdesign 

• De letters verwijzen naar de lettersequentie van fases 

• Het ABAB design of omkeringsdesign is het meest voorkomende en bestaat uit 4 fases:                                   

A = baseline, B = behandeling, A = terug naar baseline, B = herhaling van behandeling 

o Aantonen dat er een duidelijk verschil is tussen behandeling en baseline 

o Aantonen dat de veranderingen hetzelfde blijven in elke baseline en in elke behandeling 

• Elementen die het mogelijk maken een oorzakelijke relatie aan te tonen: 

o Baseline – behandeling: Er moet een verschil zijn 

o Behandeling – baseline: Gedrag keert ongeveer terug naar hoe het was in de eerste baseline 

→ Dit is de omkeringscomponent 

o Baseline – behandeling: Replicatie van stap 1 → Sluit uit dat veranderingen in stap 1 toevallig 

waren 

• Kan ook gebruikt worden om aan te tonen dat een behandeling niet werkt  

Bv: Craig en Keans: Accupunctuur 

3.1 Beperkingen van het ABAB design  

• Geloofwaardigheid is grotendeels afhankelijk van de omkering 

• Een behandeling opeens weer weghalen kan praktische en ethische vragen opleveren 

Praktische vragen 

• Kan zijn dat na omkering het gedrag van de baseline niet terugkeert omdat de patiënt genezen is, en 

het gedrag van de behandeling dus voortzet 

• Kan ook zijn dat participant in mindere mate terugkeert naar baseline 

Ethische vragen 

→ Effectieve behandeling plots stopzetten kan voor ongemakken zorgen voor cliënt; 2 voorwaarden om dit te 

minimaliseren 

• Iedereen wordt ervan verzekerd dat het terugtrekken van de behandeling tijdelijk is 

• Terugtrekken van behandeling kan praktisch noodzakelijk zijn: Cliënt moet terugkeren naar zijn normale 

leven als trial-periode om te kijken of het effect op lange termijn blijft bestaan of verdwijnt 



3.2 Variaties van het ABAB design: Complexere faseveranderingdesigns creëren  

→ Behandeling C kan toegevoegd worden als de cliënt niet reageert op de eerste behandelingsconditie 

• Kan zijn dat bijzondere variabele oorzaak is van veranderingen voor C 

• Verandering in C kan ook effect zijn van eerdere behandelingen, maar gewoon vertraagd 

• Kan ook dat effect in C enkel voorkomt als het samen voorkomt met bv B  

• Vertrouwen in oorzaak-gevolgeffect komt voort uit repliceren van fases en precies achterhalen 

waardoor het effect veroorzaakt werd 

 Kan dus heel complex worden! 

4. Multiple-baselinedesigns 

• Basisprobleem single-subjectmethode: Omkering  

→ Zijn naast ethisch dilemma enkel geschikt voor behandelingen met tijdelijk effect 

• Alternatief: Meerdere-baselinedesign → heeft geen omkering nodig en is dus goed voor behandelingen 

die langdurige of permanente effecten hebben 

• MBS heeft enkel verandering in 1 fase nodig en bevestigt betrouwbaarheid door die fase te repliceren 

op een tweede participant 

→ Zijn gelijktijdige observaties van participanten die 2 verschillende baseline periodes ondergaan (de 

ene iets langer dan de andere) 

• Multiple-baseline over subjects → wanneer 2 participanten gebruikt worden  

• Multiple-baseline over gedragingen → meerdere gedragingen worden voor 1 participant gemeten 

→ Gedragingen moeten onafhankelijk van elkaar zijn en apart behandeld worden 

• Multiple-baseline over situaties → 1 gedraging over verschillende situaties testen door: 

o 2 aparte situaties tegelijk te meten 

o Dan een behandeling toevoegen op 2 verschillende momenten voor de 2 situaties 

Een multiple-baselinedesign begint met twee gelijktijdige baselinefases. Een 
behandelingsfase wordt geïnitieerd voor een van de baselines terwijl baselineobservaties 
doorgaan voor de andere. Op een later tijdstip wordt de behandeling geïnitieerd voor de 

tweede baseline 

Wanneer de initiële baselinefases overeenkomen met hetzelfde gedrag voor twee aparte 
participanten, is het design een multiple-baseline over subjects 

