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Methodologie 
Hoofdstuk 1: Introductie, kennisverwerving en de wetenschappelijke methode  

 

1.1. Introductie tot onderzoeksmethodologie 

Één van de fundamentele doelen van wetenschappelijk onderzoek is: duidelijk en niet-ambigue, 

gerechtvaardigde antwoorden vinden. 

 

1.2. Methodes van kennisverwerving 

1. LO: Beschrijf volharding en intuïtie als methodes van het weten/verwerven van kennis. 
Identificeer een voorbeeld en leg de beperkingen van elke methode uit. 
 

2. LO: Beschrijf en identificeer een voorbeeld van de methode van autoriteit en leg de 
beperkingen uit. 
 

3. LO: Beschrijf en identificeer een voorbeeld van de rationele methode van het verwerven van 
kennis en leg de beperkingen uit. 
 

4. LO: Beschrijf en identificeer een voorbeeld van de empirische methode van het verwerven 
van kennis en leg de beperkingen uit. 

 

Methodes van kennisverwerving = manieren waarop een persoon dingen kan weten of antwoorden 

op vragen kan ontdekken. 

De volgende 5 methodes zijn niet-wetenschappelijke onderzoeksbenaderingen. 

 

Methode van volharding = informatie wordt voor waar aangenomen omdat men dit altijd al geloofd 

heeft of omdat bijgeloof het altijd ondersteund heeft 

Vb. “Tegengestelden trekken elkaar aan.” 

Hoe vaker we worden blootgesteld aan zulke statements, hoe meer we geneigd zijn ze te geloven. 

Adverteerders buiten dit uit door hun slogans telkens te herhalen vb. Mc Donalds: “I’m lovin’ it”. 

- De informatie verworven o.b.v. deze methode is niet altijd accuraat! 
o “Tegengestelden trekken elkaar aan” klopt niet. 

- Er is geen methode om die foute opvattingen te corrigeren. 
o Zelf al is er duidelijk tegenbewijs, een wijdverspreid geloof is moeilijk te doorbreken. 
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Methode van intuïtie = informatie wordt geaccepteerd o.b.v. een voorgevoel of omdat het instinctief 

“goed aanvoelt”. 

Vb. “Ik denk dat Dorien de mol is.” 

De methode van intuïtie is de snelste methode om tot een antwoord te komen. Wanneer we geen 

rationele data hebben om ons op te baseren vallen we terug op onze intuïtie. Vele ethische keuzes of 

morele vragen worden verwerkt met de intuïtieve methode. Vb. we weten dat iets fout is omdat het 

verkeerd aanvoelt. Een deel van onze intuïtie is waarschijnlijk gebaseerd op subtiele signalen die we 

opvangen van de mensen rondom ons, vb. we weten niet zeker of Inès geïrriteerd is maar door haar 

manier van handelen krijgen we dat gevoel. 

- Er is geen mechanisme om accurate van inaccurate kennis te scheiden. 
 

 

Methode van autoriteit = een persoon vertrouwt op informatie of antwoorden van experts binnen 

een bepaald vakgebied. 

Vb. direct raadplegen van een expert, of naar de bib/website gaan om daar de experts werk te lezen. 

Vaak is het de snelste en gemakkelijkste manier om tot antwoorden te komen. Onze formele 

educatie is gebaseerd op deze methode (a.d.h.v. leerkrachten en cursussen). 

- De methode van autoriteit leidt niet altijd tot accurate informatie omwille van bias. 
o Bronnen zijn vaak biased/in voordeel van een bepaald standpunt of oriëntatie. 

- Antwoorden verkregen van een expert zouden eerder een subjectieve, persoonlijke mening 
kunnen vertegenwoordigen dan echte deskundige kennis. 

o Vb. de ene expert geeft een topreview van ‘La Casa de Papel’ en de andere expert 
vond het een rotserie. 

- We nemen aan op grond van de status van de persoon als autoriteit, dat de expertise kan 
worden veralgemeend naar de vraag die we stellen. 

o Vb. als een bekende atleet je vertelt dat Royco soep meer nutriënten bevat dan elk 
ander merk. De vraag is of een bekende atleet zijn je meteen ook een soep-expert 
maakt? 

- Mensen nemen vaak een experts standpunt aan zonder deze in vraag te stellen. 
o Mensen gaan de accuraatheid van hun bronnen niet meer na en denken er niet aan 

om te zoeken naar een tweede opinie. 
o Resultaat is dat valse info soms voor waar wordt aangenomen want er is toch geen 

reden om iets in vraag te stellen (als het logisch genoeg klinkt). 

- Niet alle “experts” zijn experts! 
 

Methode van geloof = een variant op de methode van autoriteit waarin mensen 

onbetwistbaar vertrouwen in de autoriteit van de figuur, en daarom de informatie van de 

autoriteit accepteren zonder twijfel. 

Vb. jonge kinderen geloven ten volste wat hun ouders hun vertellen. Dit absolute vertrouwen 

vindt men ook terug in de (extremere) religies. 

- De methode van geloof laat geen mechanisme toe om de accuraatheid van de info te 
testen. 
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Concluderend kunnen we op twee manieren de zekerheid verhogen van de informatie die we 

verkregen o.b.v. de methode van autoriteit: 

1. De bron van de informatie evalueren. 
2. De informatie zelf evalueren. 

 

De volgende twee methodes van kennisverwerving (en de wetenschappelijke methode) zijn 

ontworpen om meer eisen te stellen aan de informatie en antwoorden die ze opleveren. 

 

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

redeneren. 

Bij logisch redeneren beschrijven premissen feiten of assumpties die verondersteld worden waar te 

zijn.  

Een argument is een reeks van premissen 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 tot een conclusie te komen of een antwoord te krijgen op een 

vraag.  

Vb. 

Alle 3-jarige kinderen zijn bang van het donker.  

Amy is 3 jaar.  

Daarom is Amy bang van het donker. 

 

In dit argument zijn de eerste twee zinnen premissen. De laatste zin is een logische conclusie daarop 

gebaseerd. Als de premissen correct zijn en de logica is degelijk, dan is de conclusie gegarandeerd 

correct!  

Kortom, de antwoorden verkregen door de rationele methode moeten voldoen aan de standaarden 

van de regels van de logica, vooraleer ze als waarheid kunnen worden aanvaard. 

- Er is een kans dat de conclusie niet correct is.  
o Vb. de eerste premisse “álle 3-jarigen zijn bang van het donker”, maar dit is niet altijd 

het geval.  

- Het is ook mogelijk dat men verkeerde informatie kreeg. 
o Vb. Amy’s leeftijd, waardoor één van de premissen niet klopt. 

 

Een logische conclusie is énkel correct voor de specifieke situatie beschreven in de premissen. Als 

deze incompleet zijn of de situatie is niet correct weergeven, dan is de conclusie waarschijnlijk niet 

juist! 

- Mensen zijn sowieso al niet goed in logisch redeneren. 
 



4 
 

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 verworven door de zintuigen. 

Vb. in de zomer is het warmer dan in de winter, zalm is duurder dan varkensvlees… 

- We mogen niet alles wat we zintuigelijk ervaren zomaar geloven! 
- Percepties kunnen drastisch beïnvloed worden door voorgaande kennis, verwachtingen, 

gevoelens, overtuigingen… 
o Resulteert in het feit dat twee verschillende observators hetzelfde kunnen 

observeren en toch twee compleet verschillende zaken kunnen waarnemen. 

- De empirische methode is vaak tijdrovend en kan zelfs gevaarlijk zijn! 
o Vb. als men wil weten of de paddenstoelen in de tuin eetbaar zijn of niet is het beter 

om vb. de methode van autoriteit toe te passen dan de empirische. 

- Mensen misinterpreteren en mispercipiëren de wereld rondom zich redelijk vaak. 
 

Samenvattende tabel: niet-wetenschappelijke onderzoeksmethoden 
Methode Manier om tot antwoord te komen 

Volharding Gewoonte of bijgeloof 

Intuïtie Gevoel of ingeving 

Autoriteit Expert raadplegen 

Rationalisme Redeneren, logische conclusie construeren 

Empirisme Direct zintuigelijk observeren/waarnemen 
 

 

1.3. De wetenschappelijke methode 

5. LO: Beschrijf de 5 stappen van de wetenschappelijke methode. 
 

6. LO: Beschrijf inductie en deductie en leg hun rol uit binnen de wetenschappelijke methode. 
 

7. LO: Beschrijf het verschil tussen een hypothese en een predictie. 
 

8. LO: Leg uit waarom de wetenschappelijke methode empirisch, publiek en objectief is. 
 

9. LO: Beschrijf het verschil tussen wetenschap en pseudowetenschap. 

 

De 5 stappen 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 wordt gegrepen door iemand anders zijn observaties (vb. een verslag van 

iemand zijn bevindingen of een gesprek dat je toevallig opvangt).  

In deze fase van het proces begint men vaak te generaliseren. 
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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: Vorm een voorlopig antwoord of verklaring (een hypothese) 

Deze stap begint meestal met het identificeren van andere factoren of variabelen die geassocieerd 

zijn met je observatie. Je kan variabelen identificeren d.m.v. het gebruik van je gezond verstand of 

door achtergrondonderzoek in de bibliotheek of op het internet te doen. 

Variabelen = 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. Merk op dat je 

hypothese niet noodzakelijk je finale antwoord hoeft te zijn. De hypothese is een voorlopig antwoord 

dat bedoeld is om te testen en kritisch te evalueren. 

Hypothese = een uitspraak dat een relatie tussen variabelen beschrijft of verklaart. 

 

Stap 3: Gebruik je hypothese om een toetsbare predictie te genereren 

Meestal houdt deze stap in dat men de hypothese toepast op een specifieke, 

observeerbare, ‘real-world-situatie’. Merk op dat een hypothese kan leiden 

tot verschillende voorspellingen en elke voorspelling verwijst naar een 

specifieke situatie of gebeurtenis die geobserveerd en gemeet kan worden. 

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. Inductie gebruikt specifieke voorbeelden om 

algemene conclusies of hypotheses te ontwikkelen. Deductie gebruikt algemene conclusies om 

specifieke predicties te bereiken. 

Inductie = increase (from a few to many) 

Deductie = decrease (from many to a specific few) 

 

 

Verder moeten de voorspellingen ontwikkelt vanuit een hypothese toetsbaar zijn, het moet mogelijk 

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

INDUCTIE 

Generaliseren van een kleine set van 

specifieke vb. naar de complete set 

van alle mogelijke vb. 

Ik at drie appels en ze waren alle drie 

zuur, dus alle appels zijn zuur. 

DEDUCTIE 

Het voorspellen van een kleine set 

van specifieke vb. vanuit een 

algemeen statement over de 

complete set van alle mogelijke vb. 

Alle groene appels zijn zuur, dus als 

ik een appel eet zal die zuur zijn. 
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Stap 4: Evalueer de predictie door het maken van systematische, geplande observaties 

Nadat een specifieke toetsbare voorspeling gemaakt is (rationele methode) evalueer je deze door ze 

direct te observeren (empirische methode). Dit is de echte onderzoeks- of dataverzamelingsfase van 

de wetenschappelijke methode! 

Het doel is om een eerlijke en onbevooroordeelde test te ontwikkelen door te observeren of de 

voorspelling correct is. De onderzoeker moet zo nauwkeurig en objectief mogelijk te werk gaan. 

 

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

verfijnen 

De laatste stap van de wetenschappelijke methode is het 

vergelijken van de waarnemingen met de voorspellingen die vanuit 

de hypothese zijn gemaakt. in hoeverre komen de waarnemingen 

overeen met de voorspellingen? 

Enige overeenstemming wijst op steun voor de oorspronkelijke 

hypothese en suggereert nog nieuwe voorspellingen te doen en 

deze ook te testen. 

Gebrek aan overeenstemming geeft aan dat de oorspronkelijke 

hypothese fout was of dat de hypothese fout werd gebruikt. In dit 

geval wordt de hypothese herzien of heroverwogen hoe deze werd 

gebruikt. 

Merk op dat we in beide gevallen terugkeren naar stap 2. De 

wetenschappelijke methode is dus geen lineair proces maar eerder 

een circulair proces of een spiraal die zich steeds weer herhaalt en met elke cyclus hoger wordt 

naarmate nieuwe kennis wordt opgedaan. 

De wetenschappelijke methode = 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.  

 

Wetenschap is empirisch, publiek en objectief 

Wetenschap is empirisch 

Dat betekent dat antwoorden verkregen worden door gestructureerd en systematische 

observaties te doen. Wetenschap vereist empirische verificatie. Het is pas wetenschappelijk 

geaccepteerd als het empirisch is aangetoond! 

• Gestructureerd is belangrijk om duidelijk te zien of de hypothese aanvaard dan wel 
verworpen wordt. 

• Systematisch omdat ze worden uitgevoerd onder een gespecificeerde reeks voorwaarden, 
zodat we de vragen die we behandelen nauwkeurig kunnen beantwoorden. 

 

Observatie 

Hypothese 

Predictie 

Geplande 

observaties 

Nieuwe hypothese 

Predictie 

Nieuwe hypothese 
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Wetenschap is publiek 

Hiermee bedoelen we dat de wetenschappelijke methode observaties beschikbaar stelt voor 

evaluatie door anderen, vooral andere wetenschappers.  

Replicatie of herhaling van observatie maakt verificatie van de bevindingen mogelijk. Evaluatie kan 

gebeuren door vb. peers. Alleen openbare waarnemingen zijn verifieerbaar. Vb. door rapporten te 

publiceren in wetenschappelijke tijdschriften of resultaten te presenteren op congressen en 

vergaderingen.  

Het onderzoeksrapport moet aan verschillende normen voldoen om te worden gepubliceerd. Er 

moeten voldoende details worden verstrekt zodat iedereen dezelfde studie exact kan repliceren om 

de bevindingen te verifiëren. Dit helpt ook in de strijd tegen fouten en fraude. 

 

Wetenschap is objectief 

Dat wil zeggen dat de waarnemingen zo zijn gestructureerd dat de vooroordelen en overtuigingen 

van de onderzoeker geen invloed hebben op de uitkomst van de studie. 

'Een onbevangen zoektocht naar kennis', wat inhoudt dat de onderzoeker de waarnemingen niet 

door persoonlijke gevoelens laat contamineren. Een manier om de kans op de invloed van de 

verwachting van de experimentator te verkleinen, is door de mensen die de waarnemingen doen, 

niet op de hoogte te houden van de details van het onderzoek. We spreken dan van een onderzoeker 

die blind is voor de details van het onderzoek. 

 

Wetenschap vs. pseudowetenschap 

Wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op het verzamelen van bewijs uit zorgvuldige, 

systematische en objectieve observaties. Dit is een van de belangrijkste kenmerken die de 

wetenschap onderscheidt van andere, minder rigoureuze disciplines die bekend staan als 

pseudowetenschappen. 

Pseudowetenschap = een systeem van ideeën dat vaak wordt gepresenteerd als wetenschap, maar 

dat eigenlijk enkele van de belangrijkste componenten mist die essentieel zijn voor wetenschappelijk 

onderzoek. 

Enkele van de belangrijkste verschillen: 

Wetenschap Pseudowetenschap 

De negatieve resultaten worden erkend en 
geaccepteerd. De oorspronkelijke theorie wordt 
herzien. 

De negatieve resultaten worden volledig 
genegeerd of ‘weggepraat’ zonder de 
oorspronkelijke theorie te herzien. 

Wetenschap vereist een objectieve en 
onbevooroordeelde evaluatie van al het 
beschikbare bewijs. Tenzij een behandeling 
consistent succes vertoont dat niet kan worden 
verklaard door andere externe factoren, wordt 
de behandeling niet als effectief beschouwd. 

Pseudowetenschap daarentegen is geneigd te 
vertrouwen op subjectief bewijs zoals 
getuigenissen en anekdotische verslagen van 
succes. het heeft ook de neiging zich te 
concentreren op enkele geselecteerde 
voorbeelden van succes en negeert gevallen 
van mislukking. 
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De wetenschap test en daagt actief haar eigen 
theorieën uit en past theorieën aan wanneer 
nieuw bewijsmateriaal verschijnt. Theorieën 
evolueren voortdurend. 

Pseudowetenschap negeert vaak niet-
ondersteunend bewijs en vat kritiek op als 
persoonlijke aanval. Pseudowetenschappelijke 
theorieën stagneren en blijven ongewijzigd. 

Wetenschappelijke theorieën zijn gebaseerd op 
wetenschap uit het verleden. 

Pseudowetenschap heeft de neiging om geheel 
nieuwe disciplines en technieken te creëren die 
niet verbonden zijn met gevestigde theorieën 
en empirisch bewijs. 

 

1.4. Het onderzoeksproces 

10. LO: Beschrijf het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek en herken van elk 
voorbeelden. 
 

11. LO: Beschrijf de stappen van het onderzoeksproces. 
 

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 verhalend verslag. 

 

De 10 stappen in het onderzoeksproces 

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

onbeantwoorde vraag te vinden 

Deze taak bestaat doorgaans uit twee delen: 

1. Selecteer een algemeen onderwerp. 
2. Beoordeel de literatuur in dat gebied om de relevante variabelen te identificeren en een 

onbeantwoorde vraag te vinden. 
 Hierbij is de persoonlijke interesse en intrinsieke motivatie van groot belang! 

Ideeën voor onderwerpen kunnen uit verschillende bronnen komen: alledaagse ervaringen, boeken, 

tijdschriftartikelen, schoolwerk…  

Vaak betreft de onderzoeksvraag een relatie tussen twee of meer variabelen. 

 

Stap 2: Vorm een hypothese 

Als je onbeantwoorde vraag eenvoudigweg om een beschrijving van een variabele of variabelen gaat, 

kun je rechtstreeks naar stap 3 gaan.  

Het doel van het onderzoek is om aan te tonen dat je antwoord (je hypothese) correct is. 
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Stap 3: Bepaal hoe je je variabelen zal definiëren en hoe je ze zal meten 

De in de onderzoekshypothese geïdentificeerde variabelen moeten zodanig worden gedefinieerd dat 

ze kunnen worden gemeten door middel van een of andere vorm van empirische observatie. Door 

onze variabelen te definiëren transformeren we de hypothese in een empirische toetsbare vorm! 

 

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

geselecteerd zullen worden en plan hun ethische behandeling 

Er moet beslist worden wat voor soort individuen zullen deelnemen, hoeveel individuen en je moet 

plannen waar en hoe ze te rekruteren. Als de individuen mensen zijn, worden ze participanten 

genoemd, niet-mensen zijn subjecten. 

Het is de verantwoordelijkheid van de onderzoeker om de veiligheid en het welzijn van de 

deelnemers te plannen en hen te informeren over alle relevante aspecten van het onderzoek, met 

name over elk risico of gevaar dat daarbij kan komen kijken.  

Ethische overwegingen omvatten ook het bepalen van de procedure die je gebruikt om deelnemers 

te rekruteren. Daarnaast moet je beslissen of je beperkingen gaat stellen aan de kenmerken van de 

deelnemers. 

 

Stap 5: Kies een onderzoeksstrategie 

De algemene benadering moet worden gekozen waarmee de onderzoekshypothese zal geëvalueerd 

worden. 

De keuze voor een onderzoeksstrategie wordt meestal bepaald door volgende factoren: 

1. Het type vraag dat wordt gesteld 
a. Kan je sturen richting een specifieke onderzoeksstrategie. 

2. Ethiek en andere beperkingen  
a. Vb. de beschikbaarheid van apparatuur, beperken wat je wel of niet in het 

laboratorium kunt doen. Deze factoren kunnen er vaak toe dwingen de ene 
onderzoeksstrategie te verkiezen boven de andere. 

 

Stap 6: Kies een onderzoeksdesign 

Er moet een beslissing gemaakt worden over de specifieke methoden en procedures die je zal 

gebruiken om het onderzoek uit te voeren. 

Vb. Individuen/groepen, identieke groepen/onderling verschillend, op hetzelfde 

moment/verschillende tijdstippen… 

 

Stap 7: Voer het onderzoek uit 

Nu moet er worden bepaald of de studie zal uitgevoerd worden in een labo of in het veld (de echte 

wereld). Zal je de participanten in groep of elk apart observeren?  
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Daarbij moet je nu al de eerdere beslissingen implementeren i.v.m. het manipuleren, observeren, 

meten, controleren en registreren van de verschillende aspecten van het onderzoek. 

 

Stap 8: Evalueer de data 

Nu moet je verschillende statistische methoden toepassen om de data te gaan bestuderen en 

evalueren.  

Dit houdt in: grafieken tekenen, gemiddelden of correlaties berekenen en het gebruiken van 

inferentiële statistieken om te helpen bepalen of de resultaten van je specifieke deelnemers kunnen 

worden gegeneraliseerd naar de rest van de bevolking 

 

Stap 9: Rapporteer de resultaten 

Resultaten en observaties moeten openbaar zijn. Dit gebeurt o.a. a.d.h.v. een geschreven verslag dat 

beschrijft wat er is gebeurd, wat er gevonden is en hoe de resultaten geïnterpreteerd zijn.  

Twee redenen om onderzoeksresultaten te rapporteren zijn: 

1. De resultaten worden deel van de algemene kennis die andere mensen dan kunnen 
gebruiken om hun vragen te beantwoorden of om nieuwe onderzoeksideeën te ontwikkelen. 

2. Zo kan de onderzoeksprocedure gerepliceerd of weerlegt worden door andere onderzoekers 

 

Stap 10: Verfijn of herformuleer je onderzoeksidee 

Meestal leiden resultaten die een hypothese ondersteunen tot nieuwe vragen via een van de 

volgende twee routes: 

1. Test de grenzen van het resultaat 
a. Merk op dat het doel is om te bepalen of je studieresultaat zich generaliseert naar 

andere gebieden. Hoe algemeen zijn de resultaten van je studie? 
2. Verfijn de oorspronkelijke onderzoeksvraag 

 

Resultaten die uw hypothese niet ondersteunen, genereren ook nieuwe vragen! Een verklaring voor 

negatieve resultaten is dat een van de premissen fout is. 

Merk op dat onderzoek geen lineair begin-tot-eindproces is, maar dat het proces een spiraal is of een 

cirkel die steeds terugkeert naar een nieuwe hypothese om opnieuw te beginnen. Het nooit 

eindigende proces van het stellen van vragen, het verzamelen van bewijs en het stellen van nieuwe 

vragen is onderdeel van de wetenschappelijke methode. Een kenmerk van de wetenschappelijke 

methode is dat deze altijd voorlopige antwoorden of voorlopige verklaringen oplevert. Er zijn geen 

definitieve antwoorden! 
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Methodologie 
Hoofdstuk 2: Onderzoeksideeën en hypotheses  

 

2.1. Ermee beginnen! 

Kies een onderwerp waarin je bent geïnteresseerd 

Binnen je interessegebied werken zal je helpen gemotiveerd te blijven. Er zijn verschillende manieren 

om een interessegebied te definiëren, hier zijn enkele mogelijkheden: 

• Een bepaalde populatie of groep individuen vb. kleuters 

• Bepaald gedrag vb. taalontwikkeling 

• Een algemeen onderwerp vb. motivatie 

 

Doe je huiswerk 

Zodra u een onderzoeksonderwerp heeft, is het verzamelen van achtergrondinformatie de volgende 

essentiële stap. Meestal gaat het om het lezen van boeken en tijdschriftartikelen om vertrouwd te 

raken met het onderwerp: wat is al bekend, welk onderzoek is al gedaan en welke vragen bleven 

onbeantwoord? 

Hou rekening met de volgende twee punten: 

1. Je hoeft niet alles over een onderwerp te weten/lezen. Je moet gewoon voldoende lezen om 

een degelijk basisbegrip te krijgen van de huidige kennis in een gebied. 

2. Je zal je onderzoeksthema snel van een algemeen gebied tot een zeer specifiek idee 

beperken. 

 

Open geest 

De bestaande kennis op elk onderwerpgebied zit vol onbeantwoorde vragen die de basis vormen 

voor nieuw onderzoek. Wees ook kritisch tijdens het lezen, dit kan gaten in de bestaande kennis 

onthullen. Hou een zekere mate van flexibiliteit aan. Aanpassingen maken is een normaal onderdeel 

van het onderzoeksproces en verbetert meestal het resultaat. 

 

Focus, focus, focus 

Je doel is om één onderzoeksvraag te ontwikkelen en de achtergrondinformatie te vinden die direct 

relevant is voor die vraag. Verwerp irrelevante items en concentreer je op één vraag tegelijk.  

 

Stap voor stap 

Onderneem het proces stap voor stap (anders kan het al snel overweldigend worden). 
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2.2. Bronnen van onderzoeksideeën 

1. LO: Identificeer mogelijke bronnen en gebruik ze om een onderwerpgebied voor je 
onderzoek te vinden. 
 

2. LO: Definieer toegepast onderzoek en basisonderzoek en identificeer voorbeelden van elk 
 

Gebruikelijke bronnen voor onderzoeksonderwerpen 

Persoonlijke interesses en nieuwsgierigheid 

Ongedwongen observatie 

Verslagen van andermans observaties 

Onderzoeksideeën komen niet uitsluitend uit formele rapporten, maar hou er rekening mee dat 

gepubliceerde informatie, vooral in niet-wetenschappelijke bronnen, niet noodzakelijk waar is en 

niet altijd het hele verhaal vertelt. Onthoud dat je op zoek bent naar ideeën dus lees kritisch en stel 

vragen! 

 

Praktische problemen of vragen 

Toegepast onderzoek = is bedoeld om praktische vragen te beantwoorden of praktische problemen 

op te lossen. 

Basis of fundamenteel onderzoek = onderzoek dat bedoeld is om theoretische vragen te 

beantwoorden of om kennis te verkrijgen simpelweg om gewoon over nieuwe kennis te beschikken. 

 

Gedragstheorieën 

Het testen van predicties die deel uitmaken van een theorie kan een goede bron zijn van 

onderzoeksideeën. Af en toe kom je twee verschillende theorieën tegen die proberen hetzelfde 

gedrag te verklaren. Wanneer twee tegengestelde theorieën verschillende predicties doen, heb je 

een goede gelegenheid gevonden om aan onderzoek te doen. 

 

2.3. Achtergrondliteratuur vinden: een literatuurstudie uitvoeren 

3. LO: Definieer primaire en secundaire bronnen, geef van elk voorbeelden en leg van elk de rol 
uit binnen literatuuronderzoek. 
 

4. LO: Beschrijf het proces van literatuuronderzoek, inclusief het gebruiken van een 
onlinedatabase zoals PsycINFO en voer een zoekopdracht uit om het huidige gepubliceerde 
onderzoek met betrekking tot een specifiek onderwerp te lokaliseren. 
 

5. LO: Beschrijf de verschillen tussen een full-text database en een database die niet full-text is 
en leg de voor- en nadelen van elk uit in een literatuuronderzoek. 
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De twee basisdoelen van literatuuronderzoek: 

1. Om een algemene familiariteit te krijgen met het huidige onderzoek in je specifieke 

interessegebied. 

2. Om een kleine set onderzoeken te vinden die als basis kunnen dienen voor je eigen 

onderzoeksidee. 

Onthoud te proberen uw eigen vooropgezette ideeën niet op te dringen aan de literatuur. Laat u 

liever leiden door de literatuur naar een nieuw idee! 

 

Primaire en secundaire bronnen 

Een primaire bron = een ‘uit-de-eerste-hand’ verslag van observaties of onderzoeksresultaten 

geschreven door de individuen die het onderzoek en de observaties zelf hebben uitgevoerd.  

Een secundaire bron = een beschrijving of samenvatting van een andere persoons werk. Een 

secundaire bron is geschreven door iemand die niet deelnam aan het onderzoek of de observaties. 

Primaire bron  Secundaire bron 

a. Empirische tijdschriftartikelen 
b. Scripties en proefschriften 
c. Conferentie presentaties van 

onderzoeksresultaten 

a. Boeken en schoolboeken waarin de 
auteur eerder onderzoek beschrijft en 
samenvat 

b. Recencies of meta-analyses  
c. De inleidende sectie van 

onderzoeksrapporten waarin eerder 
onderzoek wordt gepresenteerd als 
basis voor de huidige studie 

d. Kranten- en tijdschriftartikelen die 
verslag doen van eerder onderzoek 

 

Meta-analyse = een overzicht en statistische analyse van eerder onderzoek op een specifiek gebied 

dat bedoeld is om de consistentie en robuustheid van de onderzoeksresultaten te bepalen. 

Merk op dat het grote verschil tussen primaire en secundaire bronnen ‘first-hand’ vs. ‘second-hand’ 

rapporteren is. 

Het volgende is ook mogelijk: 

• Een tijdschriftartikel is mogelijk geen primaire bron, maar een overzicht van ander werk. 

 

• Een boek of boekhoofdstuk kan een primaire bron zijn!  

a. Indien elk hoofdstuk is geschreven door de persoon (personen) die het onderzoek 

feitelijk heeft uitgevoerd, is het een primaire bron. 

 

• Een tijdschriftartikel kan een ‘first-hand’ rapportage van onderzoeksresultaten zijn, maar 

delen van het artikel zijn misschien eigenlijk secundaire bronnen!  

a. Specifiek, de inleidende sectie die het huidige onderzoek in het gebied beoordeelt en 

de basis vormt van de studie die wordt gerapporteerd. 
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Rol primaire en secundaire bronnen: 

Gebruik secundaire bronnen om een overzicht te krijgen en een paar specifieke primaire bronnen te 

identificeren voor meer gedetailleerde informatie. Secundaire bronnen bieden een goed startpunt 

voor literatuuronderzoek, maar u moet voor de uiteindelijke antwoorden op primaire bronnen 

terugvallen! 

 

Voor- en nadelen primaire en secundaire bronnen:  

 

+ Primaire bronnen bieden volledige en nauwkeurige informatie. 

- Primaire bronnen zijn eindeloos lang en vervelend om te lezen. 

 

+ Secundaire bronnen geven een beknopte samenvattingen van eerder onderzoek. 

+ Secundaire bronnen besparen je uren bibliotheekonderzoek.  

- Secundaire bronnen zijn altijd onvolledig en kunnen vertekend of gewoon onnauwkeurig zijn. 

 

Het doel van een literatuurstudie 

Je studie moet een logisch verlengstuk zijn van eerder onderzoek. Onthoud tijdens het hele proces 

dat een literatuuronderzoek twee basisdoelen heeft (zie p.3). 

 

De groei van onderzoek 

Eerst moet je je een weg banen naar de toppen van de hoogste takken en een cluster van de meest 

recente onderzoeken vinden. Je studie zal een nieuwe tak vormen die uit deze cluster komt.  

Ten tweede moet je lager in de gaan boom zoeken om de historisch belangrijke fundamenten van je 

werk te identificeren. De klassiekers bieden meestal een breder perspectief voor je werk en zullen je 

helpen de betekenis van je studie te begrijpen en toe te lichten. 

 Huidig onderzoek  

(de meest recente onderzoekstudies) 

 

 

 Grote vertakkingen  

(studies die aanleiding gaven tot een nieuwe onderzoeksrichting) 

 

 

 

 Historische studies  

(de basis van een onderzoeksgebied) 

 

Het doel van je literatuuronderzoek is om de elementen te verzamelen die nodig zijn voor de 

inleiding op uw eigen onderzoek! 
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Voorbereiding voor een literatuurstudie 

Je begint het best met een recent gepubliceerde secundaire bron, in een inhoudsgebied dat geschikt 

is voor jouw idee. Gebruik de hoofdstuktitels en sub-koppen in de tekst om u te helpen bij het 

zoeken naar een meer beperkt gebied.  

 

Maak daarnaast aantekeningen van de volgende items: 

• Subjectwoorden: maak een lijst van de juiste termen die worden gebruikt om de variabelen 

in de studie en de kenmerken van de deelnemers te identificeren en te beschrijven. 

• Auteursnamen: vaak is een kleine groep individuele onderzoekers verantwoordelijk voor een 

groot deel van het onderzoek uitgevoerd binnen een specifiek gebied. 

 

Het is verstandig om het maken van lijsten te herhalen met twee of drie verschillende bronnen, en 

dan je lijsten te combineren. Als je klaar bent, zou je een uitstekende set aan leads moeten hebben 

om je te helpen de literatuur van de primaire bron te ontdekken. 

 

Onlinedatabases gebruiken 

Een typische database bevat ongeveer 1.000.000 publicaties, waarnaar allemaal wordt verwezen 

door subjectwoorden en auteursnamen. 

 

Het abstract is een korte samenvatting van de publicatie, meestal ongeveer 200 woorden. 

 

Sommige databases zijn full-text, wat betekent dat elke publicatie een volledige woord-voor-woord 

kopie is van de originele. Omdat een full-text database meer ruimte nodig heeft om elk item op te 

slaan, bevat het vaak minder items dan andere databases.  

 

Als gevolg hiervan heeft een database die niet full-text is de neiging om een completere dekking van 

een onderwerpgebied te bieden. Er is een grotere kans dat u publicaties zult vinden die gerelateerd 

zijn aan uw onderzoeksonderwerp.Daarom raadt men studenten in het algemeen aan om een 

database te gebruiken die niet full-text is.  

 

Het voordeel van het doorzoeken van de literatuur met behulp van een database zoals PsycINFO is 

dat alle referenties in de database zijn geselecteerd uit gerenommeerde wetenschappelijke 

publicaties en de meeste zijn bewerkt en beoordeeld door professionele psychologen om er zeker 

van te zijn dat ze legitieme en nauwkeurige bijdragen bieden. 

 

Informatie over vier databases 

PsycINFO Is de APA’s bron voor abstracts van 
wetenschappelijke tijdschriftartikelen, 
hoofdstukken uit boeken, boeken en 
proefschriften. Het is de grootste bron voor peer-
reviewed literatuur (99%) in 
gedragswetenschappen en geestelijke 
gezondheid. 

 



6 
 

PsycARTICLES Is APA's definitieve bron van full-text peer-
reviewed en wetenschappelijke artikelen in de 
psychologie. 

ERIC Education Resource Information Centre, het 
biedt toegang tot educatieve literatuur en 
bronnen. 

MEDLINE with Full Text Biedt de gezaghebbende medische informatie 
over geneeskunde, verpleegkunde, 
tandheelkunde, diergeneeskunde, preklinische 
wetenschappen en de gezondheidszorg. 

 

 

Screening van artikelen tijdens literatuuronderzoek 

Hier zijn enkele suggesties om het selectieproces efficiënter te maken: 

1. Gebruik de titel van het artikel als eerste basis voor screening. Je kunt waarschijnlijk 

ongeveer 90% van de artikels verwerpen wegens niet direct relevant of interessant. 

 

2. Gebruik het abstract van het artikel als tweede screeningsinstrument. Je kunt een abstract 

vinden in PsycINFO of aan het begin van het artikel zelf. 

 

3. Zoek een link naar een full-text versie. Als je het artikel hebt, blader dan door de inleidende 

paragrafen en het discussiegedeelte. 

 

4. Lees dan het artikel aandachtig en/of maak een kopie voor persoonlijk gebruik. 

 

5. Gebruik de referenties uit de artikelen om uw literatuuronderzoek uit te breiden. Sommige 

zijn mogelijk direct relevant voor uw onderzoeksidee.  

a. De referenties kunnen termen bevatten die u kunt gebruiken als onderwerp voor een 

nieuwe zoekopdracht.  

b. Je kan ook de auteursnamen invoeren in PsycINFO en de onderzoeksrapporten 

vinden die ze onlangs hebben gepubliceerd. 

 

Het is ook mogelijk om te beginnen met een oude referentie en vooruit te zoeken om nieuwe 

publicaties over dezelfde of vergelijkbare onderwerpen te vinden. De meest directe methode voor 

het uitvoeren van een 'voorwaartse zoekopdracht' is het gebruiken van een referentietool die 

bekend staat als The Web Of Science. 

The Web Of Science combineert verschillende indexeringssystemen, waaronder de Science Citation 

Index en de Social Science Citations Index. 

Hoogstwaarschijnlijk behandelt huidig onderzoek dat de oude referenties citeert, hetzelfde 

onderzoeksthema als de oude. 
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Het beëindigen van een literatuurstudie 

Theoretisch gezien moet je doorgaan met je literatuuronderzoek totdat je een punt bereikt waarop 

je geen items meer vindt. Echter in de realiteit beslist men zelf wanneer de zoekopdracht moet 

stopgezet worden.  

Op een gegeven moment zul je beseffen dat je geen nieuwe leads meer ontdekt en dat je door moet 

gaan met de items die je reeds hebt gevonden. Wanneer je je op je gemak voelt met je kennis over 

het onderwerpgebied en enkele recente onderzoeken hebt gevonden die bijzonder relevant zijn voor 

je eigen interesses, dan heb je een succesvolle zoektocht voltooid.  

Het belangrijkste criterium is dat de studie (of studies) die je vond enige justificatie biedt voor je 

nieuwe onderzoek! 

 

2.4. Een idee voor een onderzoekstudie vinden uit een gepubliceerd 

onderzoeksartikel 

6. LO: Identificeer de basissecties van een APA-achtig onderzoeksartikel, weet wat je in elke 
sectie kunt verwachten en vat de inhoud van elke sectie voor een bestaand artikel samen, 
evalueer deze kritisch. 
 

7. LO: Leg uit hoe een idee voor een nieuw onderzoek kan worden verkregen uit een bestaande 
onderzoekspublicatie en gebruik bestaande onderzoekspublicatie(s) om een nieuw 
onderzoeksidee te vinden. 

 

De laatste stap is om onderzoeksrapporten te gebruiken als basis voor je onderzoeksidee of 

onderzoeksvraag, we noemden taak eerder al "het vinden van een onderzoeksidee". 

Het idee voor het nieuwe onderzoek is simpelweg het uitbreiden van het huidige onderzoek met nog 

één stap (denk aan de boom). 

 

Suggesties vinden voor toekomstig onderzoek 

De gemakkelijkste manier om nieuwe onderzoeksideeën te vinden, is ze op te zoeken als expliciete 

statements in de artikelen die u al heeft. Aan het einde van het discussiegedeelte van de meeste 

onderzoeksrapporten staat een reeks suggesties voor toekomstig onderzoek. 

Auteurs wijzen ook af en toe op de beperkingen of problemen in hun eigen studie. Als je een nieuwe 

studie kunt ontwerpen die die problemen oplost, heb je een nieuw onderzoeksidee gevonden. 

 

Combineer of contrasteer bestaande resultaten 

Af en toe is het mogelijk om een nieuw onderzoeksidee te vinden door twee (of meer) bestaande 

resultaten te combineren. Een andere mogelijkheid is dat twee onderzoeksresultaten met elkaar in 

tegenspraak lijken te zijn. In dit geval kan je op zoek gaan naar factoren die de twee onderzoeken 

differentiëren en mogelijk aanleiding geven voor de verschillende resultaten. 
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De componenten van een onderzoeksartikel: kritisch lezen 

Ideeën voor nieuw onderzoek komen dikwijls uit de inleiding, de discussiesectie en/of de referenties.  

De inleiding bespreekt eerder onderzoek dat de basis vormt voor het huidige onderzoek en geeft een 

duidelijk beeld van het probleem dat wordt onderzocht. Maar het is niet gelabeld als "inleiding", de 

tekst begint gewoon direct na het abstract en gaat door tot de volgende sectie, de methodesectie. 

De methodesectie bevat details over de participanten en de procedures die in het onderzoek zijn 

gebruikt. 

Hierna volgt de resultatensectie, die de details van de statistische analyse presenteert en meestal 

niet belangrijk is voor het genereren van een nieuw onderzoeksidee. 

Vervolgens het discussiegedeelte dat doorgaans begint met een samenvatting van de resultaten van 

het onderzoek, met vermelding van de conclusies en met vermelding van mogelijke toepassingen. 

Zorg ervoor dat u een volledige referentie van het artikel hebt. Dit omvat de naam van de auteur(s), 

het jaar van publicatie, de titel en de bron van het artikel. 

Als het artikel uit een elektronische bron komt, moet u ook de digitale objectidentificatie (DOI) 

noteren, een unieke code die continue toegang tot het artikel biedt. 

Daarnaast is het aangeraden de belangrijke aspecten van het artikel in je eigen woorden samen te 

vatten en te beschrijven. Daardoor wordt het minder waarschijnlijk dat u opzettelijk plagiaat pleegt 

door woorden of ideeën van andere mensen op te nemen. 

Als u kritisch leest en elke sectie van een onderzoeksrapport in twijfel trekt, ontdekt u mogelijk een 

modificatie of een uitbreiding die de huidige studie in een nieuw onderzoeksidee kan veranderen. 

 

Deze tabel identificeert de grootste elementen waaruit een onderzoeksrapport bestaat en beschrijft de soort 
vragen die je je kan stellen om een kritische evaluatie te maken van elk element. 

Sectie Inhoud Kritische evaluerende vragen 

Introductie Literatuuroverzicht 
 

Is het overzicht compleet en up-to-date? 
Zijn er relevante of gerelateerde onderwerpen niet gedekt? 

Hypothese of doel van studie 
 

Is de hypothese duidelijk bepaald?  
Is de hypothese direct gerelateerd tot het 
literatuuroverzicht? 

Specifieke predicties van de 
hypothese 

Volgt het voorspelde resultaat logisch op de hypothese? 
Kunnen er andere specifieke predicties gemaakt worden? 

Methode Participanten Als participanten beperkt werden tot een bepaalde groep 
(vb. enkel mannen), is dat dan gerechtvaardigd?  
Zouden verschillende participanten verschillende resultaten 
opleveren? 

Procedure Zijn er alternatieve manieren om de variabelen te bepalen of 
te meten?  
Zouden er alternatieve procedures gebruikt kunnen 
worden? 

Resultaten Statistieken (beschrijvende en 
afgeleide) 

Zijn de geschikte statistieken gebruikt?  
Wat is er precies significant en wat niet?  
Zijn de effecten groot genoeg om betekenisvol te zijn? 
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Discussie Resultaten gerelateerd aan de 
hypothese 

Ondersteunen of weerleggen de resultaten de hypothese 
echt? 

Gejustificeerde conclusies Zijn de conclusies gejustificeerd door de resultaten? 

Alternatieve verklaringen Zijn er alternatieve conclusies/verklaringen mogelijk? 

Toepassingen Zouden andere variabelen de resultaten beïnvloeden?  

Limieten qua generalisering Hebben de resultaten ‘real-world’ toepassingen? 
Is er een reden om te vermoeden dat dezelfde resultaten 
niet buiten het lab zouden optreden? 
Zouden dezelfde resultaten worden verwacht bij andere 
deelnemers onder andere omstandigheden? 

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

 

2.5. Een onderzoeksidee gebruiken om een hypothese te vormen en een 

onderzoekstudie te creëren 

8. LO: Beschrijf de karakteristieken van een goede hypothese en identificeer voorbeelden van 
een goede en een slechte hypothese. 

 

De volgende stap in het onderzoeksproces (stap 2) is om je onderzoeksidee om te zetten in een 

hypothese. In de meeste gevallen zegt het onderzoeksidee dat er een relatie is tussen twee 

variabelen en specificeert de hypothese de aard van de relatie. 

Uiteindelijk zullen de resultaten van een empirisch onderzoek de hypothese ondersteunen of de 

hypothese verwerpen. De hypothese vormt de basis voor het onderzoek. Het uitvoeren van de studie 

biedt een empirische test van de hypothese. 

 

4 Karakteristieken van een goede hypothese 

Logisch 

Een goede hypothese zou de logische conclusie van een logisch argument moeten zijn. 

 

Toetsbaar 

Een goede hypothese moet toetsbaar zijn, d.w.z. dat het mogelijk moet zijn alle betrokken variabelen 

te observeren en te meten. In het bijzonder moet de hypothese betrekking hebben op echte 

situaties, echte gebeurtenissen en echte individuen. Je kunt geen hypothese testen die verwijst naar 

denkbeeldige gebeurtenissen of hypothetische situaties. 

Een toetsbare hypothese = een hypothese waarvoor al de variabelen, gebeurtenissen en individuen 

gedefinieerd en geobserveerd kunnen worden. 
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Verwerpbaar 

Een toetsbare hypothese moet verwerpbaar zijn, d.w.z. dat het mogelijk moet zijn om 

onderzoeksresultaten te verkrijgen die in strijd zijn met de hypothese. Een verwerpbare hypothese, 

vaak een falsifieerbare hypothese genoemd, is een cruciaal onderdeel van het onderzoeksproces. 

Een niet-verwerpbare hypothese is ongepast voor de wetenschappelijke methode! 

Een verwerpbare hypothese = een hypothese waarvan aangetoond kan worden dat hij fout is. Het is 

mogelijk dat de resultaten anders blijken dan de voorspelling 

 

Zie volgende hypothese die niet toetsbaar of weerlegbaar is: 

'Als oude honden konden praten, brachten ze het grootste deel van hun tijd door met herinneringen 

ophalen aan dingen die ze tijdens hun leven hadden geroken.' 

Hypothesen die betrekking hebben op morele of religieuze kwesties, waardeoordelen of 

hypothetische situaties zijn niet toetsbaar en dus niet verwerpbaar. 

Echter kan bijna elk onderwerp wetenschappelijk worden bestudeerd als je ervoor zorgt dat je een 

toetsbare en verwerpbare hypothese ontwikkelt! 

 

Positief 

Een laatste kenmerk van een toetsbare hypothese is dat deze een positieve uitspraak moet doen 

over het bestaan van iets, meestal het bestaan van een relatie, het bestaan van een verschil of het 

bestaan van een effectgrootte.  

De fundamentele aard van wetenschap is aan te nemen dat iets niet bestaat totdat er voldoende 

bewijs is om aan te tonen dat het wel echt bestaat.  

Stel dat ik vb. de hypothese wil testen dat er een relatie is tussen creativiteit en intelligentie. In dit 

geval begin ik met de veronderstelling dat er geen relatie bestaat en het doel van mijn onderzoek is 

om voldoende bewijs (data) te verzamelen om een overtuigende demonstratie te geven dat er wel 

een relatie bestaat!  

Stel dat ik vb. begin met een hypothese die stelt dat er geen relatie is tussen creativiteit en IQ. Als ik 

een onderzoek doe dat geen relatie vindt, heb ik dan bewezen dat de hypothese juist is? Ik kan niet 

concluderen dat iets niet bestaat simpelweg omdat ik het niet kon vinden. 

 

Een hypothese gebruiken om een onderzoekstudie te creëren 

Het feit dat verschillende onderzoekstudies kunnen worden gemaakt o.b.v. dezelfde algemene 

hypothese, biedt nog een techniek om een nieuwe onderzoekstudie te creëren. Je kunt de algemene 

hypothese uit een bestaande studie nemen en je eigen nieuwe studie ontwikkelen o.b. daarvan, je 

kunt je eigen studie ontwikkelen door de groep participanten te veranderen of de methode aan te 

passen enz. Door dergelijke zaken toe te passen creëer je je eigen onderzoek! 
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Methodologie 
Hoofdstuk 3: Definiëren en meten van variabelen  

 

3.1. Een introductie in metingen 

Het meetproces kan serieuze gevolgen hebben voor het resultaat van een onderzoek. Twee aspecten 

van meten zijn belangrijk wanneer je een onderzoek plant of een onderzoeksverslag leest:  

1. Vaak zijn de variabelen in een onderzoek abstracte entiteiten, die niet direct geobserveerd of 

gemeten kunnen worden.  

a. Het kan zijn dat er geen een-op-een relatie is tussen de variabelen die gemeten 

werden en de verkregen metingen (vb. kennis en prestatie) 

2. Er zijn meestal meerdere opties om een variabele te meten. De opties die gekozen worden 

kunnen de metingen en de interpretatie beïnvloeden. 

 

3.2. Constructen en operationele definities 

1. LO: Definieer een construct en leg uit welke rol constructen spelen in theorieën. 
 

2. LO: Beschrijf een operationele definitie en leg het doel en de beperkingen ervan uit. 
 

Theorieën en constructen 

Een theorie is in de gedragswetenschappen = 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 = hypothetische attributen of mechanismen die helpen om gedrag te verklaren en te 

voorspellen in een theorie. 

Vb. externe factoren zoals een aankomend examen kunnen angst (een construct) beïnvloeden, en 

angst kan dan gedrag beïnvloeden (zorgen, nervositeit, verhoogde hartslag ...). 

Externe stimulus  Construct  Extern gedrag 

Onderzoekers kunnen deze externe, waarneembare gebeurtenissen meten als een indirecte 

methode om het construct zelf te meten. 
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Operationele definities 

Een operationele definitie = 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 operaties) om externe, 

observeerbare gedraging te meten en gebruikt de verkregen metingen als een definitie en een 

meting van de hypothetische constructie. 

 

Beperkingen van operationele definities 

Het is belangrijk te onthouden dat een operationele definitie niet hetzelfde is als de constructie zelf!  

1. Het is makkelijk voor operationele definities om belangrijke componenten van een 

constructie achterwege te laten.  

a. Een manier om dit probleem te verkleinen is door twee of meer verschillende 

procedures te gebruiken om dezelfde variabele te meten.  

2. Operationele definities omvatten vaak extra componenten die geen deel uitmaken van het 

construct dat eigenlijk gemeten moet worden. 

 

Operationele definities gebruiken 

Wanneer de variabelen in je onderzoek hypothetische constructen zijn, moet je operationele 

definities gebruiken om de variabelen te definiëren en te meten.  

De beste methode om te bepalen hoe een variabele moet worden gemeten, is door eerder 

onderzoek met dezelfde variabele te raadplegen. Auteurs beschrijven doorgaans hoe de variabelen 

werden gedefinieerd en gemeten in de methodesectie van hun onderzoeksrapport.  

Door verschillende onderzoeksrapporten met dezelfde variabelen te lezen, zal je ondervinden dat de 

standaard algemeen aanvaarde meetprocedure al is ontwikkeld.  

Wanneer je je eigen onderzoek plant, is het beste advies om de conventionele methode te gebruiken 

voor het definiëren en meten van je variabelen. Op deze manier zijn je resultaten direct vergelijkbaar 

met de resultaten van eerder onderzoek! 

 

3.3. Validiteit en betrouwbaarheid van metingen 

3. LO: Definieer een positieve en negatieve relatie en leg uit hoe de consistentie van positieve 
en negatieve relaties kunnen worden gebruikt om validiteit en betrouwbaarheid vast te 
stellen. 
 

4. LO: Definieer de validiteit van metingen en leg uit hoe en waarom het gemeten wordt. 
 

5. LO: Definieer de betrouwbaarheid van metingen en leg uit hoe en waarom het gemeten 
wordt. 
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Consistentie van een relatie 

Vaak zijn de validiteit en de betrouwbaarheid van metingen gestaafd door de consistentie van een 

relatie aan te tonen tussen twee verschillende metingen. 

V.l.n.r.: 

Negatieve relatie (-1) 

Positieve relatie (+1) 

Geen consistente relatie (0) 

 

Validiteit van een meting 

De validiteit van een meetprocedure = de mate waarin de meetprocedure de variabele meet die het 

hoort te meten. 

Onderzoekers hebben verschillende methodes ontwikkeld om de validiteit van de meting te 

beoordelen. Zie volgende zes van de meest gebruikte definities van validiteit. 

 

Face validity (validiteit op het eerste gezicht) 

Face validity is de simpelste en minst wetenschappelijke definitie van validiteit. Het betreft het 

oppervlakkige uiterlijk van een meetprocedure. Ziet de meettechniek eruit alsof hij de variabele meet 

die hij beweert te meten?  

Face validity is gebaseerd op subjectief oordeel en is moeilijk te kwantificeren. Het kan zelfs 

problemen opleveren, als het doel van de metingen duidelijk is, kunnen de participanten precies zien 

wat er wordt gemeten en kunnen ze hun antwoorden aanpassen om beter over te komen. 

 

Concurrent validity (gelijktijdige validiteit) 

Concurrent validity toont consistentie aan tussen twee verschillende procedures voor het meten van 

dezelfde variabele, wat suggereert dat de twee meetprocedures hetzelfde meten. Omdat de ene 

procedure algemeen bekend is en als geldig wordt geaccepteerd, leiden we af dat de tweede 

procedure ook geldig moet zijn. Kortom, concurrent validity beschouwt in hoeverre de resultaten 

correleren met gelijktijdig beschikbare criteriumgegevens. 

 

Predictieve validiteit 

De predictieve validiteit bepaalt de mate waarin uit een testscore iets kan voorspeld worden (vb. 

gedrag). Kun je naar aanleiding van een testscore voorspellen hoe de participanten zich in de 

werkelijkheid zullen gedragen? 
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Construct validiteit 

Als we kunnen bewijzen dat de metingen van een (operationele) variabele zich op exact dezelfde 

manier gedragen als de variabele zelf, dan hebben we de construct validiteit van de meetprocedure 

bevestigd.  

Construct validiteit gaat over de vraag of de resultaten van een onderzoek wel werkelijk een indicatie 

zijn voor het begrip waarover je een uitspraak wilt doen. Resultaten van een onderzoek kunnen 

perfect aansluiten bij de theorie, maar er kan onvoldoende rekening zijn gehouden met andere 

variabelen die ook invloed hebben op het onderzochte begrip.  

Construct validiteit is verder te onderscheiden in convergente- en divergente validiteit. 

 

Convergente en divergente validiteit 

Door aan te tonen dat twee of meer verschillende meetmethoden sterk gerelateerde scores 

opleveren voor hetzelfde construct (convergente validiteit), en door een nul relatie tussen de 

metingen voor twee verschillende constructen aan te tonen (divergente validiteit), kan je zeer sterk 

en overtuigend bewijs leveren voor construct validiteit! 

 

Validiteit van een meting: samenvattende tabel (6) 

Face validity  
(validiteit op het eerste gezicht) 

= een onwetenschappelijke vorm van validiteit 
aangetoond wanneer een meetprocedure 
oppervlakkig lijkt te meten wat het beweert te 
meten. 

Concurrent validity  
(gelijktijdige validiteit) 

= is bewezen wanneer scores verkregen van een 
nieuwe meting direct gerelateerd zijn aan 
scores verkregen van een reeds bevestigde 
meting van dezelfde variabele. 

Predictieve validiteit = is bewezen wanneer scores verkregen van een 
meting accuraat gedrag voorspellen a.d.h.v. een 
theorie. 

Construct validiteit = vereist dat de scores verkregen van een 
meetprocedure zich exact hetzelfde gedragen 
als de variabele zelf. Constructvaliditeit is 
gebaseerd op vele onderzoeken die dezelfde 
meetprocedures gebruiken en gradueel groeien 
terwijl elke studie voor meer bewijs zorgt. 

Convergente validiteit = correlatie tussen items die verondersteld 
worden hetzelfde construct  te meten. 

Divergente validiteit = weinig of geen correlatie tussen metingen van 
twee verschillende constructen 
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Betrouwbaarheid van een meting 

De betrouwbaarheid van een meetprocedure = 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. Vb. je intelligentie verandert niet drastisch van de ene dag op de ander maar 

blijft eerder stabiel. 

Gemeten score = ware score + fout 

IQ-test = intelligentie + externe beïnvloedende factoren (vb. gemoed, vermoeidheidsniveau…) 

De inconsistentie in een meting komt door een fout. Fouten kunnen vanuit verschillende bronnen 

komen: 

• Observeerderfout: de persoon die de metingen uitvoert kan een simpele menselijke fout 

uitvoeren in het metingsproces. 

• Omgevingsverandering: vaak zijn er kleine veranderingen in de omgeving van de ene meting 

t.o.v. de andere en deze kleine veranderingen kunnen de metingen beïnvloeden. 

a. Vb. tijdstip, temperatuur, belichting, geur… 

• Participantveranderingen: participanten kunnen veranderen tussen metingen, waardoor de 

metingen inconsistent en onbetrouwbaar lijken. 

a. Vb. participant kan moe, hongerig, nerveus… zijn. 

 

Types en metingen van betrouwbaarheid 

Opeenvolgende metingen 

Test-hertest betrouwbaarheid = de scores van twee opeenvolgende metingen van dezelfde 

individuen vergelijken en een correlatie berekenen tussen de twee sets van scores. 

 

Afwisselende-vormen betrouwbaarheid (parallel-forms reliability) = wanneer er alternatieve versies 

van het meetinstrument zijn gebruikt voor de twee metingen. 
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Gelijktijdige metingen 

Wanneer metingen verkregen zijn door directe observaties van gedrag, is het gebruikelijk om twee of 

meer aparte observeerders te gebruiken die gelijktijdig metingen uitvoeren. 

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid = de mate waarin de metingen van twee of meer onderzoekers 

die gelijktijdig gedrag observeren overeenkomen. 