Wanneer de initiële baselinefases overeenkomen met twee aparte gedragingen voor 
dezelfde participant, is het design een multiple-baseline over gedragingen 

Wanneer de initiële baselinefases overeenkomen met hetzelfde gedrag in twee aparte 
situaties, is het design een multiple-baseline over situaties 

4.1 Rationale voor het multiple-baselinedesign 

→ Criteria voor een succesvol MBD = criteria ABAB 

• Duidelijke en onmiddellijke verandering in het gedragspatroon van baseline naar treatment 

• Minstens 2 demonstraties dat het gedrag verandert bij behandeling → replicatie 

4.2 Voor- en nadelen van het multiple-baselinedesign 

• Voordeel: Geen omkering nodig → goed voor langdurige effecten 

• Nadelen: 

o Moeilijk om op elkaar gelijkende maar onafhankelijke gedragingen te zien (Eén participant, 

meerdere gedragingen) 

o Bij MBD mag de behandeling enkel het gedrag beïnvloeden dat het zou moeten beïnvloeden  

→ Anders lagere betrouwbaarheid 



o Risico dat veranderingen in het ene gedrag die van het andere gedrag mee beïnvloeden 

o Individuele verschillen tussen participanten/gedragingen kunnen andere uitkomsten hebben en 

de resultaten kunnen dan minder geloofwaardig overkomen 

5. Andere single-subjectdesigns  

→ Specifieke vragen of onderzoekssituaties: 3 alternatieve single-subjectdesigns: 

5.1 De componentanalyse (dismantling design) 

Een dismantlingdesign, of een componentanalysedesign, bestaat uit een reeks fasen 
waarbij in elke fase een component toegevoegd of verwijderd wordt van een complexe 

behandeling om te bepalen hoe elk deeltje bijdraagt tot het algemene behandelingseffect  

→ 2 strategieën om dit design uit te voeren: 

• Beginnen met een full-treatmentfase en deeltjes verwijderen 

• Beginnen met een baselinefase en deeltjes van de behandeling toevoegen 

5.2 Het veranderende-criteriumdesign 

• Soms onderzoek naar probleem dat verschillende groottes/levels heeft die duidelijk beschreven zijn en 

makkelijk te verstaan door cliënt als clinicus  

• Clinicus verandert criteria tijdens studie en kijkt of het gedrag mee verandert 

• Veranderend-criteriumdesign heeft reeks fases die elk verschillend specifiek criterium bevatten met 

een targetlevel van gedrag 

• Probleem: Gedrag volgt criterialevels en geen algemene trend 

• Oplossing: Niet-lineaire criteriasequentie → Ook stappen terug in proces en variëren in lengte van de 

criteria fases 

Een veranderend-criteriumdesign bestaat uit een reeks fases waarin elke fase is 
beschreven door een specifiek criterium dat een targetlevel van gedrag bepaalt. Het 
criteriumlevel verandert van de ene fase tot de volgende. Bewijs voor een succesvol 

behandelingseffect wordt verkregen wanneer het level van gedrag van de participant 
verandert overeenkomstig met de veranderende-criteriumlevels  

5.3 Het alternerende-behandelingsdesign 

= Discreet-trialdesign 

• Laat onderzoeker toe te switchen tussen behandelingen zonder te moeten wachten tot reeks 

observaties een level, trend, stabiliteit… vertoont 

• Beginnen door willekeurig te kiezen welke van de 2 condities bestuurd zal worden voor elke observatie 

• Basisvereisten: 

o Het moet mogelijk zijn om te kunnen switchen 

o Gedrag van participant moet onmiddellijk veranderen wanneer de behandeling toegevoegd 

wordt 

In een alternerend-behandelingsdesign, of een discreet-trialsdesign, worden twee (of 
meer) behandelingscondities willekeurig gealterneerd van de ene observatie tot de andere. 