 

Interne consistentie 

Een basisassumptie in dit proces is dat elk item (of elke groep van items) een deel van het gehele 

construct meet. Als dat waar is, dan moet er consistentie zijn tussen de scores voor verschillende 

items of verschillende groepen van items. Om de graad van consistentie te meten, delen de 

onderzoekers meestal de reeks van items in twee en berekenen een aparte score voor elke helft. De 

graad van overeenkomst wordt dan geëvalueerd, meestal met een correlatie. 

Split-halve betrouwbaarheid = 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 

 Probleem: correlatie hangt af van hoe er gesplitst wordt. 

A.d.h.v. Cronbach’s alpha coefficient: berekent gemiddelde van alle mogelijke split-halves. 

Cronbach’s alpha dichtbij 1 wijst op hoge interne betrouwbaarheid, maar zegt niks over de validiteit! 

 

De relatie tussen betrouwbaarheid en validiteit 

Een meting kan niet valide zijn tenzij deze betrouwbaar is, maar een meting kan wel betrouwbaar 

zijn zonder valide te zijn! 

Dus, de consistentie van metingen is geen garantie voor validiteit. 

In situaties waar er een gevestigde standaard is voor meeteenheden (vb. cm, km/u, °C…), is het 

mogelijk om de accuraatheid van een meetproces te bepalen.  

De accuraatheid van een meting = de mate waarin de meting overeenkomt met de gevestigde 

standaard.  

 Let op: een meting kan valide en betrouwbaar zijn, zelfs als het niet accuraat is!  

Vb. Een thermometer die altijd 10°C te veel meet d.w.z. 40°C is eigenlijk 30°C. De thermometer is dus 

wel valide en betrouwbaar (want je weet wat het hoort te meten en het zal telkens 10°C te hoog zijn) 

maar de meting is niet accuraat! 

Daarnaast, is het in de gedragswetenschappen vrij gebruikelijk om variabelen te meten waarvoor 

geen standaard bestaat (vb. depressie). In zulke gevallen is het dus onmogelijk om accuraat een 

meting uit te voeren. 
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3.4. Meetschalen 

6. LO: Vergelijk en contrasteer de 4 meetschalen (nominaal, ordinaal, interval en ratio) en 

identificeer voorbeelden van elk. 

 

Meetschalen = reeks categorieën gebruikt voor classificatie. 

Het meetproces omvat twee componenten: (1) een set categorieën en (2) een procedure voor het 

toewijzen van individuen aan die categorieën. 

 

De nominale schaal 

De nominale schaal vertegenwoordigt kwalitatieve verschillen in de gemeten variabelen. De 

categorieën hebben verschillende namen, maar zijn op geen enkele systematische manier met elkaar 

verbonden. 

Vb. Keuzevakken voor een groep studenten: kunst, chemie, Latijn... 

Metingen van een nominale schaal stellen ons in staat om te bepalen of twee individuen verschillend 

zijn, maar ze laten geen kwantitatieve vergelijking toe. We kunnen de richting noch de grootte van 

het verschil bepalen. 

 

De ordinale schaal 

Categorieën die deel uitmaken van een ordinale schaal hebben verschillende namen en zijn 

opeenvolgend georganiseerd. Vaak bestaat een ordinale schaal uit een reeks rangen (eerste, tweede, 

derder…). Af en toe worden de categorieën geïdentificeerd door labels zoals klein, middelgroot en 

groot.  

In beide gevallen vormen de categorieën een geordende volgorde, wat betekent dat er wel een 

richtingsverhouding is. Maar ordinale metingen geven geen info over de grootte van het verschil 

tussen twee metingen. 

Vb. als Wolf wordt geplaatst in de lagere leesgroep en Obed is geplaatst in de hoge leesgroep weten 

we dat Obed beter kan lezen, maar we weten niet hoeveel beter. 

Ordinale schalen worden vaak gebruikt om variabelen te meten waarbij het moeilijk is om er 

numerieke scores aan toe te wijzen. 

 

De interval en ratio schaal 

De categorieën op een interval en ratio schaal worden opeenvolgend georganiseerd en alle 

categorieën zijn even groot! De meetschaal bestaat dus uit een reeks gelijke intervallen. 

Het kenmerk dat een interval en ratio schaal onderscheidt, is het nulpunt! 
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Een intervalschaal heeft een willekeurig nulpunt, wat betekent dat de waarde 0 wordt toegewezen 

aan een bepaalde locatie op de schaal, ter kwestie van gemak of referentie. M.a.w. de waarde 0 

betekent niet de totale afwezigheid van de variabele! 

Vb. als het 0°C is buiten betekent dat niet dat er helemaal geen temperatuur is, het betekent gewoon 

dat het koud is. 

Een ratioschaal heeft een betekenisvol nulpunt, wat betekent dat de waarde 0 een volledige 

afwezigheid van de variabele die wordt gemeten vertegenwoordigt. Hierdoor kunnen we het 

absolute bedrag van de variabele meten, we kunnen nl. de afstand tot nul meten. 

We kunnen de richting en grootte van het verschil tussen variabelen meten en deze beschrijven. 

Vb. Fysieke hoogte en gewicht, reactietijden, aantal fouten op een test… 

 

Omgaan met dubbelzinnige metingen 

Omdat metingen van interval- of ratioschalen compatibel zijn met basisrekenkunde en ordinale 

metingen niet, zijn de verschillende meetschalen ook niet allemaal even compatibel met de vele 

methodes van de statistische analyse. 

 

Een meetschaal selecteren 

Nominale schaal Bestaat er een verschil (kwalitatief)? 

Ordinale schaal   + Wat is de richting van het verschil (wat is meer, wat is minder)? 

Interval schaal   + Wat is de grootte van het verschil? 

Ratio schaal   + Wat is de ratio van het verschil?  

 

3.5. Modaliteiten van metingen 

7. LO: Identificeer de drie modaliteiten van metingen en leg de sterktes en zwaktes van elk uit. 

 

De vele verschillende externe expressies van een construct worden traditioneel ingedeeld in drie 

categorieën die ook 3 verschillende types definiëren van modaliteiten van metingen. 

De drie categorieën zijn zelfrapportering, fysiologie en gedrag. 

Bijvoorbeeld een individu kan beweren bang te zijn (zelfrapportering), kan een verhoogde hartslag 

hebben (fysiologie) of kan weigeren om te reizen op met het vliegtuig (gedrag). 

Een belangrijke beslissing bij de ontwikkeling van een operationele definitie is om te bepalen welk 

type externe expressie zal worden gebruikt om (in dit geval angst) te definiëren en te meten. 

 

  



9 
 

Zelfrapportering 

+ Dit is waarschijnlijk de meest directe manier om toegang te krijgen tot een construct. 

+ Een directe vraag en het antwoord zijn duidelijker valide dan het meten van het antwoord via 

een omweg. 

- Het is voor de participanten heel gemakkelijk om zelfrapporteringen te verstoren. 

a. Vb. men kan bewust liegen om een beter zelfbeeld te creëren, of een antwoord kan 

subtiel worden beïnvloed door de aanwezigheid van de onderzoeker, de formulering 

van de vragen of andere aspecten van de onderzoekssituatie. 

Hello-goodbye effect = patienten hebben de neiging om hun symptomen te overdrijven aan het 

begin van de therapie en de symptomen te minimaliseren aan het eind, waarschijnlijk als poging om 

de therapeut te behagen. 

 

Fysiologische metingen 

Vb. galvanische huidreactie, hersenbeeld technieken zoals PET, MRI… 

+ Extreem objectief. 

- Vaak dure en moeilijk te verkrijgen apparatuur nodig. 

- De apparatuur creëert een onnatuurlijke situatie waardoor de patiënten zich misschien 

anders gaan gedragen dan gewoonlijk. 

- Meten ze wel echt wat ze horen te meten? 

a. Vb. kunnen we zeker zijn dat een verhoogde hartslag een meting is van angst (of kan 

het vb. de meting van opwinding, schaamte of iets anders zijn?) 

 

Gedragsmetingen 

Constructen onthullen zich vaak in openlijke gedragingen die geobserveerd en gemeten kunnen 

worden.  

+ Gedragsmetingen bieden onderzoekers een groot aantal opties, wat het mogelijk maakt om 

de gedragingen te selecteren die het best mogelijk het construct operationaliseren.  

- Het kan zijn dat een gedraging enkel een tijdelijke of situationele indicator is van een 

onderliggend construct.  

Meestal is het beter om een cluster van gerelateerde gedragingen te meten dan te vertrouwen op 

één enkele indicator. 

 

3.6. Andere aspecten van metingen 

8. LO: Definieer het ceiling-effect (plafond) en floor-effect (vloer) en leg uit hoe ze kunnen 

interfereren met een meting. 

 
9. LO: Definieer een artefact en leg uit hoe het de metingen van zowel de validiteit als de 

betrouwbaarheid kan bedreigen. 
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10. LO: Definieer experimenter bias, vraagkarakteristieken en reactiviteit en leg uit hoe ze de 

resultaten van een studie kunnen beïnvloeden. 

 

Meerdere metingen 

Een methode om een completere meting van een construct te verkrijgen, is door twee (of meer) 

verschillende metingen uit te voeren voor dezelfde variabele. 

+ Het biedt meestal meer vertrouwen in de validiteit van de metingen. 

- De statistische analyse en interpretatie van de resultaten zijn complex en niet goed begrepen 

door veel onderzoekers. 

- Twee metingen gedragen zich mogelijk niet op dezelfde manier. 

Desynchronisatie = het gebrek aan overeenstemming tussen twee metingen. 

 Kan de interpretatie van de resultaten verwarrend maken. 

Desynchronisatie kan veroorzaakt worden door het feit dat een meting sensitiever is dan de andere, 

of het kan aanduiden dat verschillende dimensies van de variabele veranderen op verschillende 

tijdstippen tijdens de behandeling. 

Een methode om de problemen in te perken die gepaard gaan met meerdere metingen uitvoeren, is 

om de meerdere metingen samen te brengen onder een enkele score voor elk individu. 

 

Gevoeligheid en bereikeffecten 

Als we kleine, subtiele veranderingen verwachten in een variabele, dan moet de meetprocedure 

gevoelig genoeg zijn om die veranderingen te detecteren en de meetschaal moet genoeg 

verschillende categorieën bevatten om discriminatie tussen individuen toe te staan. 

Een specifiek gevoeligheidsprobleem treedt op wanneer de scores verkregen in een onderzoek de 

neiging hebben om zich te groeperen aan één kant van de meetschaal. Als de meting ongevoelig is 

voor veranderingen die in één richting optreden, noemen we dit het bereikeffect of range effect. 

Een plafondeffect = 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 = het groeperen van scores aan het lage einde van een meetschaal, wat weinig of 

geen mogelijkheid biedt om af te nemen in waarde. 

 

Artefacten: Experimenter Bias en Participant reactiviteit 

Een artefact = een externe factor dat de metingen kan beïnvloeden of vervormen.  

 Kan de validiteit van de metingen bedreigen omdat je niet aan het meten bent wat je van plan was 

te meten en het kan een bedreiging zijn voor de betrouwbaarheid. 
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Experimenter bias 

Experimenter bias = komt voor wanneer de verkregen metingen in een studie beïnvloed zijn door de 

verwachtingen of persoonlijke overtuigingen van de onderzoeker over de uitkomst van de studie. 

 Dit ondermijnt de betrouwbaarheid omdat de deelnemers zeer verschillende scores kunnen 

produceren onder dezelfde omstandigheden maar met een andere experimentator. 

Rosenthal en Fode identificeerde een reeks van manieren waarop een onderzoeker het gedrag van 

een participant kan beïnvloeden: 

• Door paralinguïstische signalen (variaties in stemtoon) die de participanten beïnvloeden om 

de verwachte of gewenste antwoorden te geven. 

• Door kinesthetische signalen (lichaamshouding of gezichtsuitdrukking). 

• Door verbale versterking van verwachte of gewenste antwoorden. 

• Fout interpreteren van antwoorden van participanten in de richting van de verwachte 

resultaten. 

• Door het niet accuraat opnemen van de antwoorden van de participant (fouten in het 

opnemen van de gegevens) in de richting van de verwachte of gewenste resultaten. 

Oplossingen? 

✓ Het standaardiseren of automatiseren van het experiment. 

✓ Een ‘blind’ experiment gebruiken. 

Het doel is om het persoonlijk contact tussen de onderzoeker en de participant te limiteren! 

Enkelblind = wanneer bij een onderzoekstudie de onderzoeker de verwachte uitkomst niet kent. 

Dubbelblind = wanneer zowel de onderzoeker als de participanten de verwachte uitkomst niet 

kennen van de onderzoekstudie. 

≠ Wanneer de hypothese nooit gepresenteerd wordt aan de participanten. In deze gevallen 

beschrijven we de participanten vaak als ‘blind’ voor de hypothese of gewoon ‘naïef’. 

 

Vraagkarakteristieken en Participant reactiviteit 

Vraagkarakteristieken = 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 zich te gaan 

gedragen. 

Reactiviteit = treedt op wanneer participanten hun natuurlijk gedrag aanpassen als reactie op het 

feit dat ze deelnemen aan een onderzoek omdat ze weten dat ze gemeten/geobserveerd worden. 

Problemen: 

- Participanten proberen vaak het doel van de studie te achterhalen en passen hun 

antwoorden aan zodat deze passen in hun perceptie van de doelen van de onderzoeker. 

- Participanten kunnen zo toegewijd zijn aan het goed presteren dat ze dingen doen in het 

onderzoek dat ze anders nooit in het echte leven zouden doen. 
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Subjectrollen of subjectrolgedrag = participanten nemen verschillende manieren aan om te reageren 

op experimentele signalen gebaseerd op wat zij een gepaste rol vinden binnen de situatie. 

 Er zijn 4 verschillende subjectrollen geïdentificeerd (Weber & Cook, 1972): 

De goede subjectrol: deze participanten hebben de hypothese van de studie achterhaalt en 
proberen antwoorden te produceren die de hypothese van de onderzoeker ondersteunen. 

PROBLEEM: we weten niet of de resultaten van de studie zich uitbreiden naar individuen die deze 
rol niet hebben aangenomen. 

De negatieve subjectrol: deze participanten hebben de hypothese van studie ook achterhaalt en 
proberen zich tegengesteld te gedragen aan de hypothese van de onderzoeker. 

PROBLEEM: ettertjes! 

De bezorgde (apprehensive) subjectrol: deze participanten zijn overbezorgd dat hun prestatie in 
de studie zal gebruikt worden om hun capaciteiten of persoonlijke kenmerken te evalueren. Ze 
proberen zichzelf in een gewenst daglicht te plaatsen door te reageren op een sociaal wenselijke 
manier in plaats van eerlijk te zijn. 

PROBLEEM: ze geven geen eerlijke reacties. 

De trouwe (faithful) subjectrol: deze participanten proberen de instructies tot op de letter te 
volgen en vermijden te reageren op bedenkingen die ze hebben over het doel van de studie. 

WE LOVE THESE: (1) diegene die de wetenschap willen helpen en weten dat ze hun bedenkingen 
niet mogen toestaan in hun reacties en (2) diegene die apathisch zijn en niet te veel nadenken 
over de studie. 

 

Reactiviteit is vooral problematisch in laboratoriumstudies. Maar met een veldstudie is het mogelijk 

om individuen te observeren in natuurlijke setting en zonder dat ze zich ervan bewust zijn. 

Een laboratorium = een setting die duidelijk gewijd is aan een wetenschappelijke discipline. Het kan 

elke kamer of elke ruimte zijn die de participant waarneemt als onnatuurlijk. 

Een veldsetting = een plaats die de participant waarneemt als een natuurlijke omgeving. 

 

Oplossingen (hoe reactiviteit verminderen)? 

✓ Het meetproces vermommen of te verbergen.  

✓ Suggereren (subtiel of openlijk) dat de participant een bepaalde taak moet uitvoeren, terwijl 

we in werkelijkheid iets anders observeren en meten.  

✓ Participanten ervan verzekeren dat hun prestaties of antwoorden compleet vertrouwelijk en 

anoniem zijn en hen aanmoedigen om eerlijk en natuurlijk te antwoorden.  

✓ Elke poging om participanten gerust te stellen en te ontspannen helpt om reactiviteit te 

verminderen! 

Maar er is hoe dan ook een niveau van misleiding aanwezig. 

 

Een meetprocedure selecteren 

Het beste startpunt om een meetprocedure te selecteren is door naar vorige onderzoeksverslagen 

die gelijkaardige variabelen of constructen bevatten, te kijken. De vaakst voorkomende 

meetprocedures zijn geëvalueerd op hun betrouwbaarheid en validiteit.  
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Het gebruiken van een gevestigde meetmethode wil ook zeggen dat resultaten direct vergeleken 

kunnen worden met de vorige literatuur in het gebied. Als er meerdere meetprocedures bestaan, 

bekijk dan de opties en bepaal welke methode het meest geschikt is voor jouw specifieke 

onderzoeksvraag.  

Ga na welke meting een geschikt niveau van gevoeligheid heeft voor het detecteren van de 

individuele verschillen en groepsverschillen die je verwacht te observeren. Beslis tenslotte ook welke 

meetschaal geschikt is voor het soort conclusie dat je wil maken. 
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Methodologie 
Hoofdstuk 4: Ethiek in onderzoek 

 

4.1. Introductie 

Ethische bedenkingen doorheen het onderzoeksproces 

Onderzoeksethiek = omvat de verantwoordelijkheid van de onderzoekers om eerlijk en respectvol te 

zijn t.o.v. alle individuen die beïnvloed door 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 bepalen (7):  

• Welke meettechnieken kunnen worden gebruikt voor bepaalde individuen en bepaald 

gedrag. 

• Hoe onderzoekers individuen selecteren om deel te nemen aan studies. 

• Welke onderzoeksstrategieën kunnen worden gebruikt bij bepaalde populaties en 

gedragingen. 

• Welk onderzoeksdesign kan worden gebruikt bij bepaalde populaties en gedragingen. 

• Hoe onderzoeken met individuen kunnen worden uitgevoerd. 

• Hoe gegevens worden geanalyseerd. 

• Hoe resultaten worden gerapporteerd. 

 

De twee basiscategorieën van ethische verantwoordelijkheid 

1. Verantwoordelijkheid aan de deelnemers van onderzoeken, zowel menselijke als niet-

menselijke, om hun welzijn en waardigheid te verzekeren. 

2. Verantwoordelijkheid om te verzekeren dat openbare verslagen van hun onderzoek accuraat 

en eerlijk zijn. 

 

4.2. Ethische kwesties en Menselijke participanten in onderzoek 

1. LO: Beschrijf de hoofdhistorische gebeurtenissen die geholpen hebben om de huidige 

richtlijnen van ethische behandeling van menselijke participanten te vormen, zoals de 

Nuremberg Code, Milgram’s gehoorzaamheidsstudie, The National Research Act en The 

Belmont Report. 

 
 

2. LO: Beschrijf de belangrijkste elementen van de APA Ethische richtlijnen m.b.t. menselijke 

deelnemers in onderzoek waaronder: geen schade (no harm), geïnformeerde toestemming, 

deceptie en confidentialiteit. 
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3. LO: Beschrijf het doel en de verantwoordelijkheden van de Institutional Review Board (IRB). 

 

Historische hoogtepunten in de behandeling van menselijke participanten 

Tot eind WOII werd verondersteld dat onderzoekers, gebonden aan hun moraal kompas, hun 

participanten tegen schade zouden beschermen. Na de ontdekking van vreselijke experimenten in 

concentratiekampen werden er ethische richtlijnen opgesteld. Uit deze processen kwam de 

Nuremberg Code, een reeks van 10 richtlijnen voor de ethische behandeling van menselijke 

participanten in onderzoek. 

1  De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut essentieel. 

2 Het experiment moet zodanig zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor het welzijn van 
de samenleving. 

3 Het experiment moet zo zijn ontworpen en gebaseerd op de resultaten van dierproeven en 
kennis van de natuurlijke geschiedenis, van de ziekte of een ander bestudeerd probleem dat 
de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment zullen rechtvaardigen. 

4 Het experiment moet zo worden uitgevoerd dat al het onnodige fysieke en mentale lijden en 
letsels worden voorkomen. 

5 Er mag geen experiment worden uitgevoerd als er een a priori reden is om aan te nemen dat 
invaliderende verwonding zal optreden. 

6 Het te nemen risico mag nooit groter zijn dan het risico dat wordt bepaald door het 
humanitaire belang van het probleem dat door het experiment moet worden opgelost. 

7 Er moet een goede voorbereiding worden gemaakt en er moeten degelijke voorzieningen 
worden geboden om de proefpersoon te beschermen tegen mogelijkheden van letsel, 
handicap of overlijden. 

8 Het experiment mag alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde 
personen. 

9 In de loop van de experimenten zouden de proefpersonen zo vrij moeten zijn om de 
experimenten te beëindigen als hij/zij de fysieke of mentale toestand heeft bereikt of een 
voortzetting van het experiment hem/haar onmogelijk lijkt. 

10 Tijdens de experimenten moeten de verantwoordelijke wetenschappers bereid zijn om het 
experiment in elk stadium te beëindigen. 

 

Toch vonden er nog bedenkelijke onderzoeken plaats vb. Milgram gehoorzaamheidsstudie a.d.h.v. 

elektroschokken. 

Door de grote zorg rond onderzoeksethiek ontstond de National Research Act, de Act schreef 

verordeningen voor de bescherming van menselijke deelnemers en had het ministerie van 

Volksgezondheid, Onderwijs en Welzijn aangezet tot het creëeren van de Nationale Commissie voor 

de bescherming van menselijke proefpersonen van biomedisch- en gedragsonderzoek. 

Vanuit die Nationale Commissie kwam het Belmont Report, wat drie basisprincipes identificeert: 

1. Het principe van respect voor personen vereist dat individuen moeten toestemmen om deel 

te nemen aan een studie, diegene die geen toestemming kunnen geven, zoals kinderen, 

mensen met een handicap en gevangenen, moeten beschermd worden. 
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2. Het principe van weldadigheid vereist dat de onderzoeker de participanten geen schade 

berokkent, de risico’s minimaliseert en de mogelijke voordelen maximaliseert. 

3. Het principe van gerechtigheid vereist eerlijkheid in de selectieprocedures voor 

participanten. 

 

APA-richtlijnen 

Ethische richtlijnen voor het gebruik en de behandeling van menselijke participanten in 

onderzoek 

De eerste APA-commissie voor ethiek werd opgericht in 1952 maar het was pas halverwege de jaren 

1960 (in reactie op de beruchte gehoorzaamheidsstudie van Milgram) dat APA leden begonnen met 

het bespreken van een formele ethische code. 

De APA Ethische Code bevat 10 ethische standaarden waar je bekend mee zou moeten zijn voor je 

aan onderzoek met menselijke participanten begint. 

Samenvattende tabel APA Ethische richtlijnen (2002, 2010) m.b.t. menselijke participanten in 
onderzoek 

1 Geen schade (no harm) 

2 Privacy en vertrouwelijkheid 

3 Institutionele goedkeuring 

4 Competentie (onderzoek binnen de competenties van de onderzoeker) 

5 Record (data) behouden 

6 Geïnformeerde toestemming (informed consent to research) 

7 Afzien van geïnformeerde toestemming 

8 Stimulansen aanbieden voor deelname aan onderzoek 

9 Deceptie/misleiding in onderzoek 

10 Debriefing 

Volgende zijn de grootste ethische kwesties (reeds genoemd in bovenstaande tabel)! 

 

Geen schade (no harm) 

De onderzoeker is verplicht om participanten te beschermen tegen fysieke of psychologische schade. 

De hele onderzoekservaring moet geëvalueerd worden om risico’s op schade te identificeren en 

indien mogelijk, moeten deze risico’s geminimaliseerd of verwijderd worden uit het onderzoek.  

Elke kans op schade moet gerechtvaardigd worden. De rechtvaardiging kan zijn dat de 

wetenschappelijke voordelen van de studie veel groter zijn dan de kleine, tijdelijke schade die kan 

voorkomen. Of het kan zijn dat een grotere schade zal optreden tenzij een kleiner risico wordt 

toegelaten tijdens het onderzoek.  

In elk geval moeten participanten geïnformeerd worden over de mogelijke risico’s die er zijn en de 

onderzoeker moet stappen ondernemen om de schade die kan optreden te minimaliseren. Algemeen 

betekent het principe van geen schade (no harm) dat een onderzoeker verplicht is om te anticiperen 

op alle schadelijke elementen in een onderzoek en die dan te verwijderen. Tijdens de studie moet de 

onderzoeker het welzijn van de participanten opvolgen en de studie stopzetten bij elk signaal dat op 

problemen kan wijzen. 
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Klinische equipoise = betekent dat er binnen de deskundige medische gemeenschap onzekerheid 

bestaat over de vraag of een behandeling nuttig zal zijn. 

 Het uitvoeren van studies die alleen gelijkende behandelingen vergelijken, is het principe van 

klinische equipoise. Dit betekent dat een onderzoeker behandelingen kan vergelijken wanneer: 

• Er onzekerheid is over welke behandeling beter is. 

• Er is professionele onenigheid tussen experts onderling, betreffende welke behandeling 

beter is. 

 

Geïnformeerde toestemming (informed consent) 

Het algemene concept van geïnformeerde toestemming is dat participanten complete informatie 

moeten krijgen over het onderzoek en over hun rollen hierin vooraleer ze toestemmen om deel te 

nemen. Ze moeten de informatie begrijpen en dan vrijwillig beslissen of ze willen meedoen. Dit 

ideaal is vaak moeilijk te bereiken.  

We beschouwen drie componenten van geïnformeerde toestemming en bekijken de problemen die 

hierbij kunnen ontstaan. 

1. Informatie 

Vaak is het moeilijk of onmogelijk om participanten complete informatie over hun deelname 

te geven. Een vaak voorkomende toepassing is om participanten ‘blind’ te houden voor het 

doel van de studie. Desalniettemin is het essentieel dat er geïnformeerd wordt over 

potentiële risico’s verbonden aan het onderzoek! 

 

2. Begrijpen 

Participanten vertellen over het onderzoek wil niet noodzakelijk zeggen dat ze geïnformeerd 

zijn. Bij speciale populaties spreken onderzoekers van instemming van de deelnemers en 

toestemming van een officiële voogd. Onderzoekers moeten hun verklaringen uiten in 

termen die de participanten makkelijk kunnen begrijpen en moeten participanten de kans 

geven om vragen te stellen. 

 

3. Vrijwillige participatie 

Het doel van geïnformeerde toestemming is dat de participanten vrijwillig kunnen beslissen 

om al dan niet deel te nemen. Soms kunnen participanten zich gedwongen voelen om deel te 

nemen of de indruk krijgen dat ze een gelimiteerde keuze hebben.  

 

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. 

 

Een toestemmingsformulier bevat een verslag van alle elementen van geïnformeerde 

toestemming en een regel voor de handtekening van de participant en/of de voogd. Het 

formulier wordt aangeboden voor de studie zodat de potentiële participanten alle informatie 

hebben die ze nodig hebben om een geïnformeerde beslissing te maken. 
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In situaties van minimaal risico is het mogelijk om mondelinge toestemming te verkrijgen zonder een 

schriftelijk toestemmingsformulier. In nog andere situaties is het zelfs toegestaan om volledig af te 

zien van de geïnformeerde toestemming (vb. in educationele setting, anonieme vraaglijsten, 

natuurlijke observatie, in arbeids-organisatorische setting of indien verplicht bij wet). 

 

Deceptie 

Deceptie = treedt op wanneer een onderzoeker bewust informatie achterhoudt of de participanten 

misleidt in verband met de informatie over de studie.  

Passieve deceptie (of omissie) = het achterhouden of weglaten van informatie. De onderzoeker 

vertelt bewust niet alle informatie aan de participanten. 

Actieve deceptie (of commissie) = het presenteren van foutieve informatie over de studie aan de 

participanten. De meest voorkomende vorm van actieve misleiding is het misleiden van participanten 

over het specifieke doel van de studie. 

Kortom, passieve deceptie is geheimen houden en actieve deceptie is leugens vertellen! 

Actieve deceptie kan vele vormen aannemen: een onderzoeker kan een expliciete leugen vertellen 

over een studie, kan foute informatie geven over een stimuli, kan valse feedback geven over een 

prestatie van de participant of kan bondgenoten gebruiken om een valse omgeving te creëren. 

Bondgenoten (confederates) = personen die doen alsof ze participanten zijn in een onderzoek maar 

eigenlijk met de onderzoeker samenwerken. 

 

In geval van deceptie heeft de onderzoeker een speciale verantwoordelijkheid om de participanten 

te beschermen.  

De APA-richtlijnen identificeren drie specifieke verantwoordelijkheidsgebieden:  

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

opweegt tegen het risico voor de participanten. 

a. Meestal ligt die beslissing bij een beoordelingsgroep die ook alternatieve procedures 

kan voorstellen die geen deceptie inhouden en de onderzoeker moet deze suggesties 

overwegen hierop antwoorden. 

 

2. De onderzoeker kan geen informatie verbergen over een onderzoek dat fysieke pijn of 

ernstige emotionele angst kan veroorzaken. 

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

nadat de deelname compleet is. 

Doel van debriefing: 

• Onthullen over wat de studie echt ging indien er deceptie werd gebruikt. 

• Het tegenwerken of minimaliseren van elk negatief effect verbonden aan de studie. 

• De educatieve doelstelling van het onderzoek uitdrukken. 

• De aard en rechtvaardiging van elke deceptie verklaren. 

• Elke vraag beantwoorden die de participant mogelijks nog heeft. 
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Een debriefing = een post-experimentele verklaring van het doel van een studie dat gegeven wordt 

aan een participant, zeker als er deceptie gebruikt werd. 

Zaken die de effectiviteit van een debriefing kunnen beïnvloeden zijn: 

• De vermoedens van de participant (hoe waarschijnlijk is het dat men denkt dat de debriefing 

slechts een vervolg is van de deceptie?). 

• De aard van de deceptie (passief of actief? Debriefing is minder effectief bij actieve 

deceptie). 

• De oprechtheid van de experimentleider  

• Het tijdsinterval tussen het einde van de studie en het geven van de debriefing (hoe eerder, 

hoe beter!). 

 

Vertrouwelijkheid 

De essentie van onderzoek in de gedragswetenschappen is het verzamelen van informatie. De 

verschillende types van informatie kunnen als volgt opgedeeld worden: 

• Houdingen en opinies (vb. politiek en vooroordelen). 

• Prestatiemetingen (vb. handigheid, reactietijd en geheugen). 

• Demografische kenmerken (vb. leeftijd, inkomen en seksuele oriëntatie). 

 

Sommige participanten hebben liever niet dat deze informatie over hun openbaar gemaakt wordt. 

Daarom vereisen de APA-richtlijnen dat onderzoekers de vertrouwelijkheid van de participanten 

verzekeren.  

Vertrouwelijkheid = houdt in dat de informatie of de metingen verkregen van een individu tijdens 

een onderzoek geheim en privé worden gehouden. 

 De handhaving van vertrouwelijkheid baat zowel de participant als de onderzoeker: 

1. Participanten worden beschermt tegen verlegenheid of emotionele stress dat zou kunnen 

resulteren van publieke blootstelling.  

2. Het is waarschijnlijker dat onderzoekers gewillige en eerlijke participanten verkrijgen.  

Het basisproces van vertrouwelijkheid houdt het verzekeren van de anonimiteit van de notities van 

de participanten in.  

Anonimiteit houdt in dat de naam van een individu niet direct geassocieerd wordt met de informatie 

of de metingen. 

 

Er zijn twee strategieën om de vertrouwelijkheid van data te verzekeren: 

1. Namen of andere identificaties verschijnen niet in dataverslagen. 

2. Onderzoekers gebruiken een codeersysteem waarmee ze bijhouden welke namen van 

participanten samengaan met welke datasets. 
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Institutional Review Board (IRB)  

Elk instituut of agentschap moet een bestuur oprichten, een Institutional Review Board (IRB), dat is 

samengesteld uit zowel wetenschappers als niet-wetenschappers. Het IRB onderzoekt al het 

voorgesteld onderzoek met menselijke participanten met respect voor zeven basiscriteria. Als het IRB 

vindt dat een voorgesteld onderzoek niet voldoet aan één van de criteria, dan is het 

onderzoeksproject niet goedgekeurd.  

Wat volgt is een lijst en korte discussie van de zeven basiscriteria van het IRB. 

 

Minimaliseren van de risico’s voor participanten  

Het doel van dit criterium is verzekeren dat onderzoeksprocedures niet onnodig participanten 

blootstellen aan risico’s. De onderzoeker moet elke component van het onderzoeksplan dat risico’s 

inhoudt, rechtvaardigen en het IRB mag alternatieve procedures voorstellen of eisen. 

 

Gematigde risico’s in relatie tot voordelen  

Het IRB is verantwoordelijk voor zowel het evalueren van de potentiële risico’s voor participanten als 

de voordelen die resulteren uit het onderzoek. De voordelen bevatten zowel onmiddellijke voordelen 

voor de participanten als algemene voordelen zoals geavanceerde kennis. 

 

Onpartijdige selectie  

Het doel van dit criterium is verzekeren dat het participantselectieproces niet discrimineert tussen 

individuen in de populatie én kwetsbare individuen niet uitbuit. 

 

Geïnformeerde toestemming  

Het idee van geïnformeerde toestemming is een van de basiselementen van alle ethische codes en is 

een primaire bezorgdheid van het IRB. Daarnaast verzekert het IRB dat de informatie in klare taal 

geschreven is en dat er zeker wordt vermeld dar de participant te allen tijde het recht heeft de 

deelname stop te zetten. 

 

Documentatie van de geïnformeerde toestemming  

Het IRB beslist of het nodig is om een geschreven toestemmingsformulier te hebben getekend door 

de participant en de onderzoeker. 

 

Datamonitoring 

Tijdens een onderzoekstudie dient de onderzoeker maatregelen te treffen voor het monitoren van 

de data om te bepalen of zich onverwachte of mogelijke oorzaken van schade hebben ontwikkeld. 
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Privacy en vertrouwelijkheid  

Dit criterium is bedoeld om participanten te beschermen tegen het risico dat informatie verkregen 

tijdens het onderzoek zou kunnen vrijgegeven worden aan externe individuen (ouders, leerkrachten, 

werkgevers…) waar het gênante of persoonlijke schadelijke gevolgen kan hebben.  

Onderzoeksvoorstellen (die bezorgd worden door de onderzoeker aan het IRB) worden 

geclassificeerd in drie categorieën die bepalen hoe elk voorstel beoordeeld zal worden. 

Categorie I (Exempt Review):  

• Onderzoek met geen mogelijk risico voor volwassen participanten. 

• Beoordeeld door een voorzitter. 

Vb. anonieme online surveys, anonieme observatie van publiek gedrag 

 

Categorie II (Expedited Review):  

• Niet meer dan een minimaal risico. 

• Onderzoek naar individueel of groepsgedrag van normale volwassenen. 

• Geen psychologische interventie of deceptie.  

• Enkel mondelinge toestemming is vereist.  

• Beoordeeld door verschillende IRB-leden. 

Vb. onderzoeksprojecten in de klas 

 

Categorie III (Full Review): 

• Onderzoeksvoorstel met twijfelachtige elementen, zoals speciale populaties, ongebruikelijke 

apparatuur, deceptie of invasieve metingen. 

• Vergadering van alle IRB-leden is vereist. 

• Onderzoeker moet persoonlijk verschijnen om vragen over het onderzoek uit te leggen en te 

beantwoorden. 

 

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 

vooraleer onderzoek uitgevoerd kan worden met menselijke participanten. 

 

4.3. Ethische kwesties en Niet-menselijke subjecten in onderzoek 

4. LO: Beschrijf de belangrijkste elementen van de APA Ethische richtlijnen voor niet-menselijke 

subjecten in onderzoek. 

 

5. LO: Beschrijf het doel en de verantwoordelijkheden van het Institutional Animal Care and 

Use Committee (IACUC). 
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Redenen om niet-mensen te gebruiken als proefpersonen:  

• Dieren leren begrijpen voor 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. 

 

Historische hoogtepunten in de behandeling van niet-menselijke subjecten 

Tegenwoordig regelt de federale overheid het gebruik van niet-menselijke subjecten in onderzoek. 

Het vereist van onderzoekers dat ze de richtlijnen van… volgen. 

• Het lokale IACUC (vergelijkbaar met het IRB) 

• De US-landbouwafdeling 

• Richtlijnen van staatsagentschappen 

• Richtlijnen vanuit de academische discipline (vb. APA-richtlijnen in psychologie) 

 

APA-richtlijnen 

Ethische richtlijnen voor het gebruik en de behandeling van niet-menselijke subjecten in 

onderzoek 

De volgende ethische standaard is herdrukt uit de ‘Ethical Principles of Psychologists and Code of 

Conduct’ (APA, 2002). 

Menselijke zorg en gebruik van dieren in onderzoek 

1 Psychologen behandelen alle dieren in overeenstemming met de huidige federale, staats- en 
lokale wet- en regelgeving én op professionele wijze. 

2 De psycholoog die is opgeleid in onderzoeksmethoden en ervaring heeft met de verzorging van 
proefdieren, houdt nauw toezicht op alle procedures waarbij dieren betrokken zijn en is 
verantwoordelijk voor het op passende wijze overwegen van hun comfort, gezondheid en 
menselijke behandeling. 

3 Psychologen zorgen ervoor dat alle individuen die onder hun toezicht staan en die dieren 
gebruiken, instructies hebben gekregen in onderzoeksmethoden en in de verzorging, het 
onderhoud en de omgang met de soort die wordt gebruikt. 

4 Psychologen doen redelijke inspanningen om het ongemak, infectie, ziekte en pijn van de 
subjecten tot een minimum te beperken. 

5 Psychologen gebruiken een procedure waarbij dieren alleen worden blootgesteld aan pijn, 
stress of ontbering als er geen alternatieve procedure beschikbaar is en het doel wordt 
gerechtvaardigd door de wetenschappelijke, educatieve of toegepaste waarde. 

6 Psychologen voeren chirurgische procedures uit onder geschikte anesthesie en volgen 
technieken om infectie en pijn te minimaliseren/voorkomen tijdens en na de operatie. 

7 Wanneer het leven van een dier moet worden beëindigd, gaan psychologen snel te werk, met 
als doel pijn te minimaliseren en in overeenstemming met geaccepteerde procedures. 
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Grote ethische kwesties 

Enkel geschikte individuen mogen onderzoek uitvoeren, het onderzoek moet gerechtvaardigd zijn en 

de onderzoeker moet verantwoordelijk zijn voor het minimaliseren van ongemak of schade. Omdat 

de meeste proefdieren gehuisvest zijn in een laboratorium voor en na hun onderzoekservaring, 

strekt de code zich uit tot algemene zorg en onderhoud van dierlijke participanten. 

 

Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) 

The Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) = een bestuur dat al het voorgesteld 

onderzoek nakijkt met respect voor de behandeling van niet-menselijke participanten. IACUC-

goedkeuring moet verkregen worden vooraleer onderzoek uitgevoerd kan worden met niet-

menselijke participanten. 

Instellingen die onderzoek doen met dieren hebben een ook een onderzoeksraad genaamd The 

Institutional Animal Care and Use Committee. De IACUC is verantwoordelijk voor het beoordelen en 

goedkeuren van al het onderzoek met subjecten op vrijwel dezelfde manier waarop de IRB-

onderzoek bij mensen monitort. 

Het doel van de commissie is dieren te beschermen door ervoor te zorgen dat al het onderzoek 

voldoet aan de criteria die zijn vastgelegd in de ethische code. 

De commissie moet bestaan uit een dierenarts, ten minste één wetenschapper met ervaring in 

dieronderzoek en één lid van het publiek zonder banden met de instelling waar het onderzoek 

wordt uitgevoerd. 

 

4.4. Ethische kwesties en Wetenschappelijke integriteit 

6. LO: Definieer fraude en leg de waarborgen uit die er zijn om dit te voorkomen. 

 

7. LO: Definieer plagiaat en leg de technieken uit die kunnen worden gebruikt om onbedoeld 

plagiaat te voorkomen. 

 

Fraude in de wetenschap 

Twee APA ethische standaarden inzake fraude en plagiaat… 

Onderzoek rapporteren: 

• Psychologen fabriceren geen data. 

• Wanneer psychologen significante fouten ontdekken in hun gepubliceerde data, 

ondernemen ze redelijke stappen om dit te corrigeren via een correctie, retractie, erratum of 

ander bruikbaar publicatiemiddel. 

Plagiaat: 

• Psychologen presenteren niet andermans werk of data als het hunne zelfs al is het dikwijls 

geciteerd.  
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Fout vs. fraude 

Een vergissing is een eerlijke fout die kan voorkomen in het onderzoeksproces. Fraude daarentegen 

is een expliciete poging om data te falsifiëren of verkeerd voor te stellen. Als een onderzoeker data 

verzint of verandert zodat het de hypothese ondersteunt, ziet men dit als fraude.  

Fraude = de expliciete poging van een onderzoeker om data te falsifiëren of verkeerd voor te stellen. 

 

Waarom plegen onderzoekers fraude? 

De primaire oorzaak van fraude is de competitieve aard van een academische carrière. Er ligt een 

sterke druk op onderzoekers om hun onderzoek te laten publiceren. Ook moeten onderzoekers 

significante bevinden verkrijgen als ze willen dat hun onderzoek gepubliceerd wordt of als ze 

subsidies willen ontvangen om hun onderzoek te ondersteunen. Een andere mogelijke motivator om 

te frauderen is een onderzoeksers’ enorme behoefte aan succes en bewondering voor het 

‘hardgeleverde’ werk. 

 

Beschermingen tegen fraude 

Replicatie = herhaling van een onderzoek door het gebruik van dezelfde basisprocedures die gebruikt 

werden in het originele onderzoek. Ofwel ondersteunt de replicatie de originele studie door het 

dupliceren van de originele resultaten, ofwel brengt het twijfel over de originele studie door te 

demonstreren dat het originele resultaat niet makkelijk te herhalen is (fraude?). 

Een tweede bescherming tegen fraude is peerreview. In een typisch peerreviewproces beoordelen 

de redacteur van het tijdschrift en een paar experten in het veld het verslag extreem gedetailleerd. 

Het primaire doel van peerreview is het evalueren van de kwaliteit van het onderzoek en de bijdrage 

die het levert aan de wetenschappelijke kennis. 

 

Plagiaat 

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

De volgende richtlijnen kunnen je helpen om plagiaat te vermijden:  

1. Neem volledige notities, inclusief een volledig citaat van de bron. 

2. In je paper, identificeer de bron van elk idee, woord of informatie dat niet van jezelf is. 

3. Identificeer elke directe quote met aanhalingstekens aan het begin en het einde van de 

quote en geef aan vanwaar je ze hebt. 

4. Wees voorzichtig met parafraseren. Het is verleidelijk om hele zinnen of aantrekkelijke 

woorden over te nemen van een andere bron. Gebruik je eigen woorden of gebruik directe 

quotes en geef zeker credit aan je bronnen. 

5. Geef een volledige lijst met referenties aan het einde van je verslag. 

6. Bij twijfel of een citaat nodig is, citeer de bron. 
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Voorbeelden van plagiaat 

     Het herhalen van grote delen van tekst letterlijk is duidelijk plagiaat, zelfs met een citaat. 

     Het veranderen van een paar woorden is nog steeds plagiaat, zelfs met een citaat. 

     Het grootste deel van de bewoording veranderen, maar dezelfde structuur en volgorde van 

ideeën behouden, is een stap in de richting van parafrasering, maar het is nog steeds plagiaat, zelfs 

met een citaat. 

      Je eigen woorden herformuleren met je eigen structuur en citaat voor de oorspronkelijke bron is 

een acceptabele parafrase (geen plagiaat). 
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Methodologie 
Hoofdstuk 5: Participanten selecteren 

 

5.1. Introductie tot steekproeven 

1. LO: Beschrijf de relatie tussen een steekproef en de populatie (target en accessible) en leg 
het belang uit van representatieve t.o.v. biased steekproeven. 
 

2. LO: Leg het basis onderscheid uit tussen probability sampling en nonprobability sampling en 
geef voorbeelden van elk. 

 

Een populatie = 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 (sample) = een reeks van individuen die geselecteerd zijn uit een populatie en 

meestal bedoeld is om de populatie in een studie te representeren. 

Een doelpopulatie (target population) is de groep gedefinieerd door de specifieke interesses van de 

onderzoeker. Individuen in een doelpopulatie delen meestal één kenmerk. Vaak zijn doelpopulaties 

niet makkelijk beschikbaar. 

Vb. alle adolescenten met boulimia 

Hoewel de onderzoeker misschien niet makkelijk in contact kan komen met boulimia patiënten, kan 

die wel contact opnemen met klinieken die zulke patiënten verzorgen. Deze lokale patiënten worden 

de beschikbare populatie (accessible population) genoemd. De meeste onderzoekers selecteren hun 

steekproeven uit beschikbare populaties.  

Doelpopulatie = populatie (voor de rest van de cursus). 

 

 

 

 

 

 

Representatieve steekproeven 

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 = een steekproef met dezelfde kenmerken als de populatie. 

POPULATIE 

THE ACCESSIBLE POPULATION 

Een deel van de (doel)populatie bestaande 

uit individuen die beschikbaar 

zijn om te participeren aan het onderzoek. 

THE SAMPLE 

De individuen die 

geselecteerd zijn om te 

participeren aan het 

onderzoek. 
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Een biased sample = een steekproef met verschillende kenmerken dan degene van de populatie.  

Selectiebias of samplingbias = komt voor wanneer participanten of subjecten geselecteerd zijn op 

een manier dat de kans op een biased steekproef vergroot. 

 

Steekproefgrootte 

Hoe groot moet een steekproef zijn om representatief te zijn? 

• De wet van de grote getallen geldt, nl. hoe groter de steekproef is, hoe accurater hij de 

populatie representeert! 

• Onderzoekers gebruiken vaak een steekproefgrootte van 25 à 30 participanten als doel 

wanneer ze onderzoek voorbereiden. De representativiteit neemt toe in verhouding tot de 

vierkantswortel van de steekproefgrootte. 

• Onderzoeksethiek beïnvloedt de steekproefgrootte in dat, als een steekproef te groot is, is 

hij onnodig extra subjecten of participanten aan het gebruiken, wat gezien kan worden als 

onethisch. Aan de andere kant, als een steekproef te klein is, dan is het onwaarschijnlijk dat 

de studie succesvol zal zijn, wat ook een onethische verspilling is van bronnen. 

Tip: gebruik reeds gepubliceerde gelijkende onderzoeken en bekijk hoeveel participanten zij nodig 

hadden (maar houd de wet van de grote getallen steeds in het achterhoofd). 

 

Steekproef basics 

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

Sampling methodes wordt gesplitst in twee categorieën: 

• Probability Sampling 

• Nonprobability Sampling 

In probability sampling is de hele populatie gekend, elk individu in de populatie heeft een specifieke 

kans op selectie en de steekproefname komt voor bij een gerandomiseerd proces gebaseerd op de 

kansen (probabiliteit). 

 Probability sampling heeft drie belangrijke voorwaarden:  

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

individuen op te lijsten. 

2. Elk individu in de populatie moet een specifieke selectiekans hebben. 

3. Wanneer een groep individuen allemaal dezelfde kans zijn toegewezen, moet het 

selectieproces unbiased zijn zodat alle groepsleden evenveel kans hebben om geselecteerd 

te worden. Selectie moet een random proces zijn, wat wil zeggen dat elke mogelijke 

uitkomst even waarschijnlijk moet zijn. 

Een random proces = 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 veel kans heeft om voor te komen. 
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In nonprobability sampling is de populatie niet volledig gekend, individuele kansen kunnen niet 

gekend zijn en de steekproefprocedure is gebaseerd op factoren zoals gezond verstand of gemak, 

met een inspanning om representativiteit te behouden en bias te vermijden. 

 In nonprobability sampling zijn de kansen op het selecteren van een bepaald individu niet gekend 

omdat de onderzoeker de populatiegrootte niet kent en hij kan dus niet de leden van de populatie 

oplijsten. De onderzoeker gebruikt dikwijls een biased selectiemethode met dus een groter risico op 

een biased sample! 

 

5.2. Probability Sampling Methods 

3. LO: Beschrijf random sampling en geef er de voor- en nadelen van. 
 

4. LO: Beschrijf de vier probability sampling methods die in het boek worden gepresenteerd, 
behalve simple random sampling (stratified random, proportionate stratified random, 
systematic and cluster), herken deze technieken wanneer ze in onderzoeksrapporten 
voorkomen en geef de voor- en nadelen van elk. 

 

Simple Random Sampling 

Het startpunt voor de meeste probability sampling technieken is simple random sampling.  

Basisvereisten voor random sampling: 

• Elk individu in de populatie heeft een gelijke selectiekans. 

• Elke selectie is onafhankelijk van de andere.  

a. Onafhankelijk in de zin van dat de keuze van één individu de kans op het kiezen van 

een ander individu niet beïnvloedt.  

Het proces van simpel random sampling bestaat uit de volgende stappen:  

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

2. Lijst alle leden uit de populatie op. 

3. Gebruik een random proces om individuen vanuit de lijst te selecteren. 

 

De twee hoofdmethodes van random sampling zijn: 

1. Sampling met vervanging:  

Deze methode vereist dat een individu dat reeds geselecteerd is geweest voor de steekproef 

teruggebracht wordt naar de populatie vooraleer de volgende selectie gemaakt wordt. Deze 

procedure verzekert dat de selectiekans constant blijft doorheen de selectiereeks. Omdat de 

kansen constant blijven, verzekert deze techniek dat de selecties onafhankelijk zijn. 

 

2. Sampling zonder vervanging:  

Deze methode verwijdert elk geselecteerd individu uit de populatie vooraleer de volgende 

selectie wordt gemaakt. Hoewel de kans op geselecteerd worden verandert bij elke selectie, 

garandeert deze methode dat geen enkel individu meer dan één keer verschijnt in een 

steekproef. Deze procedure verzekert dat de selectiekans telkens vergroot! 
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Sampling zonder vervanging komt op hetzelfde neer als sampling met vervanging als de populatie 

maar groot genoeg is (want dan is de kans om meerder keren dezelfde participant te selecteren 

verwaarloosbaar). 

 

Zorgen i.v.m. Simple Random Sampling 

De logica achter simpel random sampling is dat het bias verwijdert uit de selectieprocedure en dat 

zou moeten resulteren in representatieve steekproeven. Op lange termijn genereert deze strategie 

een gebalanceerde, representatieve steekproef. Op korte termijn daarentegen, zijn er geen 

garanties. Omdat toeval elke selectie bepaalt, is het mogelijk (hoewel onwaarschijnlijk) om een zeer 

vervormde steekproef te verkrijgen. Om deze soort van niet-representatieve steekproeven te 

vermijden, leggen onderzoekers vaak extra beperkingen op aan de random sampling procedure. 

 

Systematic Sampling 

Systematische sampling begint door het oplijsten van alle individuen in de populatie, en daarna 

willekeurig een startpunt te kiezen op de lijst. De steekproef is dan verkregen door de lijst af te lopen 

en het selecteren van elke nde naam. De grootte van n wordt berekend door de populatiegrootte te 

delen door de gewenste steekproefgrootte.  

Vb. 100 (populatiegrootte) ÷ 25 (gewenste steekproefgrootte) = 4 

 Daarom wordt elke vierde persoon na participant 11 (15, 19, 23...) geselecteerd. 

Deze techniek is minder random dan simpel random sampling omdat het principe van 

onafhankelijkheid bedreigd wordt. Echter, omdat het een probability samplingmethode is, verzekert 

systematische sampling toch een hoge graad van representativiteit! 

 

Stratified Random Sampling 

Een populatie bestaat meestal uit een variëteit van identificeerbare subgroepen. Vaak is het doel van 

een onderzoeker om er zeker van te zijn dat elke van de verschillende subgroepen adequaat zijn 

gerepresenteerd. Een techniek om dit te bereiken, is door de gestratificeerde random sampling te 

gebruiken. 

Om deze soort steekproef te verkrijgen, moeten we eerst de specifieke subgroepen (of lagen) 

identificeren die in de steekproef zitten. Dan selecteren we even grote, random steekproeven van elk 

van de pre-geïdentificeerde subgroepen (dezelfde stappen gebruikend als bij simpel random 

sampling). Als laatste combineren we de steekproeven van de subgroepen in één algemene 

steekproef. 

Stratified Random Sampling: 
Eén algemene steekproef van 
de specifieke subgroepen uit de 
populatie! 

Rijken = 

Middenklasse = 

Armen = 
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Gestratificeerde random sampling is vooral handig wanneer een onderzoeker elk individueel 

segment van de populatie wil beschrijven of wanneer hij deze wil vergelijken. Om dit te doen moet 

elke subgroep in de steekproef genoeg individuen bevatten om zijn segment van de populatie 

adequaat te representeren. 

Voordelen stratified random sampling: 

+ Garandeert dat elk van de verschillende subgroepen goed zal gerepresenteerd worden met 

een relatief grote groep van individuen in de steekproef. 

Nadelen stratified random sampling: 

- Heeft neiging om een vervormd beeld te produceren van de gehele populatie.  

a. Vb. in realiteit bestaat de populatie uit ¼ mannen en ¾ vrouwen maar in de 

steekproef is de verdeling tussen man-vrouw ½. 

b. Het is niet hetzelfde als simpele random sampling. Niet elk individu in de populatie 

heeft evenveel kans om geselecteerd te worden! 

 

Proportionate Stratified Random Sampling 

Net als stratified random sampling maar we verkrijgen nu wel een steekproef waarvan de proporties 

exact matchen met de proporties in de gehele populatie! 

Proportionate stratified random sampling wordt vaak gebruikt bij politieke polls of grote online 

surveys. 

 

Nadelen proportionate stratified random sampling: 

- Kan het onmogelijk maken voor de onderzoeker om sommige subgroepen of lagen die 

bestaan in de populatie te beschrijven of vergelijken.  

a. Vb. als een specifieke subgroep maar 1% van de populatie bevat, dan bevat ze ook 

maar 1% van de steekproef (weegt amper door). 

- Dit proces vereist veel voorafgaande metingen en het verwerpt veel van de gesampelde 

individuen. 

 

Cluster Sampling 

Soms zijn de individuen in de populatie al geclusterd in reeds bestaande groepen en kan een 

onderzoeker gewoon random groepen selecteren i.p.v. individuen. Het kan dus gebruikt worden 

wanneer goed benoemde clusters reeds bestaan binnen de populatie. 

Voordelen cluster sampling: 

+ Snelle en makkelijke manier om een grote steekproef te verkrijgen. 

+ Meting van individuen kan vaak gedaan worden in groepen, wat het hele onderzoeksproject 

kan vergemakkelijken. 
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Nadeel cluster sampling: 

- Kan voor bedenkingen zorgen over de onafhankelijkheid van de individuele scores 

(beïnvloedingen binnen de groepen?). 

 

Combined-Strategy Sampling 

Soms combineren onderzoekers twee of meer samplingstrategieën om participanten te selecteren 

om de kansen dat een steekproef representatief is te optimaliseren. 

 

Een samenvatting van Probability Sampling Methods 

Probability sampling methods hebben een zeer goede kans om een representatieve steekproef te 

produceren omdat ze een random selectieproces hanteren. Een eenvoudige random steekproef op 

zichzelf garandeert echter geen hoge mate van representativiteit! Om dit probleem op te lossen 

leggen onderzoekers vaak beperkingen op aan het willekeurige proces. Technieken voor probability 

steekproeven kunnen echter zeer tijdrovend en vervelend zijn. Ze vereisen ook dat onderzoekers de 

populatie volledig kennen en er toegang toe hebben. Daarom worden deze technieken voor zelden 

gebruikt, behalve bij onderzoek met kleine, ingesloten populaties of grootschalige enquêtes. 

 

5.3. Nonprobability Sampling Methods 

5. LO: Beschrijf en herken het proces van convenience sampling, begrijp waarom het gebruikt 
wordt en hoe onderzoekers met deze methode het risico op een biased sample kunnen 
beperken. 
 

6. LO: Beschrijf en herken quota sampling en begrijp waarom het gebruikt wordt. 
 

 

Convenience Sampling 

In convenience sampling gebruiken onderzoekers de individuen die makkelijk te bereiken zijn als 

participanten. Mensen worden geselecteerd op basis van hun beschikbaarheid en bereidwilligheid 

om te antwoorden.  

Convenience sampling wordt gezien als een zwakke vorm van sampling omdat de onderzoekers geen 

moeite doen om de populatie te kennen of om een willekeurig proces in de selectie te gebruiken. De 

onderzoeker heeft heel weinig controle over de representativiteit van de steekproef en daarom is er 

een grote kans dat de verkregen steekproef biased is. 

Convenience sampling staat ook bekend als ‘accidental sampling’ of ‘haphazard (lukraak) sampling’. 