Het resultaat is een reeks observaties die een overeenkomstige reeks alternerende 
behandelingscondities representeert 

• Voordelen: 

o Snelle vergelijking van 2 behandelingen 

o Snelle verandering tussen condities 

o Kan gebruikt worden om verschillende technieken te vergelijken waarin verschillen tussen 

therapeuten en condities van nature verschillen 



6. Algemene sterktes en zwaktes van single -subjectsdesigns  

→ 3 fundamentele verschillen tussen SSD en traditionele groepsdesigns: 

• 1 persoon versus meerdere 

• SSD veel flexibeler en kan makkelijk veranderen tijdens de studie zelf 

• SSD vraagt voortdurende evaluatie versus slechts 1 of 2 keer meten 

6.1 Voordelen van SSD 

• Oorzaak-gevolg relaties tussen behandelingen en gedragingen met maar 1 participant 

→ Clinici kunnen therapie geven en tegelijk experimenten uitvoeren 

• Flexibiliteit: Wanneer een participant niet reageert op therapie kan men deze gewoon wijzigen 

→ Behandeling persoonlijker maken en aanpassen aan wat de cliënt nodig heeft 

6.2 Nadelen van SSD 

• Moeilijk te veralgemenen (externe validiteit): Relatie kan enkel aangetoond worden voor 1 participant  

• Reactiviteitsprobleem (interne validiteit): De participant is zich bewust van de behandeling omdat er 

constant veranderingen gebeuren 

• Geen statistische controle, enkel visueel (grafieken) 

• Statistische significantie: Effect is waarschijnlijk niet toevallig 

• Praktische significantie: Het effect is substantieel en groot genoeg 

• Klinische significantie  

 

  



H15: Mixed methods 
1. De oorsprong  

• Mixed methods als derde methodologische beweging of derde onderzoeksparadigma (in literatuur) 

• Mixing methods = Intuïtieve manier van onderzoek doen dat gebaseerd is op onze eigen acties 

gedurende onze levens 

• Methodes worden vaak spontaan gemixt, bv kwantitatief en kwalitatief 

• Mixed methods combineren verschillende perspectieven 

o Een methode 

o Een onderzoekdesign 

o Een filosofische oriëntatie 

• Basiselementen 

o Onderzoeker verzamelt en analyseert kwantitatieve en kwalitatieve data 

o Integreert/mixt die 2 samen in de resultaten 

o Organiseert de producten in specifieke onderzoekdesigns die logica en procedure bevatten om 

studie uit te voeren 

o Kadert ze binnen een theorie en filosofie 

Voorbeeld 

• Onderzoeker gebruikt kwantitatieve instrumenten en kwalitatieve datareporten gebaseerd op 

focusgroepen om te kijken of de 2 types data op elkaar gelijkende resultaten bevatten 

• Onderzoeker moet de onderzoektypes herkennen die best passen bij het MM design en argumenteren 

waarom deze noodzakelijk is bij het onderwerp 

• Methodes aan verschillende soorten onderzoekproblemen linken in plaats van aan topics  

• Bv: Kwalitatieve enquête past best bij een onderzoek waarbij het doel is om de mening van participanten 

te begrijpen 

• Een kwantitatief experiment past best bij een onderzoek waarbij een behandeling met een controle 

conditie vergeleken wordt 

• Een kwantitatieve etnografie past best bij een onderzoek dat kijkt naar hoe een cultuur-delende groep 

werkt 

• Over het algemeen zijn onderzoeksmethodes die passen bij MM degene waarbij 1 data-bron niet 

voldoende is → MM bieden extra informatie over de resultaten, 1+1=3.  

2. Het begin van MM 

2.1 Filosofische begin  

• Elk onderzoek heeft een filosofisch begin en onderzoekers moeten voorzichtig zijn met de assumpties 

die ze maken uit de kennis die ze opdoen in hun studie 

• Deze assumpties vormen het onderzoekproces en het uitvoeren ervan 

• Die collectie assumpties noemen we een wereldbeeld of paradigma 

→ 4 wereldbeelden: 

1. Post-positivisme 

o Vaak geassocieerd met kwantitatieve benaderingen 

o Kennis gebaseerd op  

▪ Determinisme en oorzaak-gevolg 

▪ Reductionisme (op een kleine groep variabelen focussen) 

▪ Gedetailleerde observaties en variabele metingen 

▪ Theorieën testen die constant verfijnd worden 

  



2. Constructivisme 

o Vaak geassocieerd met kwantitatieve benaderingen 

o Werkt met een verschillende set assumpties 

o Het begrijpen/de betekenis van fenomenen, gevormd door subjectieve visies van participanten 

o Bottom-up: Participanten vormen hun visies onder invloed van sociale interactie met anderen 

en hun persoonlijk verleden 

3. Transformisme 

→ Filosofische raamwerk dat focust op  

o Ethiek in termen van culturele verantwoordelijkheid 

o Herkennen van deze dimensies van diversiteit die geassocieerd zijn met machtsposities 

o Het opbouwen van vertrouwelijke relaties 

o MM ontwikkelen die medeverantwoordelijk zijn voor sociale verandering 

4. Pragmatisme  

o Filosofische raamwerk 

▪ Gevormd door een groot aantal MM geleerden 

▪ Vaak geassocieerd met MM onderzoek 

o Hoofdfocus: Consequenties van het geleide onderzoek → Daarom zijn de onderzoeksvragen 

belangrijker dan welke methode men gebruikt 

o Onderzoekers gebruiken meerdere methodes om het probleem van alle mogelijke kanten te 

bekijken → Pluralistisch 

Ontologie Postpositivisme Constructivisme Transformisme Pragmatisme 

Epistemologie 

(Relatie onderzoeker en 

participant) 

Determinisme Begrijpen Politiek/activistisch 
Gevolgen van 

acties 

Axiologie 

(Rol waarden) 

Reductionisme 

(kleine groep variabelen) 

Meerdere 

participanten 

Autoriteit, 

mensenrechten, 

sociale gelijkheid 

Probleem centraal 

Methodologie 

(Onderzoeksproces) 

Empirische observatie 

en meting 

Sociale en historische 

constructie 

Collaboratief, 

meewerkend 
Pluralistisch 

Retoriek 

(Taal) 

Theorie verificatie, 

bevestiging 
Theorie generalisatie 

Verandering, 

emancipatorisch 

Real-world 

oefening 

 

Ontologie = natuur van de realiteit waar onderzoekers van uitgaan wanneer ze hun onderzoeken samenstellen 
 

Positivisme  Constructivisme 

→ Enkelvoudig en onafhankelijk → Pluralisme 

  

Transformatisme  Pragmatisme 

→ Meerdere vormen van realiteit gevormd door sociale en 

culturele posities van individuen (geslacht, ras…) 

→ Realiteit is enkelvoudig en pluralistisch 

 

Methodologie 
 

Post-positivisme  Constructivisme  Transformisme 

→ Top-down: Theorie → hypothese → Bottom-up: Visie van participant → 

theorie 

→ Onderzoeker werkt samen met 

experten en community leden 

- Deductie + inductie combineren 

- Kwantitatief + kwalitatief 

 

 



 Post-positivisme Constructivisme Transformatisme Pragmatisme 

Ontologie 

Wat is de oorsprong 

van de realiteit? 

Enkelvoudige realiteit 

(Aanvaarden of verwerpen 

van hypotheses) 

Meerdere realiteiten 

(Quotes om verschillende 

aspecten te illustreren) 

Meerdere facetten en 

verschillende sociale 

en culturele posities 

Enkelvoudig en 

meerdere realiteiten 

Epistemologie 

Wat is de relatie 

tussen onderzoeker 

en participant? 

Afstand en 

onpartijdigheid 

(Objectiviteit) 

Geslotenheid en 

subjectiviteit 

Collaboratie 

(Onderzoekers laten 

participanten 

meewerken) 

Praktisch 

(Wat werkt het best) 

Axiologie 

Wat is de rol van de 

waarden? 

Unbiased 

(Onderzoekers checken om 

bias te vermijden) 

Biased 

(persoonlijke 

interpretaties) 

Gebaseerd op 

mensenrechten en 

sociale gelijkheid 

Meerdere standpunten 

(biased en ubiased 

perspectieven) 

Methodologie 

Wat is het 

onderzoeksproces? 