Twee strategieën om de ernstigste problemen i.v.m. convenience sampling te helpen corrigeren: 

1. Onderzoekers proberen ervoor te zorgen dat hun samples redelijk representatief zijn en niet 

sterk bevooroordeeld. 

a. De uitzondering op dit concept doet zich voor wanneer een convenience sampling 

wordt verkregen vanuit een locatie met ongebruikelijke kenmerken (vb. Amisch) 
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2. Een duidelijke beschrijving geven van hoe de steekproef is verkregen en wie de deelnemers 

zijn. 

 

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 geproportioneerde gestratificeerd sampling. In plaats daarvan worden individuen 

geselecteerd o.b.v. gemak binnen de grenzen van de quota. 

 

Samenvattende tabel van samplingmethodes 

Type sampling Beschrijving Voor- en nadelen 

PROBABILITY SAMPLING 

 
 

Simple Random 

Een steekproef wordt verkregen door een 
random proces van participanten selecteren 
vanuit een lijst die de gehele populatie bevat. 
Het random proces verzekert dat elk individu 
een gelijke en onafhankelijke selectiekans heeft. 

+ Het selectieproces is eerlijk 
en niet biased. 

- Er is geen garantie dat de 
steekproef representatief is. 

 
 

Systematic 

Een steekproef wordt verkregen door elke nde 
participant van de lijst die de gehele populatie 
bevat te selecteren, na een random startpunt. 

+ Makkelijke methode om een 
essentiële random 
steekproef te verkrijgen. 

- De selecties zijn niet echt 
random of onafhankelijk 

 
 

 
Stratified Random 

Een steekproef wordt verkregen door de 
populatie in subgroepen (lagen) te verdelen en 
dan random gelijke aantallen van elke subgroep 
te selecteren. 

+ Garandeert dat elke 
subgroep een adequate 
representatie heeft. 

- De gehele steekproef is 
meestal niet representatief 
voor de populatie. 

 
 
 
 

Proportionate Stratified 

Een steekproef wordt verkregen door de 
populatie in subgroepen te verdelen en dan 
random uit elke subgroep een aantal 
participanten te selecteren zodat de proporties 
in de steekproef corresponderen met de 
proporties in de populatie. 

+ Garandeert dat de 
samenstelling van de 
steekproef perfect 
representatief zal zijn voor 
de samenstelling van de 
populatie. 

- Sommige subgroepen 
kunnen gelimiteerde 
representativiteit in de 
steekproef hebben. 

 
 

Cluster 

I.p.v. individuen te selecteren, wordt een 
steekproef verkregen door random clusters 
(reeds bestaande groepen) te selecteren van 
een lijst met alle clusters die bestaan in de 
populatie 

+ Een makkelijke methode om 
een grote, relatief random 
steekproef te verkrijgen 

- De selecties zijn niet echt 
random of onafhankelijk. 
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NONPROBABILITY SAMPLING 

 
 

Convenience 

Een steekproef wordt verkregen door 
individuele participanten te selecteren die 
makkelijk te verkrijgen zijn. 

+ Een makkelijke methode om 
snel een steekproef te 
verkrijgen. 

- De steekproef is 
waarschijnlijk biased. 

 
 

Quota 

Een steekproef wordt verkregen door 
subgroepen te identificeren en dan quota’s te 
ontwikkelen voor individuen om geselecteerd te 
worden, d.m.v. gemak, uit elke subgroep. 

+ Staat een onderzoeker toe 
om de samenstelling van een 
convenience steekproef te 
controleren. 

- De steekproef is 
waarschijnlijk biased. 

 



1 
 

Methodologie 
Hoofdstuk 6: Onderzoeksstrategieën en validiteit  

 

6.1. Onderzoeksstrategieën 

1. LO: Beschrijf de 5 onderzoekstrategieën (beschrijvend, correlationeel, experimenteel, quasi-

experimenteel en non-experimenteel), de soorten vragen die ze stellen en de datastructuren 

die ze produceren, herken voorbeelden van elk. 

 
2. LO: Definieer onderzoekstrategie, onderzoekdesign en onderzoekprocedure en beschrijf de 

keuzes en beslissingen die betrokken zijn tijdens deze drie fasen in de ontwikkeling van een 

onderzoeksstudie. 

 

Een onderzoeksstrategie = een algemene benadering van onderzoek bepaald door de soort vragen 

dat de studie hoopt te beantwoorden. 

 

De beschrijvende onderzoeksstrategie [1] 

Deze strategie is bedoeld om vragen te beantwoorden over de actuele toestand van individuele 

variabelen voor een specifieke groep van individuen. De beschrijvende onderzoeksstrategie hecht 

geen belang aan de relaties tussen variabelen, wel 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 

Een relatie tussen variabelen betekent dat veranderingen in één variabele consistent en 

voorspelbaar samengaan met veranderingen in een andere variabele. 

Vb: lineaire relatie (een rechte), curvi-lineaire relatie (een gebogen lijn) en + vs. - relaties. 

De termen die relaties beschrijven gelden enkel wanneer beide variabelen bestaan uit nummers of 

rangen. Om het bestaan van een relatie vast te stellen, moeten onderzoekers observaties/metingen 

maken van de twee variabelen.  

Afhankelijk van hoe de metingen zijn gebruikt, kunnen twee duidelijke datastructuren geproduceerd 

worden. De twee datastructuren kunnen ook helpen om de verschillende onderzoeksstrategieën te 

classificeren. 
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De correlationele onderzoeksstrategie: twee variabelen meten voor elk individu  

[2] 

Een techniek om de relatie tussen variabelen te onderzoeken is door de twee variabelen te 

observeren zoals ze natuurlijk voorkomen bij een reeks van individuen. M.a.w., meet de twee 

variabelen voor elk individu. 

Merk op dat de correlatiestrategie alleen probeert om de relatie te beschrijven (als er een bestaat), 

het probeert niet de relatie uit te leggen. 

Vb. scatter plot. 

 

Twee of meer scoresets vergelijken: Experimentele, Quasi-experimentele en Niet-

experimentele onderzoeksstrategieën 

In deze situatie wordt één van de variabelen gebruikt om de groepen te onderscheiden. De 

verschillen tussen de drie strategieën zijn gebaseerd op de vragen die ze stellen en het vermogen om 

ondubbelzinnige antwoorden te produceren. 

 

De experimentele onderzoeksstrategie [3] 

De experimentele onderzoeksstrategie is bedoeld om oorzaak-gevolgvragen te beantwoorden over 

de relatie tussen twee variabelen. Het doel is om de relatie te verklaren door de onderliggende 

oorzaak te bepalen. Een experimentele studie wordt uitgevoerd met strenge controles om een 

ondubbelzinnige oorzaak-gevolgrelatie aan te kunnen tonen. 

 

De quasi-experimentele onderzoeksstrategie [4] 

Hoewel deze strategie meestal oorzaak-gevolgvragen over de relatie tussen twee variabelen 

probeert te beantwoorden, kan hij nooit een ondubbelzinnige verklaring produceren. De quasi-

experimentele onderzoeksstrategie gebruikt de strengheid en controles die bestaan in experimenten. 

Maar quasi-experimentele studies zullen altijd een fout bevatten die de onderzoeker ervan 

weerhoudt een absoluut oorzaak-gevolgantwoord te verkrijgen. 

 

De niet-experimentele onderzoeksstrategie [5] 

De niet-experimentele methode is bedoeld om een relatie tussen variabelen aan te tonen, maar het 

probeert niet de relatie te verklaren. Deze strategie gebruikt niet de strengheid en controles die 

bestaan in (quasi-)experimentele studies, en produceert geen oorzaakgevolgverklaringen! 
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Niet-experimenteel en correlationeel onderzoek 

Niet-experimenteel en correlationeel onderzoek hebben exact hetzelfde doel! Ze zijn beide 

ontworpen om aan te tonen dat er een relatie bestaat tussen twee variabelen, maar proberen de 

relatie niet te verklaren. Het verschil tussen de twee onderzoeksstrategieën is de soort data die 

gebruikt werd om het doel te bereiken.  

• De correlationele strategie gebruikt één groep participanten en meet twee variabelen voor 

elk individu.  

• De niet-experimentele strategie vergelijkt twee of meer groepen en hun scores, maar meet 

slechts één variabele voor elk individu. 

 

Onderzoeksstrategieën samengevat! 

Vijf onderzoeksstrategieën georganiseerd volgens de datastructuren die ze gebruiken. 

Categorie 1: Strategieën die individuele variabelen onderzoeken 

BESCHRIJVEND 

Doel: een beschrijving te geven van individuele variabelen zoals ze bestaan binnen een specifieke groep. 
 
Data: een lijst met scores verkregen door elk individu in de onderzochte groep te meten. 
 
Vb: Gemiddeld spendeerden de studenten van UGent tijdens Coronatime 12 uur aan online-lessen en kregen 
ze elke nacht 7,2 uur slaap. 
 

Categorie 2: Strategieën die relaties tussen variabelen onderzoeken door voor elke deelnemer twee of 
meer variabelen te meten 

CORRELATIONEEL 

Doel: een beschrijving te geven van de relatie tussen twee variabelen, maar de relatie niet proberen uit te 
leggen. 
 
Data: het meten van twee variabelen (twee scores) voor elk individu in de onderzochte groep. 
 
Vb: Er is een verband tussen opstaan-tijd en prestaties van studenten, maar we weten niet waarom. 
 

Categorie 3: Strategieën die relaties tussen variabelen onderzoeken door twee of meer groepen scores te 
vergelijken 

EXPERIMENTEEL 

Doel: een oorzaak-gevolg verklaring te geven voor de relatie tussen twee variabelen. 
 
Data: creëer twee behandelingsvoorwaarden door het niveau van één variabele te veranderen. Meet 
vervolgens in elke conditie een tweede variabele voor de deelnemers. 
 
Vb: De hoeveelheid beweging verhogen veroorzaakt een daling van het cholesterolniveau. 
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QUASI-EXPERIMENTEEL 

Doel: proberen een oorzaak-gevolg verklaring te geven, maar tekortschieten. 
 
Data: Meet voor/na scores voor één groep die een behandeling krijgt en voor een andere groep die de 
behandeling niet krijgt 
 
Vb: De behandeling kan een reductie in rookgedrag veroorzaken, maar die reductie kan ook veroorzaakt zijn 
door iets anders (vb. motivatie om te stoppen met roken). 
 

NIET-EXPERIMENTEEL 

Doel: een beschrijving te geven van de relatie tussen twee variabelen, maar de relatie niet proberen uit te 
leggen. 
 
Data: scores meten voor twee verschillende groepen deelnemers of voor één groep op twee verschillende 
tijdstippen. 
 
Vb: Er is een verband tussen gender en verbale sterkte. Vrouwen zijn nl. verbaal sterker, maar we weten niet 
waarom. 
 

 

  Merk op dat de drie onderzoeksstrategieën in categorie 3 een hiërarchie vormen in termen van 

het verklaren van relaties tussen variabelen. Merk ook op dat, hoewel de correlationele en niet-

experimentele strategieën verschillende data gebruiken, ze toch hetzelfde doel hebben en dezelfde 

soort conclusies opleveren! 

 

Onderzoeksstrategieën, onderzoeksdesigns en onderzoeksprocedures 

Onderzoeksstrategieën 

De term onderzoeksstrategie verwijst naar de algemene benadering en doelen van een studie. De 

onderzoeksstrategie is meestal bepaald door de soort vraag die je wil stellen en het soort antwoord 

je hoopt te verkrijgen. In het algemeen betreft een onderzoeksstrategie wat je hoopt te bereiken in 

een studie. 

 

Onderzoeksdesigns 

De volgende stap is het onderzoeksdesign die aantoont hoe de strategie moet worden 

geïmplementeerd. Om een onderzoeksdesign te kiezen, moet je eerst beslissingen maken over de 

drie basisaspecten van de studie:  

1. Groep vs. individu? 

Zal de studie een groep individuen onderzoeken en een algemene beschrijving produceren 

voor de hele groep, of zal de studie focussen op één enkel individu? Hoewel resultaten van 

een grote groep beter gegeneraliseerd kunnen worden dan resultaten van één individu, kan 

het onderzoeken van een individu vaak voor details zorgen die verloren gaan in het 

veralgemenen van een grote groep. 
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2. Dezelfde individuen vs. verschillende individuen? 

Soms bestudeert onderzoek verschillen binnen dezelfde groep van individuen terwijl ze de 

behandelingen doorlopen. Ander onderzoek gebruikt verschillende groepen van individuen 

voor elke een aparte behandeling en onderzoekt dan verschillen tussen die groepen. 

 

3. Het aantal variabelen?  

De simpelste studies bevatten het onderzoeken van de relatie tussen twee variabelen. 

Hoewel er ook onderzoeken zijn die drie of meer variabelen bevatten. Er moet dus beslist 

worden hoeveel variabelen onderzocht, gemanipuleerd of gereguleerd zullen worden. 

 

Een onderzoeksdesign = een algemeen plan om een onderzoeksstrategie uit te voeren. Een 

onderzoeksdesign specifieert of de studie: groepen of individuen zal bevatten, zal vergelijkingen 

maken binnen een groep of tussen groepen en hoeveel variabelen de studie zal bevatten. 

 

Onderzoeksprocedures 

De volgende stap in het ontwikkelen van een studie omvat het opvullen van de details die precies 

definiëren hoe de studie gedaan zal worden! Deze finale, gedetailleerde stap heet de 

onderzoeksprocedure. Het houdt de precieze bepaling in van: 

• Exact hoe de variabelen gemanipuleerd, gereguleerd en gemeten zullen worden. 

• Exact hoeveel individuen betrokken zullen zijn. 

• Exact hoe de individuele participanten of subjecten zullen vorderen doorheen de studie. 

Een onderzoeksprocedure = een exacte, stap-voor-stap beschrijving van een specifieke 

onderzoeksstudie. 

 

Datastructuren en statistische analyse 

T-tests en variantie-analyses evalueren verschillen in gemiddelde.  

Chi-square tests worden gebruikt om verschillen in proporties te vergelijken.  

Correlationele studies meten twee variabelen bij elk individu en kijken dan naar een patroon tussen 

de scores. 

• Als de data numerieke scores oplevert, worden de gegevens geëvalueerd door een correlatie 

(zoals de Pearson-correlatie). 

• Als de data niet-numerieke scores oplevert, is de statistische evaluatie meestal een chi-

square test. 

Beschrijvende studies zijn bedoeld om enkele variabelen voor een specifieke groep individuen samen 

te vatten. 

• Als de data numerieke scores oplevert, bestaat de statistische samenvatting meestal uit een 

gemiddelde of gemiddelde score. 

• Als de data niet-numerieke scores oplevert, is de samenvatting doorgaans een rapport van 

het aandeel (of percentage) dat aan elke categorie is gekoppeld. 
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Samengevat 

Er zijn verschillende onderzoeksstrategieën beschikbaar om de verscheidenheid aan vragen te 

beantwoorden waarmee het onderzoek kan beginnen. Elke strategie is gericht op verschillende 

soorten vragen en elke strategie heeft zijn eigen sterktes en zwaktes.  

Hoewel we net vijf onderzoeksstrategieën hebben geïdentificeerd, onderscheidt een andere 

methode er slechts twee: experimenteel onderzoek en niet-experimenteel (of niet-manipulatief) 

onderzoek. De reden voor deze tweerichtingsclassificatie is dat alleen de experimentele strategie het 

bestaan van oorzaak-gevolgrelaties kan vaststellen, andere strategieën niet! 

 

6.2. Interne en externe validiteit 

3.  LO: Definieer externe validiteit en wat het bedreigt. 

 
4.  LO: Definieer interne validiteit en wat het bedreigt. 

 

In het algemeen is validiteit het standaardcriterium waarop onderzoekers de kwaliteit van onderzoek 

beoordelen. In de context van een studie (niet H3 context: metingen) is validiteit betrokken bij de 

waarheid van het onderzoek of de accuraatheid van de conclusies. 

 

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 = een kenmerk van een studie die de mogelijkheid om de 

resultaten van een studie te generaliseren limiteert. 

Er zijn minstens drie verschillende soorten van generaliseren en elke soort kan bedreigingen 

inhouden van externe validiteit.  

1. Generaliseren van een steekproef naar de gehele populatie.  

een bezorgdheid over externe validiteit is dat de steekproef representatief moet zijn voor de 

populatie, zodat de verkregen resultaten van de steekproef kunnen worden gegeneraliseerd 

naar de gehele populatie. 

 

2. Generaliseren van een studie naar een andere.  

Een bezorgdheid voor externe validiteit is of de verkregen resultaten in één specifieke studie 

ook zullen verkregen worden in een andere gelijkaardige studie? 

 

3. Generaliseren van een studie naar een real-world situatie.  

Een bezorgdheid voor externe validiteit is of de resultaten verkregen in een relatief steriele 

onderzoeksomgeving (vb. labo) ook verkregen zullen worden in de realiteit (vb. veld)? 
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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 = een factor die een alternatieve verklaring toelaat. 

 

Validiteit en de kwaliteit van een onderzoeksstudie 

De waarde of kwaliteit van een studie wordt bepaald door de mate waarin de studie voldoet aan de 

criteria van interne en externe validiteit. Het algemene doel van een studie is het beantwoorden van 

een specifieke onderzoeksvraag. Een goed ontworpen studie produceert resultaten die accuraat de 

onderzochte variabelen representeert en justificeert een conclusie dat accuraat de originele vraag 

beantwoordt. Een factor die twijfels oproept over de accuraatheid van de resultaten of vragen 

oproept over de interpretatie van de resultaten is een bedreiging van de validiteit. 

Een laatste waarschuwing: het is in wezen onmogelijk voor een onderzoek om alle bedreigingen voor 

de validiteit te elimineren. Het is zelfs zo dat designwijzigingen die één bedreiging elimineren, 

eigenlijk het potentieel kan verhogen voor een andere bedreiging! Zo vertegenwoordigt elke 

onderzoeksstudie een reeks beslissingen en compromissen over validiteit. 

Hoewel onderzoekers meestal de beste beslissingen proberen te maken en de best mogelijke studies 

proberen te produceren, bevatten de meesten toch nog wat fouten. Deze basis ‘fact of life’ heeft 

twee implicaties:  

1. Studies kunnen verschillen in termen van validiteit. Sommige studies hebben sterke interne 

en externe validiteit en hun resultaten en conclusies zijn hoog gerespecteerd. Andere studies 

hebben enkel gemiddelde validiteit en andere hebben weinig of geen validiteit. Accepteer 

nooit een onderzoeksresultaat of -conclusie als waarheid gewoon omdat het 

‘wetenschappelijk bewezen’ zou zijn.  

2. Zich bewust zijn van bedreigingen van validiteit kan je helpen om een studie kritisch te 

evalueren. 

 

6.3. Bedreigingen van externe validiteit 

5.  LO: Identificeer, herken en verklaar de meest voorkomende bedreigingen van externe 

validiteit. 

 

Categorie 1: Generaliseren over participanten of subjecten 

“In hoeverre kunnen onderzoeksresultaten worden gegeneraliseerd naar personen die verschillen van 

diegenen die daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de studie?” 

1. Selectiebias:  

Een biased steekproef is meestal het resultaat van selectiebias, wat betekent dat de 

samplingprocedure de selectie van sommige individuen verkiest boven anderen!  



8 
 

De vraag van externe validiteit wordt altijd opgeroepen wanneer een onderzoeker 

participanten selecteert gebaseerd op convenience eerder dan een unbiased selectieproces 

te gebruiken. 

 

2. Universiteitsstudenten:  

De studenten delen samen met de laboratoriumrat de status van ‘meest gemakkelijk 

beschikbaar’ en zijn daarom de meest verkozen participanten in gedragsonderzoek. Echter, 

veel van de kenmerken van studenten limiteren de mogelijkheid om de resultaten te 

generaliseren naar andere volwassenen. 

 

3. Vrijwilligersbias:  

In de meeste gevallen heeft iemand die deelneemt aan een studie zich vrijwillig opgegeven. 

Dit creëert een basisprobleem voor onderzoekers gekend als vrijwilligersbias omdat 

vrijwilligers niet perfect representatief zijn voor de gehele populatie. De vraag van externe 

validiteit is: “In welke mate kunnen we de resultaten verkregen van vrijwilligers 

generaliseren naar individuen die mogelijk niet vrijwillig deelnemen aan studies?”  

 

4. Participantkarakteristieken:  

Dit treedt op wanneer een studie participanten gebruikt die gelijkaardige karakteristieken 

delen. Demografische karakteristieken zoals gender, leeftijd, ras, etnische identiteit en socio-

economische status kunnen de mogelijkheid om de resultaten te generaliseren limiteren. 

 

5. Cross-species generalisaties:  

Externe validiteit wordt ook in vraag gesteld wanneer onderzoek wordt uitgevoerd met niet-

mensen en wordt verondersteld om direct van toepassing te zijn op mensen. Voor we 

kunnen overwegen of de resultaten verkregen van een soort gegeneraliseerd kunnen 

worden naar een andere soort, moeten we de parallellen en verschillen in het mechanisme 

of het proces waarin we geïnteresseerd zijn tussen de twee soorten bestuderen. 

 

 

Categorie 2: Generaliseren over kenmerken van een studie 

“In welke mate kunnen de resultaten van de studie gegeneraliseerd worden naar andere procedures 

om de studie uit te voeren?” 

1. Nieuwheidseffect (novelty effect):  

Participeren in een studie is een nieuw, vaak opwindend of angst oproepende ervaring voor 

de meeste individuen. In deze nieuwe situatie kunnen individuen anders reageren dan ze in 

realiteit zouden doen. 

 

2. Meerdere behandelingsstoornissen:  

Dit is de potentiële invloed van ervaring(en) bij eerdere behandelingen. Veel voorkomende 

voorbeelden zijn moeheid en geoefendheid, die kunnen optreden door een behandeling en 

dan de prestatie in de volgende behandeling beïnvloeden. De resultaten verkregen van 

personen die reeds hebben deelgenomen aan een behandeling, worden mogelijk niet 

gegeneraliseerd naar personen die niet dezelfde eerdere ervaring hebben.  
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3. Experimenter karakteristieken:  

De vraag van externe validiteit is: “In welke mate kunnen de resultaten van de studie 

gegeneraliseerd worden naar andere onderzoekers?” De resultaten van een studie kunnen 

specifiek voor een onderzoeker met een bepaalde set van karakteristieken zijn. Zowel 

demografische als persoonlijke karakteristieken van de onderzoeker kunnen de 

generalisering van de resultaten limiteren. 

 

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” 

1. Sensibilisatie:  

Soms kan het meetproces participanten beïnvloeden zodat ze anders reageren op de 

behandeling. Dit fenomeen heet sensibilisatie of beoordelingssensibilisatie. Sensibilisatie 

vormt een bedreiging voor de externe validiteit omdat het de vraag oproept of de resultaten 

die zijn verkregen in een onderzoek m.b.v. beoordeling verschillen van resultaten in de echte 

wereld, waar de behandeling zonder beoordeling wordt gebruikt. 

Beoordelingssensibilisatie komt vaak voor in studies met een pre-test. De bezorgdheid is dat 

de pre-test (de pre-behandeling meting) op een bepaalde manier de participanten kan 

sensibiliseren zodat ze zich meer bewust worden van hun attitudes of gedragingen. Het 

toegenomen bewustzijn kan ervoor zorgen dat de participanten anders reageren op de 

behandeling. Deze bedreiging van de externe validiteit is ook gekend als pre-test 

sensibilisatie. Beoordelingssensibilisatie komt ook regelmatig voor in studies die zelf-

monitoring gebruiken als een middel om scores te meten. 

  

2. Generaliteit over responsemetingen:  

In een studie selecteert een onderzoeker meestal één operationele definitie en één 

meetprocedure. In dit geval kunnen de resultaten van de studie gelimiteerd zijn tot die 

specifieke meting en kunnen misschien niet gegeneraliseerd worden naar andere 

operationele definities of metingen. 

 

3. Tijdstip van meting:  

In een studie worden de scores voor individuen gemeten op een specifiek tijdstip na (of 

tijdens) de behandeling. Maar het eigenlijke effect van de behandeling kan 

afnemen/toenemen naargelang de tijd. 

 

Samengevat: algemene bedreigingen van externe validiteit 

Bron van bedreiging Beschrijving van de bedreiging 

Participanten Kenmerken die uniek zijn voor de specifieke groep participanten kunnen 
het vermogen beperken om de resultaten na de studie te generaliseren 
naar personen met andere kenmerken. 

Kenmerken van de 
studie 

Kenmerken die uniek zijn voor de specifieke procedures die in een studie 
worden gebruikt, kunnen het vermogen beperken om de resultaten te 
generaliseren tot situaties waarin andere procedures worden gebruikt. 
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Metingen Kenmerken die uniek zijn voor een specifieke meetprocedure kunnen het 
vermogen beperken om de resultaten te generaliseren tot situaties waarin 
verschillende meetprocedures worden gebruikt. 

 

6.4. Bedreigingen van interne validiteit 

6.  LO: Beschrijf hoe vreemde variabelen verstorende variabelen kunnen worden en de interne 

validiteit van een onderzoek kunnen bedreigen en identificeren bedreigingen wanneer ze in 

het onderzoeksrapport voorkomen. 

 

7.  LO: Beschrijf hoe omgevingsvariabelen de interne validiteit kunnen bedreigen, hoe sommige 

variabelen de studies die groepen vergelijken kunnen bedreigen en hoe andere variabelen 

studies kunnen bedreigen die scores van één groep vergelijken over een bepaalde tijdspanne. 

 

Vreemde variabelen (extraneous variables) 

Ook al focust een studie meestal op twee variabelen, er zijn ontelbare andere elementen die variëren 

in de studie. Er zijn veel extra variabelen (naast de onderzochte) die deel uitmaken van de studie. 

Sommige van deze extra variabelen zijn gerelateerd aan de participanten. Andere variabelen hebben 

betrekking op de omgeving waarin de studie werd uitgevoerd.   

Vreemde variabelen = elke variabele in een studie die niet onderzocht wordt. 

 

Verstorende variabelen (confounding variables) 

Soms wordt een vreemde variabele per ongeluk toegelaten in een studie op een manier die de 

resultaten kunnen beïnvloeden of vervormen. Wanneer dit gebeurt is er een risico dat de 

geobserveerde relatie tussen twee variabelen kunstmatig geproduceerd is door de vreemde 

variabele.   

Verstorende variabelen = een vreemde variabele (meestal onbewaakt) die systematisch mee 

verandert met de twee variabelen die onderzocht worden. Een verstorende variabele voorziet een 

alternatieve verklaring voor de geobserveerde relatie tussen de twee variabelen en is daarom een 

bedreiging van de interne validiteit! 

 

Vreemde variabelen, verstorende variabelen en interne validiteit 

De sleutel tot het bereiken van interne validiteit is ervoor te zorgen dat geen enkele vreemde 

variabele een verstorende variabele kan worden. Verstorende variabelen kunnen worden ingedeeld 

in drie algemene categorieën die het iets gemakkelijker maken om ze te controleren en uit een 

onderzoek te houden. 
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Omgevingsvariabelen: algemene bedreigingen van interne validiteit voor alle studies 

Het is mogelijk dat variabelen in de algemene omgeving van de studie zoals: grootte van de kamer, 

tijd van de dag of geslacht van de onderzoeker, bedreigingen kunnen worden van de interne 

validiteit. 

 

Individuele verschillen: bedreigingen van interne validiteit voor studies die verschillende 

groepen vergelijken 

Persoonlijke kenmerken die van individu tot individu kunnen verschillen zijn individuele verschillen. 

Aangezien geen enkele mens, noch dier identieke is, zijn individuele verschillen een onderdeel van 

elk onderzoek. 

Toewijzingsbias (assignment bias) = komt voor wanneer het proces dat gebruikt werd om 

verschillende participanten aan verschillende behandelingen toe te wijzen, groepen van individuen 

produceert met merkbaar verschillende kenmerken. 

 

Tijd-gerelateerde variabelen: bedreigingen van interne validiteit voor studies die één groep 

vergelijken over een bepaalde tijd 

Komt voor wanneer men dezelfde groep individuen laat deelnemen aan verschillende behandelingen 

over een bepaalde tijd. Er zijn echter een aantal andere variabelen die ook veranderen naarmate de 

tijd verstrijkt. Het is mogelijk dat deze andere tijd-gerelateerde variabelen verstorende variabelen 

zijn. D.w.z., gedurende de tijd tussen de eerste behandelconditie en de uiteindelijke 

behandelconditie kunnen individuele deelnemers of hun scores worden beïnvloed door andere 

factoren dan de behandelingen!  

Merk op dat tijd-gerelateerde variabelen deelnemersvariabelen kunnen zijn, zoals stemming of 

fysieke toestand, externe gebeurtenissen zoals het weer, of factoren zoals geoefendheid en 

vermoeidheid die zich accumuleren naarmate de tijd vordert. 

 

Samengevat: algemene bedreigingen van interne validiteit 

Bron van bedreiging Beschrijving van de bedreiging 

Omgevingsvariabelen Algemene bedreigingen voor alle designs 
Wanneer twee behandelingen worden toegediend in een merkbaar 
andere omgeving dan wordt de interne validiteit van de studie bedreigd. 

Toewijzingsbias Participant-gerelateerde bedreigingen voor designs die verschillende 
groepen vergelijken 
Als de deelnemers in één behandelingsconditie kenmerken hebben die 
merkbaar verschillen van de deelnemers aan in een andere behandeling, 
wordt de interne validiteit van de studie bedreigd. 

Tijd-gerelateerde 
variabelen 

Bedreigingen voor designs die één groep in de loop van de tijd 
vergelijken 
Elke variabele die in de loop van de tijd verandert en de participanten 
beïnvloedt van de ene behandeling naar de andere, vormt een bedreiging 
voor de interne validiteit van het onderzoek. 
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6.5. Meer over interne en externe validiteit 

8.  LO: Beschrijf experimenter bias, vraagkarakteristieken en reactiviteit en leg uit hoe deze de 

interne en externe validiteit kunnen verstoren. 

 

Het balanceren van interne en externe validiteit 

Om een hoge mate van interne validiteit te verkrijgen, moet de onderzoeker verstorende variabelen 

elimineren of minimaliseren. Het onderzoek moet streng worden gecontroleerd, zodat vreemde 

variabelen de resultaten niet kunnen beïnvloeden. Het beheersen van een onderzoek kan echter een 

onderzoeksomgeving creëren die zo kunstmatig en onnatuurlijk is dat binnen de studie verkregen 

resultaten mogelijk niet in de buitenwereld voorkomen. Pogingen om de interne validiteit te 

vergroten, kunnen dus de externe validiteit verminderen! 

Anderzijds creëert onderzoek dat een hoge mate van externe validiteit probeert te bereiken, vaak 

onderzoeksomgevingen die sterk lijken op de buitenwereld. Het risico bij dit soort onderzoek komt 

voort uit het feit dat de echte wereld vaak een chaotische wirwar van ongecontroleerde variabelen 

is. Het streven naar een grotere externe validiteit kan dus vreemde en mogelijk verstorende 

variabelen in de studie toelaten en daardoor de interne validiteit bedreigen. 

In het algemeen is er een afweging tussen interne en externe validiteit. Onderzoek dat zeer sterk is 

m.b.t. één soort validiteit, neigt vaak relatief zwak te zijn m.b.t. het tweede type. Deze basisrelatie 

moet in overweging worden genomen bij het plannen van een onderzoek of het evalueren van 

andermans werk. Meestal helpt het doel of de doelen van een onderzoek u beslissen welk type 

validiteit is en welke bedreigingen moeten worden aangepakt. 

 

Artefacten: bedreigingen voor zowel interne als externe validiteit 

Omdat een artefact de validiteit en betrouwbaarheid van metingen kan bedreigen, kan het ook de 

interne en externe validiteit van het onderzoek bedreigen. Experimenter bias en participant 

reactiviteit zijn slechts twee van de vele potentiële artefacten. 

 

Experimenter bias 

Experimenter bias treedt op wanneer de verwachtingen van de experimentator of persoonlijke 

overtuigingen m.b.t. de uitkomst van de studie de bevindingen van een studie beïnvloedden.  

• Het bedreigt de externe validiteit omdat de resultaten verkregen in een onderzoek specifiek 

kunnen zijn voor de experimentator en zijn verwachtingen.  

• Het bedreigt ook de interne validiteit omdat de data een patroon kan laten zien dat een echt 

behandelingseffect lijkt te zijn maar dat feitelijk werd veroorzaakt door de invloed van de 

experimentator. 

Enkelblinde en dubbelblinde studies minimaliseren de kans op experimenter bias. 
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Vraagkarakteristieken en participanten reactiviteit 

De combinatie van vraagkarakteristieken en participanten reactiviteit kan het normale gedrag van 

een deelnemer veranderen en daardoor de uitkomst van het onderzoek beïnvloeden. 

• De interne validiteit van het onderzoek is bedreigd als de deelnemers niet normaal handelen, 

omdat de verkregen resultaten kunnen worden verklaard door de reactiviteit van de 

participanten i.p.v. door de verschillende behandelingsomstandigheden. 

• Vraagkenmerken en reactiviteit kunnen de externe validiteit van het onderzoek bedreigen, 

omdat de resultaten verkregen o.i.v. vraagkarakteristieken mogelijk niet generaliseren naar 

een nieuwe situatie waarin de omgeving anders is. 

 

Overdreven variabelen 

Het meeste onderzoek wordt uitgevoerd met de hoop een relatie aan te tonen tussen variabelen. 

Om dit doel te bereiken maximaliseert een onderzoeker vaak de verschillen tussen de variabelen om 

de waarschijnlijkheid van een relatie met de tweede variabele te verhogen. De onderzoeker moet 

wel oppassen, het moet generaliseerbaar blijven! 

 

Validiteit en individuele onderzoeksstrategieën  

• Experimenteel onderzoek heeft vaak een hoge interne validiteit.  

• Quasi-experimentele studies vallen ergens in het midden. Ze proberen de controle van echte 

experimenten te imiteren wat de interne validiteit helpt, en ze hebben de neiging om in real-

world situaties voor te komen wat de externe validiteit verbeterd. 

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

validiteit. 
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Methodologie 
Hoofdstuk 7: De experimentele onderzoeksstrategie 

 

7.1. Oorzaak-gevolg relaties 

1. LO: Beschrijf het algemene doel van een experimentele onderzoeksstudie, onderscheid 

experimenten van andere soorten onderzoek en identificeer voorbeelden van experimenten. 

 
2. LO: Definieer onafhankelijke, afhankelijke en vreemde (extraneous) variabelen en 

identificeer voorbeelden van elk in een experiment. 

 

3. LO: Beschrijf het derde-variabele probleem en richtingsprobleem, identificeer deze 

problemen wanneer ze in een onderzoek verschijnen en leg uit waarom ze moeten worden 

geëlimineerd voordat een experiment een oorzaak-en-gevolg relatie kan aantonen. 

 

Het doel van de experimentele onderzoeksstrategie is om het bestaan van een oorzaak- 

gevolgrelatie te bewijzen tussen twee variabelen. Om de kans op een toevallige relatie uit te sluiten, 

moet een ‘true experiment’ aantonen dat veranderingen in een variabele direct verantwoordelijk 

zijn voor de veranderingen in de tweede variabele. Om dit doel te bereiken, bevat een experimentele 

studie de volgende vier basiselementen: 

1. Manipulatie: 

De onderzoeker manipuleert een variabele door zijn waarde te veranderen om een set van 

twee of meerdere behandelingscondities te creëren. 

 

2. Metingen: 

Een tweede variabele wordt gemeten voor een groep van participanten om een set van 

scores te verkrijgen in elke behandelingsconditie. 

 

3. Vergelijkingen: 

De scores in een behandelingsconditie worden vergeleken met de scores in een andere 

behandelingsconditie. Consistente verschillen tussen behandelingen zijn bewijs dat de 

manipulatie veranderingen heeft veroorzaakt in de scores. 

 

4. Controle: 

Alle andere variabelen worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze de twee 

onderzochte variabelen niet beïnvloeden. 

 

Hoewel de term ‘experiment’ vaak gebruikt wordt om elk wetenschappelijk onderzoek te 

beschrijven, zijn enkel de studies die voldoen aan deze vier voorwaarden echte experimenten! 
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De basiscomponenten van een experimentele onderzoeksstudie 

Een experiment bestaat uit het manipuleren van één variabele,  het meten van een tweede 

variabele, het vergelijken van de scores tussen behandelingen en het controleren van alle andere 

variabelen. 

 

Statistische significantie 

Een significant resultaat betekent dat het verschil groot genoeg en consistent genoeg moet zijn voor 

een hypothesetest om toeval uit te sluiten als plausibele verklaring, en daardoor te concluderen dat 

het verschil moet zijn veroorzaakt door de behandelingen. Elk verschil tussen de behandelingen moet 

statistisch worden geëvalueerd voordat men kan concluderen dat een verschil werd veroorzaakt 

door de behandelingen! 

 

Terminologie van de experimentele onderzoeksstrategie 

In een experiment is de variabele die gemanipuleerd wordt door de onderzoeker de onafhankelijke 

variabele! Meestal wordt de onafhankelijke variabele gemanipuleerd door het creëren van een set 

van behandelingscondities. De specifieke condities die gebruikt worden in het experiment worden 

de levels van de onafhankelijke variabele genoemd. De variabele die gemeten wordt in elk van de 

behandelingscondities is de afhankelijke variabele. Alle andere variabelen in de studie zijn vreemde 

variabelen. 
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De experimentele onderzoeksstrategie = toont het bestaan van een oorzaak-gevolgrelatie aan 

tussen twee variabelen. Om dit doel te bereiken manipuleert een experiment een variabele terwijl 

een tweede variabele wordt gemeten en de andere variabelen worden gecontroleerd. 

Een experiment of een ‘true experiment’ = probeert aan te tonen dat veranderingen in een 

variabele direct verantwoordelijk zijn voor veranderingen in een tweede variabele. 

De onafhankelijke variabele = de variabele die gemanipuleerd wordt door de onderzoeker. In 

gedragsonderzoek bestaat de onafhankelijke variabele meestal uit twee of meerdere 

behandelingscondities waaraan de participanten worden blootgesteld. 

De behandelingsconditie = een situatie of omgeving gekenmerkt door een specifieke waarde van de 

gemanipuleerde variabele. Een experiment bevat twee of meerdere behandelingscondities die 

verschillen naargelang de waarden van de gemanipuleerde variabele. 

Levels = de verschillende waarden van de onafhankelijke variabele geselecteerd om de 

behandelingscondities te creëren en bepalen.  

De afhankelijke variabele = de variabele die geobserveerd/gemeten wordt op veranderingen om de 

effecten op het manipuleren van de onafhankelijke variabele vast te stellen. 

Vreemde (extraeous) variabelen zijn alle variabelen in de studie behalve de (on)afhankelijke 

variabelen. Deze moeten gecontroleerd worden opdat ze het experiment niet verstoren! 

 

Causaliteit en het Derde-variable probleem 

Een probleem voor experimenteel onderzoek is dat variabelen zelden bestaan in isolatie. In 

natuurlijke omstandigheden worden veranderingen in een variabele meestal vergezeld door 

veranderingen in vele andere gerelateerde variabelen. Hoewel het relatief makkelijk is om aan te 

tonen dat een variabele gerelateerd is aan een andere, is het veel moeilijker om de onderliggende 

oorzaak van de relatie te bewijzen. Om de aard van de relaties tussen variabelen te bepalen (vooral 

de causale beïnvloeding bepalen), is het essentieel dat een experiment de specifieke variabelen die 

onderzocht worden afzondert en isoleert. Het uiteen halen van een set van natuurlijk niet-

geconnecteerde variabelen is het hart van de experimentele strategie! 

Hoewel een studie kan bewijzen dat twee variabelen gerelateerd zijn, wil dit niet noodzakelijk zeggen 

dat er een directe (causale) relatie is tussen de twee variabelen. Het is altijd mogelijk dat een derde 

(ongeïdentificeerde) variabele verantwoordelijk is voor het produceren van de geobserveerde relatie. 

Dit is het derde-variabele probleem. 

 

Causaliteit en het Directionaliteitsprobleem 

Hoewel een studie een relatie tussen twee variabelen kan bewijzen, verklaart het bestaan van een 

relatie niet altijd de richting van de relatie. Het resterende probleem is het bepalen van welke 

variabele de oorzaak is en welke het effect. Dit is het directionaliteitsprobleem. 

 

  



4 
 

De natuur controleren 

Om een oorzaak-gevolgrelatie te bewijzen moet een onderzoeker de natuur controleren, eigenlijk 

moet hij een onnatuurlijke situatie creëren waarin de twee onderzochte variabelen zijn geïsoleerd 

van de beïnvloeding van andere variabelen en waarin de ware aard van een relatie gezien kan 

worden. Er is een verschil tussen de condities waarin een experiment wordt uitgevoerd en de 

resultaten van het experiment. Dat een experiment plaatsvindt in een onnatuurlijke omgeving, wil 

nog niet noodzakelijk zeggen dat de resultaten onnatuurlijk zijn. 

 

7.2. Elementen van een experiment onderscheiden 

4.  LO: Leg uit waarom manipulatie van een onafhankelijke variabele een cruciaal onderdeel is 

van een experiment. 

5. LO: Leg uit waarom controle van vreemde (extraneous) variabelen een cruciaal onderdeel is 

van een experiment. 

 

6. LO: Leg uit hoe een vreemde variabele een verstorende variabele kan worden en identificeer 

verstorende variabelen wanneer ze verschijnen in een onderzoeksstudie. 

 

Het algemene doel van de experimentele onderzoeksstrategie is het bestaan van een 

oorzaakgevolgrelatie aantonen tussen twee variabelen. Dit algemene doel kan opgesplitst worden in 

twee specifieke doelen.  

1. Aantonen van een oorzaak-gevolgrelatie is letterlijk aantonen dat de ‘oorzaak’ gebeurt 

voor het ‘gevolg’ zich voordoet. In de context van een experiment wil dit zeggen dat je moet 

tonen dat een verandering in de waarde van de onafhankelijke variabele wordt gevolgd door 

een verandering in de afhankelijke variabele. Om dit te volbrengen manipuleert een 

onderzoeker eerst de onafhankelijke variabele en observeert dan de afhankelijke variabele 

om te zien of deze ook verandert.  

2. Een experiment moet de kans uitsluiten dat de veranderingen veroorzaakt worden door 

een vreemde variabele. 

 

Manipulatie [1] 

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 Directionaliteitsprobleem 

Het primaire doel van manipulatie is onderzoekers toelaten de richting van een relatie te bepalen. 

Door een van de variabelen te manipuleren (zorgen voor een toename of afname) en de tweede 

variabele te bekijken, kan men bepalen of deze is getroffen door de manipulatie.  
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Wanneer er een relatie is tussen twee variabelen kan een onderzoeker manipulatie gebruiken om te 

bepalen welke variabele de oorzaak is en welke het gevolg is. 

 

Manipulatie en het Derde-variabele probleem 

Een tweede doel van manipulatie is onderzoekers helpen om de beïnvloeding van externe variabelen 

te controleren. Als je variabelen uit zichzelf laat veranderen, is het altijd mogelijk dat externe 

variabelen ook veranderen en deze kunnen dan verantwoordelijk zijn voor de relatie die je 

observeert. 

Het bestaan van een relatie betekent niet noodzakelijk dat er een direct verband is tussen de twee 

variabelen. Het is mogelijk dat een derde, externe variabele verantwoordelijk is voor de schijnbare 

relatie. Het gebrek aan een direct verband tussen variabelen kan aangetoond worden door 

manipulatie te gebruiken. 

In een experiment is de onderzoeker verantwoordelijk voor de veroorzaking van de verandering van 

de onafhankelijke variabele door directe manipulatie. Op deze manier kan de onderzoeker er zeker 

van zijn dat veranderingen van de onafhankelijke variabele niet veroorzaakt worden door een 

externe variabele (een derde variabele) die het resultaat van de studie kan beïnvloeden. Manipulatie 

helpt dus een aspect van het derde-variabele probleem in een experiment te elimineren! 

 

Controle [2] 

Om de relatie tussen twee specifieke variabelen accuraat te evalueren, moet een onderzoeker 

verzekeren dat de geobserveerde relatie niet ‘besmet’ is door de beïnvloeding van andere 

variabelen. 

 

Controle en het Derde-variabele probleem 

In het algemeen is het doel van een experiment aantonen dat de gemanipuleerde variabele 

verantwoordelijk is voor de geobserveerde veranderingen van de afhankelijke variabele. Om dit te 

bereiken moet een experiment elke andere verklaring voor de geobserveerde veranderingen 

uitsluiten, dus alle verstorende (confounding) variabelen elimineren. 

 

Vreemde variabelen en Verstorende variabelen 

Het is essentieel dat een experiment voorkomt dat vreemde variabelen verstorende variabelen 

worden. Hoewel de focus in een experiment ligt op twee specifieke variabelen, de onafhankelijke en 

afhankelijke variabele, zijn er duizenden andere variabelen die bestaan in een experiment. Met 

duizenden potentieel verstorende variabelen lijkt het probleem van het controleren van elke 

vreemde variabele onoverkomelijk. Een verstorende variabele heeft twee belangrijke kenmerken: 

1. Een vreemde variabele wordt enkel een verstorende variabele als deze de afhankelijke 

variabele beïnvloedt. Iets dat niet gerelateerd is aan de afhankelijke variabele is geen 

bedreiging. 
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2. Een verstorende variabele moet systematisch variëren met de onafhankelijke variabele. 

Een variabele die willekeurig verandert, met geen relatie tot de onafhankelijke variabele, is 

geen bedreiging. 

 

7.3. Vreemde variabelen controleren 

7. LO: Beschrijf de drie belangrijkste technieken voor het controleren van vreemde variabelen 

(constant houden, matchen en randomiseren), leg uit hoe ze allemaal werken en identificeer 

deze technieken in een onderzoeksrapport. 

 

Controle door constant te houden of te matchen 

Eens een gelimiteerde set van specifieke variabelen met echt potentieel als verstorende variabelen 

zijn geïdentificeerd, is het mogelijk om enige controle uit te oefenen over hen. Er zijn drie 

standaardmethoden om vreemde variabelen te controleren. Twee daarvan houden in actief tussen 

te komen om de variabelen te controleren, door de variabele constant te houden of door waarden te 

matchen over de behandelingscondities. De derde methode is randomisatie, die is minder veeleisend 

en laat onderzoekers toe om meerdere variabelen tegelijkertijd te controleren. 

 

Een variabele constant houden 

Een vreemde variabele kan compleet geëlimineerd worden door deze constant te houden. Door de 

omgeving en de procedures te standaardiseren kunnen de meeste omgevingsvariabelen constant 

gehouden worden. Deze techniek kan ook gebruikt worden met participantvariabelen. 

Soms is het onmogelijk om een variabele compleet constant te houden. In plaats daarvan kiezen 

onderzoekers er soms voor om een variabele te beperken tot een gelimiteerde omvang. 

Het constant houden van een variabele elimineert het potentieel dat deze een verstorende variabele 

wordt. Maar, deze methode kan ook negatieve consequenties hebben omdat hij de externe validiteit 

van een experiment kan limiteren. 

 

Waarden matchen over behandelingscondities 

Waarvoor kan matching allemaal gebruikt worden? 

• Controle over een vreemde variabele kan uitgeoefend worden door de levels van de 

variabele te matchen over behandelingscondities. 

• Verzekeren dat de gemiddelde waarde (bijna) dezelfde is voor alle behandelingen. 

• Om omgevingsvariabelen te controleren. 

• Om tijd gerelateerde factoren te controleren.  

a. Door de volgorde van twee behandelingen te variëren, I en II, ervaren sommige 

participanten behandeling I vroeg in de serie en anderen ervaren dezelfde 

behandeling later. Op dezelfde manier ervaren sommige participanten behandeling II 

vroeg en anderen later. Het proces van behandelingscondities te matchen over de 

tijd heen, heet counterbalancing! 
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Meestal vereist het controleren van een variabele door te matchen of constant te houden wat tijd en 

inspanning van de onderzoeker en kan dit storend zijn voor de experimentele participanten. Deze 

controletechnieken zijn onpraktisch of onmogelijk om te gebruiken om alle vreemde variabelen te 

controleren. Daarom is actieve controle door te matchen of constant te houden aanbevolen voor 

een gelimiteerde set van specifieke variabelen die geïdentificeerd zijn als potentiële bedreigingen 

van een experiment. 

 

Controle door te randomiseren 

Het principe achter randomisatie is de disruptie van een systematische relatie tussen vreemde 

variabelen en de onafhankelijke variabele, en daarbij voorkomen dat de vreemde variabelen 

verstorende variabelen worden. 

Randomisatie brengt het gebruik van een onvoorspelbare en unbiased procedure (zoals een 

muntstuk opgooien) met zich mee om verschillende waarden van elke vreemde variabele te verdelen 

over de behandelingscondities.  

De procedure die gebruikt wordt moet een random proces zijn, wat wil zeggen dat alle mogelijke 

verschillende uitkomsten evenveel kans hebben om uit te komen.  Een veelvoorkomend gebruik van 

randomisatie is random toewijzing waarbij een random proces wordt gebruikt om participanten toe 

te wijzen aan behandelingscondities. Omdat de toewijzing van participanten aan behandelingen is 

gebaseerd op een random proces, is het redelijk om aan te nemen dat individuele 

participantvariabelen ook random worden verdeeld over behandelingscondities. 

Specifiek moet het gebruik van random toewijzing verzekeren dat de participantvariabelen niet 

systematisch zullen veranderen van één behandeling naar een andere, en daarom zouden het dan 

geen verstorende variabelen kunnen zijn. 

Randomisatie = het gebruik van een random proces om een systematische relatie tussen twee 

variabelen te helpen vermijden.  

Random toewijzing of random assignment = het gebruik van een random proces om participanten 

toe te wijzen aan behandelingscondities. 

Randomisatie kan ook gebruikt worden om omgevingsvariabelen te controleren en er kan een 

random proces gebruikt worden om de behandelingscondities toe te wijzen aan de verschillende 

tijdstippen. 

Randomisatie is een sterke tool om vreemde variabelen te controleren.  

+ Methode om een massa aan variabelen gelijktijdig te controleren en het vereist geen 

specifieke aandacht voor elke vreemde variabele.  

- Maar, randomisatie garandeert niet dat vreemde variabelen echt gecontroleerd worden; 

eerder gebruikt het kans om variabelen te controleren. 

a. Voor grote samples garandeert een random proces een gebalanceerd resultaat, maar 

kleine samples kunnen zelfs biased of systematisch uitdraaien! 

Omdat men niet kan vertrouwen op randomisatie om vreemde variabelen te controleren, moeten 

specifieke variabelen met een hoog potentieel om de resultaten te beïnvloeden, extra aandacht 

krijgen en gecontroleerd worden door te matchen of constant te houden. Dan kunnen andere 

variabelen gerandomiseerd worden. 
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Controlemethoden vergelijken 

 

 

Voor- en nadelen van controlemethoden 

De twee actieve controlemethoden (constant houden en matchen) vereisen wat extra inspanning of 

extra metingen en worden daarom meestal gebruikt met maar een of twee specifieke variabelen die 

geïdentificeerd zijn als bedreigingen voor verstoring. Ook heeft het constant houden van een 

variabele het nadeel dat de generalisatie (externe validiteit) wordt gelimiteerd. Aan de andere kant 

heeft randomisatie het voordeel dat een grote variëteit aan variabelen tegelijkertijd gecontroleerd 

kunnen worden. Maar, randomisatie verzekert geen succes; er wordt op kans vertrouwd om de 

variabelen te verdelen over de verschillende behandelingen. Niettemin is randomisatie de primaire 

techniek om een groot aantal vreemde variabelen te controleren. 

 

7.4. Controlegroepen en Manipulatie checks 

8. LO: Beschrijf het doel van controlegroepen in experimenteel onderzoek, definieer de twee 

basisstappen van controlegroepen (geen behandeling en placebo) en identificeer 

controlegroepen wanneer ze in onderzoeksrapporten voorkomen. 

 

9. LO: Leg uit wanneer een manipulatie check nodig is, beschrijf wat de bedoeling ervan is en 

identificeer het wanneer het verschijnt in een onderzoeksrapport. 

 

Controlegroepen 

In algemene termen vergelijkt een experiment observaties over verschillende behandelingscondities. 

Maar, soms wenst een onderzoeker om enkel één behandeling te evalueren i.p.v. een set van 

verschillende behandelingen te vergelijken. De oplossing is om de behandelingsconditie te 

vergelijken met een baseline ‘no-treatment’-conditie. In experimentele terminologie heten zij in de 

behandelingsconditie de experimentele groep en zij in de ‘no-treatment’-conditie de controlegroep. 

De term ‘groep’ is iet of wat misleidend.  
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Het is mogelijk om vb. dezelfde set van individuen in zowel de treatment als de no-treatment 

conditie te observeren. In dit type design wordt maar één ‘groep’ participanten gebruikt om twee 

‘groepen’ van scores voor vergelijking te genereren! 

Experimentele groep = verwijst naar de participanten in de behandelingsconditie in een experiment.  

Controlegroep = verwijst naar de participanten in de geen-behandelingsconditie in een experiment. 

 

No-treatment controlegroepen 

Een no-treatment controlegroep is een behandelingsconditie waarin de participanten de behandeling 

die geëvalueerd wordt niet krijgen. Het doel van de no-treatment controlegroep is om een standaard 

van normaal gedrag (of baseline) te voorzien waarmee de behandelingsconditie vergeleken kan 

worden. 

In een experiment is een no-treatment controlegroep = een conditie waarin de participanten de 

behandeling die geëvalueerd wordt niet krijgen. 

Op het eerste zicht lijk het dat een treatment vs. no-treatment experiment de onafhankelijke 

variabele elimineert. Maar, de onderzoeker creëert nog steeds behandelingscondities door 

verschillende waarden van de behandelingsvariabele te manipuleren. De no- treatment conditie is 

een nulwaarde van de onafhankelijke variabele. Dus, het experiment vergelijkt een conditie met een 

‘volledige waarde’ van de behandeling met een tweede conditie met een ‘nulwaarde’ van de 

behandeling. De onafhankelijke variabele bestaat nog steeds en zijn twee levels bestaan nu uit 

treatment en no-treatment controle. 

 

Placebo controlegroepen 

Een placebo is passieve/onschadelijke medicatie dat, op zichzelf, absoluut geen medisch effect heeft. 

Hoewel er geen biologische of farmacologische reden is voor een placebo om effectief te zijn, kan 

een placebo toch dramatische effecten hebben op gezondheid en gedrag. Het placebo-effect wordt 

verondersteld psychosomatisch te zijn: de geest (psyché), eerder dan de placebo zelf, heeft een 

effect op het lichaam (somatisch). Het feit dat een individu denkt of gelooft dat de medicatie 

effectief is, kan genoeg zijn om een reactie op de medicatie te veroorzaken. 

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. 

 

Wanneer een onderzoeker een significant verschil observeert tussen een treatment conditie en een 

no-treatment controleconditie, kan de onderzoeker er dan zeker van zijn dat het geobserveerde 

effect wordt veroorzaak door de behandeling of is er een deel (of alles) van het effect een placebo-

effect? Het belang van deze vraag hangt af van het doel van het experimenteel onderzoek. 

Onderzoekers differentiëren vaak tussen resultaatonderzoek (outcome research) en 

procesonderzoek (process research). 
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1. Resultaatonderzoek onderzoekt de effectiviteit van een behandeling. Het doel is om te 

bepalen of een behandeling een substantieel of klinisch significant effect produceert.  

Het gaat meer om de algemene uitkomst van de behandeling dan het identificeren van de 

specifieke componenten die de behandeling effectief maken. 

 

2. Procesonderzoek probeert de actieve componenten van de behandeling te identificeren. In 

procesonderzoek is het essentieel dat het placebo-effect gescheiden wordt van andere, 

actieve componenten van de behandeling. 

 

Om placebo-effecten te scheiden van ‘echte’ behandelingseffecten voegen onderzoekers één of 

meerdere placebocontrolegroepen toe aan een experiment. Het vergelijken van de placebo-

controleconditie met de behandelingsconditie toont hoever het behandelingseffect reikt na het 

placebo-effect. Het is ook veelvoorkomend om een derde, no-treatment controlegroep toe te 

voegen. Het vergelijken van de placebocontrole met de no-treatment conditie toont de omvang van 

het placebo-effect.   

Een placebocontrolegroep = een conditie waarin de participanten een placebo krijgen i.p.v. de echte 

behandeling. 