Deductie 

(Onderzoekers testen op 

een vorige theorie) 

Inductie 

(Visie → theorie) 
Participerend 

Combinerend 

(Kwantitatief en 

kwalitatief) 

Retoriek 

Wat is de taal van 

de onderzoeker? 

Formeel Informeel 
Activist georiënteerde 

taal 
Formeel/informeel 

 

→ 4 verschillende standpunten geven raad voor MM onderzoekers: 

1. Gebruik 1 best passend wereldbeeld voor MM  

→ Veel auteurs gebruiken pragmatisme als optimale wereldbeelden voor MM 

2. Gebruik een dialectisch perspectief dat meerdere wereldbeelden combineert 

→ Verschillende paradigma’s maken tegenstrijdige ideeën sterker 

3. Identificeer de wereldbeelden gebaseerd op de studie context en MM design 

→ In dit standpunt hebben onderzoekers flexibiliteit om de wereldbeeld die het best in de context past 

te gebruiken 

4. Gebruik een wereldbeeld gevormd door iemands onderzoeksgemeenschap 

→ Een andere aanpak ziet paradigma’s als gedeelde overtuigingen van een onderzoeksveld 

→ Onderzoekers delen een consensus op specifieke gebieden van expertise over welke 

onderzoeksvragen belangrijk zijn en welke procedures geschikt 

2.2 Theoretische basis  

• Een theorie werkt op een nauwer perspectief dan een paradigma in wetenschappelijk onderzoek 

• Theorie is algemene verklaring van wat onderzoeker verwacht te vinden in een studie 

• Gebruikt in kwantitatief onderzoek om te voorspellen en interpreteren: Hypo-deductieve aanpak: 

o Sleutelvariabelen identificeren 

o Dan omzetten in hypothese of vraag 

o Dan met data bepalen om hypothese te verwerpen/aanvaarden 

• In kwalitatief onderzoek wordt de theorie tijdens het onderzoeksproces ontwikkeld 

→ Dient als voorbeeldmodel of verklaring voor de gevonden resultaten aan het einde van de studie 

3. Core mixed method designs 

→  Onderzoekdesigns zijn procedures om data te verzamelen, analyseren, interpreteren en rapporteren,  

3 designs voor mixed methods 

• Convergent mixed method design 

• Toelichtend sequentieel mixed method design (Explanatory sequential) 

• Verkennend sequentieel mixed method design (Exploratory sequential) 



3.1 Convergente design 

= Concurrent/parallel design 

• Resultaten van kwantitatief en kwalitatief onderzoek vergelijken 

• Basisidee: de 2 vergelijken met als doel: 

o Een meer compleet idee krijgen en beter begrijpen van het probleem 

o Resultaten valideren 

o Kijken of participanten op een gelijkaardige manier antwoorden op vooraf vastgelegde schalen 

of open vragen 

• De 2 databases combineren 

 

3.2 Toelichtend sequentieel design (explanatory/segential)  

→ Kwalitatief onderzoek gebruiken om kwantitatieve bevindingen te helpen verklaren 

• 2 verschillende interactiefases 

o Verzamelen/analyseren van kwantitatieve data 

o Verzamelen en analyseren van kwalitatieve data 

→ Uitleggen/uitbreiden van eerste fase 

• De tweede fase volgt logisch uit de eerste 

 

3.3 Verkennend sequentieel design (exploratory)  

→ Kwalitatieve exploratie en vervolgens bevindingen veralgemenen naar bredere populatie door kwantitatief 

onderzoek  

• Eerst verzamelen en analyseren van kwalitatieve data  

• Dan ontwikkelingsfase (gebaseerd op de verkenningsresultaten) waarin kwantitatieve kenmerken 

ontwikkeld worden, gebaseerd op kwalitatieve resultaten 

→ Nieuwe variabelen kiezen, een instrument, een interventie…  

• Dan interpreteren hoe kwantitatieve resultaten bijdragen aan de kwalitatieve resultaten of hoe ze een 

beter beeld ervan geven 

 

 

 