 

Manipulatie checks 

In een experiment manipuleert een onderzoeker altijd de onafhankelijke variabele. Maar, zijn de 

participanten zich bewust van de manipulatie en hoe interpreteren zij deze manipulatie? Wanneer 

deze vragen belangrijk zijn voor de resultaten of de interpretatie van een experiment, voegen 

onderzoekers vaak een manipulatiecheck toe als onderdeel van de studie. Een manipulatiecheck 

meet of de onafhankelijke variabele het gewenste effect had op de participant. 

Een manipulatiecheck = een extra meting om te beoordelen hoe de participanten de manipulatie 

hebben waargenomen en geïnterpreteerd en/of om het directe effect van de manipulatie te 

beoordelen. 

  Er zijn twee manieren om de manipulatie te checken: 

1. Een manipulatiecheck kan een expliciete meting van de onafhankelijke variabele zijn.  

2. Door specifieke vragen over de manipulatie in een vragenlijst te zetten die de participanten 

invullen na hun deelname in het experiment. 

Een manipulatiecheck kan gebruikt worden in elke studie, maar is vooral belangrijk in vier situaties: 

1. Participantmanipulaties: 

Hoewel onderzoekers zeker kunnen zijn van het succes van omgevingsmanipulaties, is er 

vaak reden tot het in vraag stellen van de manipulaties die bedoeld zijn om participanten te 

beïnvloeden. 

 

2. Subtiele manipulaties: 

In sommige situaties is de variabele die gemanipuleerd wordt niet bepaald opvallend en kan 

die mogelijk niet opgemerkt worden door de participanten. 

 



11 
 

3. Simulaties: 

In simulatieonderzoek probeert de onderzoeker een ‘real-world’ omgeving te creëren door 

elementen in de experimentele situatie te manipuleren. De effectiviteit van de simulatie 

hangt af van de perceptie en acceptatie van de participant. Een manipulatiecheck kan 

gebruikt worden om te beoordelen hoe participanten een getrachte simulatie waarnemen en 

hoe ze hierop reageren. 

 

4. Placebocontrole:  

Zoals bij een simulatie hangt de effectiviteit van een placebo af van de geloofwaardigheid. 

Het is essentieel dat participanten geloven dat de placebo echt is, ze mogen geen vermoeden 

hebben dat ze misleid worden. Een manipulatiecheck kan gebruikt worden om het realisme 

van de placebo te beoordelen. 

 

7.5. Het verhogen van externe validiteit: Simulatie en Veldstudies 

10. LO: Definieer veldstudies en simulatie, leg uit waarom ze worden gebruikt als alternatief voor 

laboratoriumexperimenten en identificeer deze technieken wanneer ze in een 

onderzoeksrapport voorkomen. 

 

Het doel van de experimentele onderzoeksstrategie is om een oorzaak-gevolgrelatie te bewijzen 

tussen twee variabelen. Om dit te doen creëert een experiment een kunstmatige, gecontroleerde 

omgeving waarin de twee onderzochte variabelen geïsoleerd worden van externe invloeden. Daarom 

worden experimenten meestal uitgevoerd in een labosetting. Een gecontroleerde omgeving 

verhoogt de interne validiteit van het onderzoek.  

Maar door het creëren van een kunstmatige omgeving riskeert de onderzoeker om resultaten te 

verkrijgen die een meer natuurlijke, real-world omgeving niet accuraat weergeven. Dit risico is een 

bedreiging van de externe validiteit.  

Vraagkarakteristieken en reactiviteit, hebben meer kans om problematisch te zijn in een labosetting. 

Onderzoekers proberen vaak om het realisme van de experimentele omgeving te maximaliseren om 

de externe validiteit van de resultaten te verhogen. Er worden twee standaardtechnieken gebruikt 

om dit te bereiken: simulatie en veldstudies. 

 

Simulatie 

Een simulatie = het creëren van omstandigheden binnen een experiment die de natuurlijke 

omgeving simuleren of nauw nabootsen waarin het onderzochte gedrag zich normaal gesproken zou 

voordoen. 

Onderzoekers differentiëren vaak tussen alledaags (mundane) realisme en experimenteel realisme 

in de context van simulatie.  

- Alledaags realisme verwijst naar de oppervlakkige, meestal fysieke, kenmerken van simulatie, 

die eerder een negatief effect hebben op de externe validiteit.  



12 
 

- Experimenteel realisme bevat de psychologische aspecten van de simulatie, de mate waarin 

de participanten ondergedompeld worden in de simulatie en zich normaal gedragen zonder 

door te hebben dat ze meedoen aan een experiment.  

Natuurlijk is een succesvolle simulatie meer afhankelijk van experimenteel realisme dan alledaags 

realisme. Het is dan ook mogelijk voor simulatie-experimenten om een algemene en specifieke 

situatie te creëren en de context van alledaags realisme volledig te negeren. 

 

Veldstudies 

Een veldstudie = onderzoek uitgevoerd op een plaats die de participant of het subject waarneemt als 

een natuurlijke omgeving. 

Niet alle studies uitgevoerd in het veld zijn experimenten, vb. observationeel onderzoek wordt vaak 

uitgevoerd in een ‘veld-setting’. 

 

Voor- en nadelen van simulatie en veldstudies 

 Simulatie Veldstudie 

 
+ 

Ze stellen onderzoekers in staat om gedrag in meer levensechte situaties te 
onderzoeken en vergroten daarmee de kans dat de experimentele resultaten de 
natuurlijke gebeurtenissen nauwkeurig weerspiegelen. 

Biedt onderzoekers de mogelijkheid om 
de toewijzing van participanten aan 
behandelcondities te beheersen. 

 

 
- 

Ze laten de natuur binnendringen in een experiment, wat betekent dat de onderzoeker 
vaak de controle over de situatie verliest en de interne validiteit van het experiment in 
gevaar kan brengen. Dit probleem is vooral belangrijk bij veldexperimenten. 

Simulatie-experimenten zijn volledig 
afhankelijk van de bereidheid van de 
participanten om de simulatie te 
accepteren. 
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Methodologie 
Hoofdstuk 8: Experimentele Designs: Between-Subjects Design 

 

8.1. Introductie tot Between-Subjects Experimenten 

1. LO: Beschrijf de bepalende kenmerken die een onderscheid maken tussen between-subjects 

design en within-subjects design, en identificeer deze designs wanneer ze in de literatuur 

voorkomen. 

 
2. LO: Ken de algemene voor- en nadelen van between-subjects design vergeleken met die van 

de within-subjects design. 

 

Review van de experimentele onderzoeksstrategie 

Twee basis onderzoeksdesigns worden gebruikt om scoregroepen te verkrijgen uit een experiment:  

1. De verschillende scoregroepen kunnen allemaal verkregen worden uit dezelfde groep van 

participanten. Deze strategie heet een within-subjects design. 

2. Het verkrijgen van elke scoregroep van een andere groep participanten. Dit type design, 

scores vergelijken van aparte groepen, heet een between-subjects design. 

 

Kenmerken van Between-Subjects Designs 

Het bepalende kenmerk van een between-subjects design is dat het verschillende groepen 

individuen vergelijkt. Het algemene doel van een between-subjects experiment is om te bepalen of 

er verschillen bestaan tussen twee of meer behandelingscondities. Merk op dat between-subjects 

designs doorgaans worden gebruikt voor onderzoeksstrategieën zoals, niet-experimentele en quasi-

experimentele designs. 

 

Onafhankelijke scores 

One additional characteristic of the between-subjects design is that it allows only one score for each 

participant. So every individual score represents a separate unique participant. A between-subjects 

experimental design uses a different group of participants for each level of the independent variable, 

and each participant is exposed to only one level of the independent variable. In short, the net result 

is always one score per individual participant. 

Een bijkomend kenmerk van het between-subjects design is dat het slechts één score voor elke 

deelnemer toestaat. Elke individuele score vertegenwoordigt dus één afzonderlijke, unieke 

participant. Een between-subjects experimenteel design gebruikt een andere groep deelnemers voor 

elk niveau van de onafhankelijke variabele en elke deelnemer wordt blootgesteld aan slechts één 

niveau van de onafhankelijke variabele. Kortom, het netto resultaat is altijd één score per individuele 

participant! 
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Een between-subjects experimenteel design, ook gekend als een onafhankelijke-metingen 

experimenteel design = vereist een aparte, onafhankelijke groep van individuen voor elke 

behandelingsconditie. Als resultaat bevat de data van een between-subjects design maar één score 

voor elke participant. Om een experiment te zijn, moet het design aan alle andere vereisten van de 

experimentele onderzoeksstrategie voldoen, zoals manipulatie van een onafhankelijke variabele en 

controle van vreemde variabelen. 

 

Voor- en nadelen van Between-Subjects Designs 

Een groot voordeel van een between-subjects designs is dat elke individuele score onafhankelijk is 

van de andere scores. Omdat elke participant maar één keer gemeten wordt, kan de onderzoeker er 

vrij zeker van zijn dat de meting relatief ‘clean’ en ‘niet besmet’ is door andere behandelingsfactoren. 

In een experiment wordt elke participant maar blootgesteld aan één behandelingsconditie. De score 

van de participant kan dan niet beïnvloed worden door factoren zoals: 

• 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. 

Daarnaast kunnen between-subjects designs voor bijna alle onderzoekvragen gebruikt worden. Voor 

alle experimenten die twee (of meer) behandelingscondities vergelijken van is het altijd een optie. 

Een nadeel van between-subjectsdesigns is dat ze relatief veel participanten vereisen. Elke 

participant draagt maar één score bij aan de totale data. Dit kan een probleem zijn voor onderzoek 

dat speciale populaties bestudeert waarin het aantal potentiële participanten relatief klein is. 

 

Individuele verschillen 

Individuele verschillen = persoonlijke karakteristieken die kunnen verschillen van de ene participant 

tot de andere. 

Het grootste nadeel van een between-subjects design komt van het feit dat elke score verkregen is 

van een uniek individu die persoonlijke karakteristieken heeft die verschillend zijn van alle andere 

participanten. Ze kunnen ervoor zorgen dat twee verschillende individuen twee verschillende scores 

produceren wanneer een afhankelijke variabele wordt gemeten in een onderzoek. 

Meestal zijn individuele verschillen vreemde variabelen die niet direct geadresseerd worden in het 

onderzoeksdesign. Ze kunnen echter serieuze problemen creëren. De twee grootste zorgen zijn: 

1. Individuele verschillen kunnen verstorende variabelen worden. 

2. Individuele verschillen kunnen hoge variabiliteit in de scores produceren, wat het moeilijk 

maakt om te bepalen of de behandeling enig effect heeft. 
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8.2. Individuele verschillen als verstorende variabelen 

3.  LO: Beschrijf individuele verschillen en leg uit hoe assignment bias en confounding van 

omgevingsvariabelen de interne validiteit van een between-subjects design kunnen schaden. 

 

In between subjects design each treatment condition is represented by a separate group of 

participants so a primary concern is to ensure that the different groups are as similar as possible 

except for the independent variable used to differentiate the groups. any extraneous variable that 

systematically differentiates the groups is a confounding variable. 

assignment bias applies exclusively to research designs comparing different groups, that is between 

subjects designs. whenever the process assigning participants to treatment conditions produces 

groups with different characteristics the internal validity of the study is threatened. 

Bij between-subjects design wordt elke behandelingsconditie weergegeven door een afzonderlijke 

groep deelnemers, dus het is van primair belang ervoor te zorgen dat de verschillende groepen zo 

veel mogelijk op elkaar lijken (behalve de onafhankelijke variabele die wordt gebruikt om de groepen 

te differentiëren). Elke vreemde variabele die de groepen systematisch onderscheidt, is een 

verstorende variabele! 

Assignment bias is uitsluitend van toepassing op onderzoeksdesigns waarin verschillende groepen 

worden vergeleken, dus between-subjects designs. Wanneer het proces waarbij deelnemers worden 

toegewezen aan behandelingsconditie groepen met verschillende kenmerken oplevert, wordt de 

interne validiteit van het onderzoek bedreigd. 

 

Andere verstorende variabelen 

Een between-subjects design moet ook begaan zijn met bedreigingen van interne validiteit van 

omgevingsvariabelen die systematisch kunnen veranderen van de ene behandeling naar de andere. 

Er zijn dus twee grote storingsbronnen die bestaan in een between-subjectsdesign: 

1. Verstoring van individuele verschillen, nl. assignment bias (toewijzingsbias). 

2. Verstoring van omgevingsvariabelen. 

 

Equivalente groepen 

De onderzoeker heeft zowel de mogelijkheid als de verantwoordelijkheid om equivalente groepen te 

creëren. Specifiek moeten de aparte groepen het volgende zijn: 

• Gelijk gecreëerd: het proces dat gebruikt wordt om participanten te verkrijgen moet zo 

gelijkaardig mogelijk zijn voor alle groepen. 

• Gelijk behandeld: behalve de behandelingscondities die met opzet gevarieerd zijn tussen 

groepen, moeten de groepen participanten exact dezelfde ervaringen krijgen. 

• Samengesteld uit equivalente individuen: de karakteristieken van de participanten in een 

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

elke andere groep 
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8.3. Verstoring limiteren a.d.h.v. individuele verschillen 

4.  LO: Identificeer de drie primaire technieken voor het beperken van confounding (verstoring) 

van individuele verschillen in between-subjects experimenten (random assignment, matched 

assignment en variabelen constant houden) en leg uit hoe elk werkt. 

 

Random assignment (randomisatie) 

Het doel is ervoor te zorgen dat alle individuen dezelfde kans hebben om aan een groep te worden 

toegewezen. Omdat groepsindeling is gebaseerd op een random proces, is het te verwachten dat de 

kenmerken ook willekeurig over groepen worden verdeeld. Zo minimaliseren we de kans op 

verstoring omdat het onwaarschijnlijk is dat een groep vb. systematisch ouder, slimmer of 

vrouwelijker is dan een andere. 

Als het wenselijk is dat alle groepen dezelfde grootte hebben, kan het proces worden aangepast om 

groepen van gelijke grootte te garanderen. 

Bij restricted (beperkte) random assignment = is het groepstoewijzingsproces gelimiteerd om ervoor 

te zorgen dat vooraf bepaalde karakteristieken (zoals gelijk aantal participanten) voor de aparte 

groepen gegarandeerd zijn. 

Het voordeel van het gebruik van een random proces om groepen te creëren is dat het eerlijk en 

unbiased is. Het nadeel is dat een random proces geen gegarandeerd perfect uitgebalanceerd 

resultaat is. 

We kunnen een gelijke verdeling van 50-50 verwachten bij een grote sample, maar bij een klein 

sample zijn er geen garanties. 

Omdat pure kans geen betrouwbaar proces is voor het verkrijgen van balans en gelijkwaardige 

groepen, passen onderzoekers het random proces vaak aan door enkele restricties op te leggen of 

enige controle uit te oefenen op de uitkomsten. 

 

Groepen matchen (matched assignment) 

Matching = houdt in dat individuen aan groepen worden toegewezen zodat een specifieke variabele 

is gebalanceerd, of gematched, over de groepen heen. De intentie is om groepen te creëren die 

(bijna) equivalent zijn met respect voor de gematchte variabele. 

Het matchingproces vereist drie stappen:  

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

2. Meten van de matchende variabele voor elke participant. 

3. Toewijzing van participanten aan groepen d.m.v. een restricted random assignment, dat een 

balans tussen groepen verzekert. 

Een voordeel is dat het matchen van groepen participanten, onderzoekers een relatief gemakkelijke 

manier biedt om ervoor te zorgen dat specifieke variabelen geen verstorende variabelen worden. 
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Een nadeel is dat om groepen te matchen met een specifieke variabele, de onderzoeker eerst de 

variabele moet meten, wat vervelend of duur kan zijn en weer een ander werkniveau aan de studie 

toevoegt. Bovendien kan het moeilijk of onmogelijk zijn om groepen op verschillende variabelen 

tegelijkertijd te matchen. Ten slotte kunnen groepen niet worden gematcht op elke afzonderlijke 

variabele die deelnemers zouden kunnen differentiëren. 

Daarom gebruiken onderzoekers matching alleen voor variabelen waarvan wordt aangenomen dat ze 

een sterk potentieel hebben om te verwarren! 

 

Variabelen constant houden of Beperkte reikwijdte van variabiliteit 

Een andere methode om te voorkomen dat individuele verschillen verstorende variabelen worden, is 

de variabele constant houden. Nog een andere optie is het beperken van de reikwijdte (range). 

Resp. vb. enkel vrouwelijke participanten, enkel mensen met een IQ die reikt tussen 100 en 110. 

Het ernstige nadeel is echter dat wanneer een variabele zijn natuurlijke variatiebereik niet kan 

bereiken, de externe validiteit van het onderzoek bedreigt is! 

 

Samenvatting en aanbevelingen 

Assignment bias is altijd een potentiële verstorende variabele tussen bij between-subjects designs. 

Daarom is het belangrijk dat onderzoekers groepen deelnemers creëren die aan het begin van een 

onderzoek zo gelijkwaardig mogelijk zijn.  

Meestal doen onderzoekers dit a.d.h.v. random toewijzing omdat het relatief eenvoudig is en geen 

meting of directe controle van externe variabelen vereist. Het aantal individuele verschillen dat 

verschillen tussen groepen zou kunnen veroorzaken is in wezen oneindig, en random toewijzing biedt 

een eenvoudige methode om ze over groepen te verdelen zonder elke individuele variabele aan te 

pakken. Random toewijzing is echter niet perfect en kan geen gelijkwaardige groepen garanderen! 

Wanneer kan worden vastgesteld dat een of twee specifieke variabelen een afhankelijke variabele 

kunnen beïnvloeden/verstoren, kunnen deze variabelen worden gecontroleerd door groepen te 

matchen of door de variabele constant te houden. Het matchen vereist echter pre-testen om de 

gecontroleerde variabelen te meten en het kan moeilijk zijn om meerdere variabelen tegelijkertijd te 

matchen. Het constant houden van een variabele garandeert dat de variabele het onderzoek niet kan 

verstoren, maar dit proces beperkt de externe validiteit van de onderzoeksresultaten. 

 

8.4. Individuele verschillen en variabiliteit 

5.  LO: Beschrijf hoe individuele verschillen de variabiliteit beïnvloeden, zowel bij between-

treatment verschillen en within-treatments variantie, en leg uit hoe de variantie bij within-

treatments de interpretatie van de onderzoeksresultaten kan beïnvloeden. 

6. LO: Identificeer de opties om de variantie te beperken of te controleren bij  een 

behandelingscondities en leg uit hoe elke optie werkt 
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Naast het worden van verstorende variabelen, hebben individuele verschillen ook de mogelijkheid 

om hoge variabiliteit in scores binnen een onderzoek te produceren. Dit kan de kans op een 

succesvolle studie ondermijnen.  

Het probleem komt van het feit dat in sommige situaties vb. een 10-punten verschil groot is en in 

andere gevallen een 10-punten verschil klein is. De absolute grootte van het verschil moet worden 

beoordeeld in relatie tot de variantie van de scores. 

Variantie = een statistische waarde die de grootte van de verschillen van de ene score naar de 

andere meet. 

 Als de scores allemaal vergelijkbare waarden hebben, is de variantie klein      , maar als er grote 

verschillen zijn van de ene score naar de volgende en is de variantie groot     . 

 

Verschillen tussen treatments en variantie binnen treatments 

In het algemeen is het doel van onderzoek between-subjects om het bestaan van een 

behandelingseffect vast te stellen door aan te tonen dat de scores verkregen in één 

behandelingsconditie significant verschillen van de scores in een andere behandelingsconditie.  

Grote verschillen between treatments zijn dus       omdat ze het bewijs leveren van verschillende 

behandeleffecten. Aan de andere kant zijn grote verschillen (variantie) within treatments      omdat 

de verschillen die bestaan binnen de behandelingscondities bepalend zijn voor de variantie van de 

scores, en grote variantiepatronen in de data kunnen het onderzoek ondermijnen. 

Onderzoekers proberen doorgaans de verschillen between treatments te vergroten en de variantie 

within treatments te verkleinen. Omdat between-subjects onderzoek voor elke behandelconditie een 

aparte groep deelnemers heeft, is de variantie within treatments ook de variantie binnen groepen! 

 

Het minimaliseren van variantie within treatments (binnen behandelingen) 

Standaardisatieprocedures en behandelingssetting 

Bij een between-subjects design vertegenwoordigt elke groep deelnemers één behandelingsconditie. 

Een manier om de variabiliteit te helpen minimaliseren, is om alle deelnemers binnen een groep 

precies hetzelfde te behandelen. Daarbij maken standaardisatieprocedures het voor andere 

onderzoekers gemakkelijker om precies te begrijpen hoe jouw studie is uitgevoerd, en het maakt hen 

mogelijk jouw studie gemakkelijker te repliceren in hun eigen onderzoeksfaciliteit. 

 

Het limiteren van individuele verschillen 

Het beperken van een individueel verschil tot een smal bereik van waarden creëert een homogenere 

groep en kan daarom de variabiliteit in de scores verminderen. Vb. het beperken van de 

participanten hun leeftijd tot  18 en 20, leeftijdverschillen tussen de participanten draagt dan weinig 

bij aan de variantie van de scores binnen de groep. Elke poging om de verschillen tussen de 

participanten binnen een groep te minimaliseren heeft de neiging om de variantie binnen de groep 

te verminderen. 
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Random assignment en Matching 

Deze technieken hebben geen enkel effect op de variantie binnen groepen! 

Als we vb. random mannen en vrouwen toewijzen aan elke groep, dan kunnen we verwachten dat er 

relatief weinig verschil zal zijn van gender tussen de groepen. We hebben ook nog steeds een mix 

van mannen en vrouwen (genderverschillen) binnen groepen. 

Als vb. op dezelfde manier matching wordt gedaan, zodat elke groep precies 50% mannen en 

vrouwen bevat, elimineert of vermindert er niks van de verschillen tussen mannen en vrouwen 

binnen elke groep. 

 

Sample grootte 

Het gebruik van een grote steekproef kan de problemen met een hoge variantie helpen 

minimaliseren. Deze techniek heeft echter beperkingen omdat de invloed van de steekproefgrootte 

in verhouding staat tot de vierkantswortel van de steekproefgrootte. De vierkantswortelrelatie 

betekent dat er een dramatische toename van de steekproefomvang nodig is om een echt effect te 

hebben. Om de effecten van een te hoge variantie te verlagen met vb. een variantie factor vier, moet 

de steekproefomvang met een factor 16 worden vergroot! Meestal is het efficiënter om de variantie 

te beheersen door ofwel de standaardisatieprocedures, ofwel individuele verschillen direct te 

beperken. 

 

Samenvatting en aanbevelingen 

De beste technieken om de negatieve gevolgen van hoge variantie te minimaliseren zijn het 

standaardiseren van behandelingen en de individuele verschillen minimaliseren tussen de 

participanten in het onderzoek. De techniek van het minimaliseren van individuele verschillen door 

een variabele constant te houden of zijn omvang te beperken heeft twee voordelen:  

1. Het helpt equivalente groepen te creëren, wat de bedreiging van verstorende variabelen 

verlaagt. 

2. Het helpt de variantie binnen groepen te verlagen, wat het makkelijker maakt om 

behandelingseffecten te zien. 

Individuele verschillen limiteren heeft echter het serieuze nadeel dat het externe validiteit bedreigt. 

 

8.5. Andere bedreigingen van interne validiteit van Between-Subjects Designs 

7.  LO: Beschrijf hoe differentiële attrition (uitval) en communicatie tussen deelnemers de 

interne validiteit van between-subjects designs kunnen bedreigen en identificeer deze 

problemen wanneer ze in een onderzoek verschijnen. 
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Differential Attrition (uitval) 

Differentiële attrition (uitval) = verwijst naar verschillen in uitvalpercentages van de ene groep t.o.v. 

de andere groep en het kan de interne validiteit van between-subjects experimenten bedreigen. 

De term uitval verwijst naar terugtrekking van een deelnemer uit een onderzoeksstudie voordat deze 

is voltooid. De grote verschillen in uitvalpercentages tussen groepen kunnen problemen 

veroorzaken, omdat de groep mogelijk niet meer vergelijkbaar is met de andere. Telkens wanneer 

deelnemers uitvallen bij een onderzoek, moet de onderzoeker zich zorgen maken over differentiële 

uitval als alternatieve verklaring voor de behandelingseffecten. 

 

Communicatie tussen groepen 

Als de participanten van verschillende behandelingscondities met elkaar praten, kunnen de personen 

die de oude behandeling kregen, meer te weten komen over de nieuwe behandeling en mogelijk 

elementen van de nieuwe behandeling gaan gebruiken. 

 

Diffusie = verwijst naar de verspreiding van de weet van de behandeling van de experimentele groep 

naar de controlegroep, waardoor het verschil tussen de twee condities wordt verkleind. 

 Dit is een bedreiging voor de interne validiteit van between-subjects designs omdat de echte 

effecten van de behandeling kunnen worden gemaskeerd door de gedeelde informatie. 

 

Compenserende egalisatie (compensatory equalization) = wanneer een no-treatment groep leert 

over de behandelingen die de andere groep krijgt en dezelfde of een gelijke behandeling opeist.  

 Als aan de eis wordt voldaan, heeft het onderzoek geen vergelijkingsconditie meer. Dit is ook een 

bedreiging voor de interne validiteit van between-subjects designs omdat het de echte effecten van 

de behandeling kan tenietdoen. 

 

Er kunnen ook problemen optreden wanneer deelnemers in een no-treatment groep hun normale 

gedrag veranderen wanneer ze leren over een speciale behandeling die aan een andere groep wordt 

gegeven: 

Compenserende rivaliteit = wanneer de no-treatment groep extra hard werkt om te laten zien dat ze 

net zo goed kunnen presteren als individuen die de speciale behandeling krijgen. 

 In dit geval zijn de door de onderzoeker waargenomen prestaties veel hoger dan normaal. 

Haatdragende demoralisatie (resentful demoralization) = wanneer de deelnemers in een no-

treatment groep het opgeven als ze horen dat een andere groep een speciale behandeling krijgt.  

 In dit geval wordt de onbehandelde groep minder productief en minder gemotiveerd omdat ze de 

superioriteit van de behandelde groep kwalijk nemen. Hierdoor lijkt het effect van de behandeling 

veel groter dan het in werkelijkheid is. 
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De beste manier om elk van deze bedreigingen voor de interne validiteit als gevolg van communicatie 

tussen de groepen tot een minimum te beperken, is door de groepen participanten zoveel mogelijk 

van elkaar te scheiden en ervoor te zorgen dat ze niet van elkaar bewust zijn. 

 

8.6. Applicaties en statistische analyse van Between-Subjects Designs 

8.  LO: Beschrijf hoe between-subjects designs gebruikt worden om middelen en verhoudingen 

voor twee of meer groepen te vergelijken, identificeer de statistische technieken die passend 

zijn voor elke applicatie en leg van elk design de sterkte en zwakke punten uit. 

 

Two-Group Mean Difference 

Single-factor two-group design of het tweegroependesign = de simpelste versie van een between-

subjects experimenteel design wat het vergelijken van twee groepen participanten inhoudt: de 

onderzoeker manipuleert een onafhankelijke variabele met maar twee niveaus. 

Dit type design kan gebruikt worden om behandelingen te vergelijken of om het effect van een 

behandeling te evalueren door een behandelingsgroep en een controlegroep te vergelijken. 

Voordelen (+) Nadelen (-) 

Door zijn eenvoud is het gemakkelijk om een 
onderzoek met twee groepen op te zetten en er 
is geen subtiliteit of complexiteit bij het 
interpreteren van de resultaten, ofwel zijn twee 
groepen verschillend ofwel niet. 

Het levert relatief weinig informatie op. Met 
slechts twee groepen verkrijgt een onderzoeker 
slechts twee echte datapunten ter vergelijking. 
Over het algemeen zijn meerdere groepen 
nodig om een goede indicatie te krijgen van de 
functionele relatie tussen de onafhankelijke en 
afhankelijke variabelen. 

Het biedt de beste mogelijkheid om het verschil 
tussen twee behandelingsvoorwaarden te 
maximaliseren, nl. je kan extreme 
tegenovergestelde waarden selecteren voor de 
onafhankelijke variabele. 

Het beperkt de mogelijkheden wanneer een 
onderzoeker een behandelgroep en een 
controlegroep wil vergelijken. Vaak is het nodig 
om meerdere controlegroepen te gebruiken om 
een volledig beeld te krijgen van de effectiviteit 
van een behandeling (nl. no-treatment controle 
en een placebo-controle). 

 

Vergelijken van gemiddeldes voor meer dan twee groepen 

Een single-factor meervoudige-groep design (single-factor multiple-group design) = wanneer 

onderzoeksvragen meer dan twee groepen vereisen om de functionele relatie tussen een 

onafhankelijke en een afhankelijke relatie te evalueren of om meerdere verschillende 

controlegroepen in een enkele studie te vervatten. 

Een meervoudig-groep design biedt ook sterker bewijs voor een echte oorzaak-gevolg relatie. De 

onderzoeker verandert de behandelingscondities (onafhankelijke variabele) meerdere keren over 

meerdere groepen. 
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Een waarschuwing i.v.m. Meervoudige-groep designs 

Het is mogelijk over te veel groepen te beschikken in een onderzoeksdesign! Een design met meer 

dan twee groepen heeft de neiging de verschillen tussen behandelingen te minimaliseren/reduceren. 

In een extreem geval, is het risico op reductie tussen behandelingen zo groot dat de verschillen niet 

meer significant zijn. 

Daarom, wanneer men een single-factor meervoudige-groep studie opstelt, moet men zeker zijn dat 

de gebruikte niveaus voor de onafhankelijke variabele voldoende verschillend zijn om significante 

verschillen toe te laten voor de afhankelijke variabele. 

 

Proporties vergelijken voor twee of meerdere groepen 

Omdat men geen gemiddeldes kan berekenen voor waarden op een nominale of ordinale schaal, kan 

men geen onafhankelijke metingtest uitvoeren (zoals een T-test of ANOVA (= Analysis Of Variance)) 

om gemiddelden tussen groepen te vergelijken. 

Het is echter wel mogelijk om hiervoor de Chi-kwadraattoets te gebruiken. De Chi-kwadraattoets 

vergelijkt de verhoudingen van één rij van de matrix (één groep participanten) met de verhoudingen 

over andere rijen. Een significante uitkomst betekent dat de verhoudingen in een rij verschillen van 

de verhoudingen in een andere rij, en het verschil is groter dan verwacht zou worden als er geen 

systematisch behandelingseffect was. 
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Methodologie 
Hoofdstuk 9: Experimentele Designs: Within -Subjects Design 

 

9.1. Within-Subjects Experimenten en interne validiteit 

1. LO: Beschrijf de algemene karakteristieken van een within-subjects experimenteel design en 

identificeer deze designs wanneer ze verschijnen in een onderzoeksrapport. 

 

2. LO: Beschrijf hoe tijd-gerelateerde factoren zoals geschiedenis, maturatie, instrumentatie, 

statistische regressie en volgorde effect de interne validiteit van sommige within-subjects 

experimenten kunnen bedreigen. 

 

Karakteristieken van Within-Subjects Designs 

Within-subjects experimenteel design of repeated-measures experimental design = vergelijkt twee 

of meer verschillende behandelingscondities (of vergelijkt een behandelings- en een 

controleconditie) door dezelfde groep individuen in alle behandelingscondities die vergeleken 

worden te observeren of te meten. Dus, een within-subjects design zoekt naar verschillen tussen 

behandelingscondities binnen dezelfde groep participanten. Om een experiment te zijn moet het 

design voldoen aan alle andere vereisten van een experimentele onderzoeksstrategie, zoals 

manipulatie van een onafhankelijke variabele en controle van vreemde variabelen. 

 Merk op: alle participanten nemen deel aan dezelfde reeks behandelingen maar niet persé in 

dezelfde volgorde! 

 

Bedreigingen van de interne validiteit bij Within-Subjects Experimenten 

Er zijn twee grote bronnen van potentiele verstoring voor een within-subjects design: 

1. Verstoring van omgevingsvariabelen 

2. Verstoring van tijd-gerelateerde variabelen [5]: 

a. History effect (geschiedenis effect) = elke externe gebeurtenis die de scores van een 

participant in een behandeling anders beïnvloedt dan in een andere behandeling, 

wanneer een groep individuen worden getest in een reeks van 

behandelingscondities.  

b. Maturatie = elke fysiologische of psychologische verandering die voorkomt bij 

participanten tijdens de studie en de score van de participanten beïnvloedt, wanneer 

een groep individuen worden getest in een reeks van behandelingscondities. 

Maturatie effecten vinden vooral plaats bij kinderparticipanten of senioren die 

participeren aan een onderzoeksstudie. 
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c. Instrumentatie, instrumentele bias of instrumenteel verval = veranderingen in het 

meetinstrument die voorkomen tijdens een onderzoek waarin participanten 

gemeten worden in een reeks van behandelingscondities. De veranderingen in de 

scores van de participanten zijn dus niet veroorzaakt door de behandeling zelf maar 

wel door een veranderingen in het meetinstrument (of door de onderzoeker zelf vb. 

bij observatie). 

d. Statistische regressie, of regressie naar het gemiddelde = een wiskundig fenomeen 

waarin extreme scores (hoog of laag) bij een meting de neiging hebben om minder 

extreem te zijn bij een tweede meting. Het wordt veroorzaakt doordat een 

participantscore zowel afhangt van stabiele (vb. skills en vaardigheden) als van 

onstabiele (vb. geluk) factoren. 

e. 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. Er bestaan 

verschillende soorten volgorde effecten… 

I. Overdraageffecten = komen voor wanneer een behandelingsconditie een 

verandering teweegbrengt bij de participanten, die hun scores dan 

beïnvloeden in latere behandelingscondities. 

II. Progressieve fouten = 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 vermoeidheid en geoefendheid. 

i. Vermoeidheidseffecten = progressieve afname in prestaties van 

participanten doorheen de behandelingscondities. 

ii. Oefeneffecten = progressieve toename in prestaties van 

participanten vanwege de opgedane ervaringen doorheen de 

behandelingscondities. 

 

Het onderscheiden van Tijd-gerelateerde- en Volgorde-effecten 

Onderzoekers maken meestal het onderscheid tussen effecten dewelke uitsluitend betrekking 

hebben op tijd en dewelke verband houden met eerdere ervaring binnen het onderzoek: 

Tijd-gerelateerde effecten: a.  d. Volgorde effecten: e. 

 

Volgorde-effecten als een verstorende variabele 

Het volgorde-effect varieert systematisch met de behandelingen, het draagt altijd bij aan de tweede 

behandeling maar nooit aan de eerste! Wanneer iets systematisch verandert met de onafhankelijke 

variabele, is het een verstorende variabele. Volgorde-effecten (zoals elke verstorende variabele) 

kunnen de resultaten van een onderzoeksstudie vertekenen. Ze kunnen de werkelijke effecten 

verminderen/overdrijven, waardoor ze een reële bedreiging vormen voor de interne validiteit van 

het onderzoek. 
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9.2. Omgaan met Tijd-gerelateerde bedreigingen en Volgorde-effecten 

3.  LO: Leg uit hoe voor within-subjects experimenten de tijdsvertraging tussen behandelingen 

de interne validiteit kan schaden en waarom het dan beter kan zijn om te switchen naar een 

between-subjects design. 

4.  LO: Beschrijf counterbalancing en leg uit hoe dit gebruikt wordt om bedreigingen voor de 

interne validiteit van tijd-gerelateerde factoren te minimaliseren of elimineren. 

5.  LO: Beschrijf de beperkingen van counterbalancing en leg uit waarom dan soms partial 

(deels) counterbalancing gebruikt wordt. 

 

Tijd controleren 

De mogelijkheid dat een onderzoek beïnvloed zal zijn door een tijd-gerelateerde bedreiging zoals 

geschiedenis of maturatie is direct gerelateerd aan de hoeveelheid tijd die nodig is om de studie te 

volbrengen.  

Door de tijd te controleren van de ene behandeling naar de andere, heeft de onderzoeker enige 

controle over de tijd-gerelateerde bedreigingen voor interne validiteit. Hoewel het inkorten van de 

tijd tussen behandelingen het risico van tijd-gerelateerde bedreigingen kan verminderen, kan het de 

waarschijnlijkheid dat volgorde-effecten de resultaten zullen beïnvloeden dan weer verhogen. 

 

Switchen naar een Between-Subjects Design 

Een between-subjects design is vaak de beste strategie wanneer een onderzoeker reden heeft om 

substantiële orde-effecten te verwachten. Vb. in studies waarin het leervermogen wordt getest, kan 

je niet dezelfde groep participanten iets laten leren in de eerste behandelingsconditie en dan 

verwachten dat ze het afleren om deel te nemen aan de tweede conditie. In dit geval is de voor de 

hand liggende strategie om volgorde-effecten te vermijden, het gebruik van een between-subjects 

design met een aparte groep voor elk van de twee behandelingscondities. 

 

Counterbalancing: behandelingen matchen met respect voor tijd 

Bij counterbalancing ondergaan verschillende participanten de behandelingscondities in 

verschillende volgorde zodat elke behandeling enkele participanten heeft die deze voor het eerst 

ervaren, enkele voor wie het de tweede is, de derde enz. Als resultaat zijn de behandelingen 

gematched, of gebalanceerd, met respect voor tijd. 

Voor een within-subjects design is counterbalancing = het veranderen van de volgorde waarin 

behandelingscondities worden toegewezen aan een participant zodat de behandelingscondities 

gematched zijn met respect voor tijd. Het doel is om elke mogelijke volgorde van behandelingen te 

gebruiken met een gelijk aantal participerende individuen in elke reeks. Het doel van 

counterbalancing is om het potentieel op verstoring te elimineren door elke systematische relatie 

tussen de volgorde van behandelingen en tijd-gerelateerde factoren te verbreken. 
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Counterbalancing en Volgorde-effecten 

Wanneer een design is gecounterbalanced, hebben de veranderingen geen invloed op de gemiddelde 

verschillen tussen behandelingen, zodat de orde-effecten de interne validiteit van de studie niet 

bedreigen.  

De waarde van het counterbalancen van een within-subjects design is dat het voorkomt dat 

volgorde-effecten zich ophopen in een bepaalde behandelingsconditie. In plaats daarvan zijn de 

volgorde-effecten gelijkmatig verdeeld over alle verschillende omstandigheden, zodat het mogelijk is 

om eerlijke en unbiased vergelijkingen tussen behandelingen te maken.  

Aan de andere kant elimineert counterbalancing niet de volgorde-effecten, die zijn nog steeds in de 

data ingebed! Meer nog, de volgorde-effecten zijn verborgen in de data zodat een onderzoeker niet 

kan zien of ze bestaan of hoe groot ze zijn. 

 

Limiteringen van Counterbalancing 

Counterbalancing en Variantie 

Counterbalancing elimineert de volgorde-effecten niet, ze maken nog steeds deel uit van de data en 

ze kunnen nog steeds problemen veroorzaken. Een daarvan is dat ze de gemiddelden kunnen 

verstoren, maar meestal is dit soort verstoring niet erg omdat onderzoekers vaker geïnteresseerd zijn 

in de hoeveelheid verschil tussen behandelingen dan in de absolute omvang van een specifiek 

gemiddelde.  

Echter, in situaties waarin het absolute prestatieniveau (het ware gemiddelde) belangrijk is, kan het 

proces van counterbalancing de werkelijke waarde van een behandelingsgemiddelde verstoren. 

Een serieuzer probleem is dat counterbalancing bijdraagt aan de volgorde-effecten bij sommige 

individuen binnen elke behandeling, maar niet voor alle individuen! Hierdoor worden de verschillen 

tussen scores binnen elke behandeling vergroot, wat bijdraagt aan de variantie binnen 

behandelingen. Onthoud dat hoe groter de variantie, hoe kleiner de kans op een succesvol 

experiment. 

 

Asymmetrische Volgorde-effecten 

Het is zeker mogelijk dat een bepaalde behandeling een groter volgorde-effect kan produceren dan 

een andere behandeling. In zulke situaties zijn de volgorde-effecten niet symmetrisch en zal het 

counterbalanceren van de behandelingen, niet de effecten van de behandelingen uitbalanseren. 

 

Counterbalancing en het aantal behandelingen 

Om een reeks behandelingen volledig te counterbalancen, is het noodzakelijk om de behandelingen 

in elke mogelijke volgorde te presenteren. De idee achter compleet counterbalancen is dat een 

bepaalde reeks behandelingscondities zijn eigen unieke volgorde-effect zou kunnen creëren!   
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Met maar twee behandelingscondities is compleet counterbalancen gemakkelijk: er zijn maar twee 

mogelijke volgordes. Maar, als het aantal behandelingen toeneemt, wordt compleet 

counterbalancen veel complexer. Als het aantal verschillende behandelingscondities wordt 

voorgesteld als n, dan is het aantal verschillende volgordes n!  

n! = n (n-1)(n-2)(n-3)… 

Vb. met vier behandelingscondities zijn er 4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 24 verschillende volgordes. In dit geval 

zou de onderzoeker minstens 24 gelijke groepen moeten hebben (dus min. 24 participanten, nl. 

1/groep), dit wordt zelfs nog meer naargelang de hoeveelheid behandelingscondities! 

Een oplossing voor dit probleem is het gebruik van partiële counterbalancing. In plaats van elke 

mogelijke volgorde, gebruikt partiële counterbalancing genoeg verschillende volgordes om er zeker 

van te zijn dat elke behandelingsconditie eens als eerste voorkomt voor een groep participanten, 

eens als tweede voor een andere groep, enzovoort. Met vier behandelingen, bijvoorbeeld, vereist dit 

maar vier verschillende volgordes, zoals: ABCD, CADB, BDAC, DCAB. 

Omdat partiële counterbalancing niet elke mogelijke volgorde van behandelingscondities gebruikt, is 

het een probleem om exact te beslissen welke volgordes men dan wel moet selecteren. Een simpele 

en onpartijdige procedure om volgordes te selecteren is het maken van een Latijns vierkant. Om een 

Latijns vierkant te creëren voor vier behandelingscondities, start je met een 4 x 4 matrix en vul je 

deze met de letters A, B, C en D, in zoals volgt: 

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

kolom en in elke rij voorkomt. 

Elke rij in het vierkant biedt een reeks behandelingscondities aan voor één 

groep deelnemers. Een methode voor het verbeteren van het vierkant is 

het gebruik van een random proces om de kolommen en rijen te 

herschikken. De  resulterende rijen in het vierkant moeten zorgen voor 

een betere reeks volgordes voor een partieel gecounterbalanceerd 

onderzoek! 

 

9.3. Verglijken van WSD en BSD 

6.  LO: Leg de algemene voor- en nadelen van WSD uit vergeleken met BSD en weet onder welke 

specifieke omstandigheden welk design het best gebruikt wordt. 

7.  LO: Beschrijf een matched-subject design en leg uit hoe het probeert de voordelen van beide 

designs (WSB en BSD) te gebruiken, en de nadelen achterwege te laten. 

 

Voordelen van Within-Subjects Design       

Een voordeel van een within-subjectsdesign is dat het relatief weinig participanten vereist in 

vergelijking met een between-subjectsdesign. Omdat een within-subjectsdesign maar één groep 

vereist, is het vooral handig in situaties waarin participanten moeilijk te vinden zijn. 

Het grootste voordeel van een within-subjectsdesign is dat het al de problemen gebaseerd op 

individuele verschillen elimineert.  
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Als eerste heeft een within-subjectsdesign geen individuele verschillen tussen groepen omdat er 

maar één groep participanten is. De groep in de ene behandeling is exact dezelfde als de groep in de 

andere behandelingen.  

Ten tweede, omdat elke participant voorkomt in elke behandeling, dient elk individu als zijn eigen 

controle of baseline. Dit maakt het mogelijk om de variantie veroorzaakt door individuele verschillen 

te meten of verwijderen. 

In een within-subjectsdesign zijn de volgende metingen mogelijk: 

• Het is mogelijk om de verschillen tussen behandelingen te meten zonder individuele 

verschillen. Omdat dezelfde participanten in elke behandeling voorkomen, zijn de 

behandelingseffecten en de individuele verschillen niet gelinkt aan elkaar! 

• Het is mogelijk om individuele verschillen te meten. Wanneer de individuele verschillen 

consistent zijn over behandelingen, kunnen ze gemeten en verwijderd worden van de rest 

van de variantie in de data. Dit kan de negatieve effecten van een grote variantie 

verminderen! 

Een WSD is algemeen sterker dan een BSD omdat een WSD meer geneigd is een behandelingseffect 

te detecteren dan een BSD. 

 

Nadelen van Within-Subjects Design      

Het grootste nadeel is wanneer de behandelingen zich voordoen op verschillende tijdstippen, en er 

een kans is voor tijd-gerelateerde factoren, zoals moeheid of het weer, om de scores van de 

participanten te beïnvloeden. 

Een ander potentieel probleem voor het within-subjects design is participanten uitvalling 

(participant attrition). Sommige individuen die het onderzoek starten, kunnen weg zijn voor de 

studie compleet is. Dit probleem is serieus wanneer de studie zich uitbreidt over een periode en 

participanten teruggeroepen moeten worden voor extra onderzoek. Naast het verkleinen van de 

steekproefgrootte, kan het uitvalprobleem de vrijwilligersbias vergroten, als enkel de meest 

toegewijde vrijwilligers doorgaan van begin tot einde. 

 

Kiezen tussen WSD of BSD? 

1. Individuele verschillen:  

Als je grote individuele verschillen verwacht, is het meestal beter om een within-subjects 

design te gebruiken. 

 

2. Tijd-gerelateerde factoren en volgorde-effecten: 

Dit probleem wordt geëlimineerd bij een between-subjects design, waarin elk individu maar 

in één behandeling participeert en maar één keer wordt gemeten. 
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3. Minder participanten:  

Een within-subjects design kan veel data genereren van een relatief kleine set participanten. 

Een between-subjectsdesign produceert maar één score voor elke participant en vereist veel 

participanten om veel data te genereren. Wanneer het moeilijk is om deelnemers te vinden 

of te werven, is een WSD  een betere keuze. 

 

Matched-Subjects Designs 

In een matched-subjects design = is elk individu in een groep gematched met een participant in elke 

andere groep. Het matchen is zo gedaan dat de gematchte individuen equivalent zijn met respect 

voor een variabele die de onderzoeker relevant vindt voor de studie. 

 Hoewel een onderzoek met gematchte participanten niet exact dezelfde individuen heeft in elke 

behandelingsconditie (zoals een WSD), heeft het wel equivalente (gematchte) individuen in elke 

behandeling. 

Het doel van een matched-subjects design is om al de voordelen van WSD en BSD te dupliceren 

zonder de nadelen van beide! 

In het algemeen probeert een matched-subjects design de problemen te elimineren die geassocieerd 

worden met BSD (individuele verschillen) en WSD (volgorde-effecten). Maar, dit type design kan 

subjects nooit perfect matchen. 

 

9.4. Applicaties en Statische analyse van WSD 

8.  LO: Beschrijf de verschillende manieren waarop WSD gebruikt worden om twee of meer 

condities te vergelijken, identificeer de statistische technieken die geschikt zijn voor elke 

applicatie, en leg de sterktes en zwakten uit van elke applicatie. 

 

Two-treatment designs (twee-behandelingssdesigns) 

De makkelijkste toepassing van een WSD is het evalueren van het verschil tussen twee 

behandelingscondities.  

Aan de positieve zijde is het design eenvoudig om uit te voeren en de resultaten zijn makkelijk te 

begrijpen. Met maar twee behandelingscondities kan een onderzoeker het verschil tussen 

behandelingen makkelijk maximaliseren door twee behandelingscondities te selecteren die duidelijk 

verschillend zijn. Ook is het heel makkelijk om het design te counterbalancen om de bedreiging van 

verstoring van tijd-gerelateerde factoren of volgorde-effecten te minimaliseren.  

Aan de negatieve zijde zorgt een studie met maar twee behandelingen maar voor twee datapunten. 

In deze situatie is het mogelijk om een verschil tussen condities te demonstreren, maar de data 

zorgen niet voor een indicatie van de functionele relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke 

variabelen. We kunnen dus niet bepalen hoe de afhankelijke variabelen zou reageren op kleine, 

graduele veranderingen van de onafhankelijke variabele.  
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Met twee-behandelingscondities kan een herhaalde-metingen t of een single-factor ANOVA 

(herhaalde metingen) gebruikt worden om de statistische significantie of het gemiddelde-verschil te 

evalueren, om te bepalen of het verkregen gemiddelde-verschil groter is dan wat normaal verwacht 

wordt van sampling error (foutenmarge). 

 

Multiple-treatment designs (meervoudige-behandelingssdesigns) 

Het grote voordeel van het gebruiken van meer dan twee behandelingscondities, is dat de data 

waarschijnlijker zijn om de functionele relatie tussen de twee variabelen te onthullen. Een 

onderzoeker kan een reeks condities creëren (onafhankelijke variabele) en dan observeren hoe het 

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

gaan. Een meerdere-behandelingendesign produceert ook een overtuigendere demonstratie van een 

oorzaak-gevolgrelatie dan een twee-behandelingendesign. 

Een nadeel is dat wanneer een onderzoeker te veel behandelingscondities creëert, kan de 

onderscheiding tussen behandelingen te klein worden om nog significante verschillen in gedrag te 

genereren. Ook verhoogt het meestal de hoeveel tijd die nodig is voor elke participant om de 

volledige reeks behandelingen te voltooien. Dit kan de waarschijnlijkheid van participantenuitval 

verhogen. Als laatste wordt de mogelijkheid om een design volledig te counterbalancen moeilijker 

naarmate het aantal behandelingscondities stijgt. 
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Methodologie 
Hoofdstuk 10: De Non-experimentele en Quasi -experimentele strategieën:  

Non-equivalente groep, Pre-Post en Developmental Designs 

 

10.1. Non-experimentele en Quasi-experimentele onderzoeksstrategieën 

1. LO: Definieer de experimentele, non-experimentele en quasi-experimentele methode en 

herken ze in een onderzoeksrapport. 

 

Deze soort ‘experimenten’ zijn geen ‘true experiments’ want ze bevatten altijd een of meer 

verstorende variabelen (of andere bedreigen voor de interne validiteit), en kunnen dus geen 

duidelijke oorzaak-gevolg relatie aantonen. 

Het onderscheid tussen de non-experimentele onderzoeksstrategie en de quasi-experimentele 

onderzoeksstrategie is de mate waarin de onderzoeksstrategie verstoring limiteert en bedreigingen 

van interne validiteit controleert. Als een onderzoeksdesign weinig of geen moeite doet om 

bedreigingen te minimaliseren, is het non-experimenteel. Een quasi-experimenteel design doet 

moeite om bedreigingen van interne validiteit te minimaliseren en benadert de striktheid van een 

echt experiment. 

 

De structuur van Non-experimentele en Quasi-experimentele Designs 

Een non-experimenteel of quasi-experimenteel onderzoek produceert ook groepen van scores om te 

vergelijken voor significante verschillen. Maar, de verschillende groepen of behandelingscondities 

worden niet gecreëerd door een onafhankelijke variabele te manipuleren. In de plaats daarvan 

worden de groepen meestal gedefinieerd in termen van een specifiek participantkenmerk (vb. 

man/vrouw) of in termen van tijd (vb. voor en na de behandeling).  

Deze twee methodes om groepen te definiëren produceren twee algemene categorieën van non-

experimentele en quasi-experimentele designs: 

1. Between-subjects designs of non-equivalente groepsdesigns. 

2. Within-subjects designs of pre-postdesigns. 

 

Zoals echte experimenten bevatten de non-experimentele onderzoeksstrategie en de quasi-

experimentele onderzoeksstrategie meestal het vergelijken van scores uit verschillende groepen of 

condities. Maar, deze twee strategieën gebruiken een niet-gemanipuleerde variabele om de groepen 

of condities die vergeleken worden te definiëren. 
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Een overzicht van onderzoeksdesigns van de non-experimentele en quasi-experimentele 

onderzoeksstrategieën: 

 Between-Subjects Designs Within-Subjects-Designs 

Type Non-equivalente Groepsdesigns Pre-Post Designs 

Doel Vergelijkt reeds bestaande groepen 
van individuen (groepen zijn dus niet 
random toegewezen). 

Vergelijkt twee of meer scores voor 
een groep participanten. 

Vb. van elk design • Differentieel onderzoek 

• Posttest-only non-equivalent 
controlegroep design 

• Pretest-Posttest non-
equivalent controlegroep 
design 

• Cross-sectioneel 
developmental design 

• Pretest-Posttest Design 

• Time-Series Design 

• Longitudinaal developmental 
design 

 

10.2. Between-Subjects Non-experimentele en Quasi-experimentele Designs: 

Non-equivalente Groepsdesigns 

2.  LO: Definieer een non-equivalente groepsdesign, herken en geef voorbeelden. 

 
3.  LO: Leg uit hoe assignment bias de interne validiteit van een non-equivalente groep bedreigt. 

 
4.  LO: Beschrijf de twee non-experimentele non-equivalente groepsdesigns (differentieel 

onderzoek en de posttest-only non-equivalente controlegroepsdesign) en de quasi-

experimentele non-equivalente groepsdesign (pretest, posttest non-equivalente 

controlegroepsdesign) en geef voorbeelden. 

 
5.  LO: Leg uit hoe simpele modificatie van de posttest-only non-equivalente 

controlegroepsdesign de interne validiteit verhoogt en een quasi-experimenteel design 

produceert. 

 

Non-equivalent groepsdesign = 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, daarom zijn de groepen van participanten non-equivalent. 

Specifiek kan de onderzoeker geen gebruik maken van random toewijzing om groepen van 

participanten te creëren. 

 

Bedreiging van de interne validiteit voor Non-equivalente groepsdesigns 

Omdat de toewijzing van participanten niet gecontroleerd wordt in een studie met non-equivalente 

groepen, is dit type onderzoek altijd bedreigd door assignment bias (toewijzingsbias). Assignment 

bias komt nl. voor wanneer de toewijzingsprocedure groepen produceert die verschillende 

participantkenmerken hebben. 
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Non-experimentele Designs met Non-equivalente groepen [1] 

Het Differentiële onderzoeksdesign 

Een differentieel onderzoeksdesign = een onderzoek dat reeds bestaande groepen vergelijkt. Een 

differentiële studie gebruikt een participantkenmerk zoals geslacht, ras of persoonlijkheid om 

participanten automatisch toe te wijzen aan groepen. De onderzoeker wijst niet random individuen 

aan groepen toe. Een afhankelijke variabele wordt dan gemeten voor elke participant om een set 

scores te verkrijgen binnen elke groep. Het doel van de studie is om te bepalen of de scores voor een 

groep consistent verschillend zijn van de scores van een andere groep. Differentieel onderzoek is 

geclassificeerd als een non-experimenteel onderzoeksdesign, omdat het geen moeite doet om de 

bedreiging van toewijzingsbias te controleren! 

 Het wordt ook vaak ex post facto onderzoek genoemd omdat het naar verschillen kijkt ‘na het 

feit’, verschillen die reeds bestaan tussen groepen. 

 

De Posttest-Only Non-equivalent controlegroep design 

Een non-equivalent controlegroep design = gebruikt bestaande groepen, waarvan één groep in de 

behandelingsconditie belandt en de andere in de controleconditie. De onderzoeker wijst niet random 

individuen aan groepen toe. 

 Een vaak voorkomend vb. van een non-equivalent controlegroep design is een posttest-only non-

equivalente controlegroep design. Dit type onderzoek wordt ook wel een statische 

groepsvergelijking (static group comparison) genoemd.  

In dit design wordt een groep participanten een behandeling gegeven en worden dan gemeten na de 

behandeling (= posttest). De scores van de behandelde groep worden dan vergeleken met de scores 

van een non-equivalente onbehandelde groep (= controlegroep). Dit design 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. In dit notitiesysteem geldt: de letter X = de 

behandeling en O = de observatie of de meting. Dus, de behandelingsgroep ervaart de behandeling 

eerst (X) gevolgd door observatie of metingen (O). De controlegroep krijgt geen behandeling, maar 

wordt enkel geobserveerd (O).  

De twee groepen worden als volgt gerepresenteerd: 

XO (behandelingsgroep)   

O (niet-equivalente controlegroep) 

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

R geplaatst als het eerste symbool in elke notatielijn. De afwezigheid van de R houdt in dat er reeds 

bestaande groepen gebruikt zijn (dus geen random toewijzing). 

Een posttest-only non-equivalent controlegroep design = vergelijkt twee non-equivalente groepen 

van participanten. Één groep wordt geobserveerd (gemeten) na het krijgen van een behandeling (XO) 

en de andere groep wordt gemeten op hetzelfde moment maar krijgt geen behandeling (O). Dit is 

een vb. van een non-experimenteel onderzoeksdesign omdat het geen moeite doet om de 

bedreiging van toewijzingsbias te controleren! 
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Een Quasi-experimenteel Design met Non-equivalente groepen [2] 

Het Pretest-Posttest Non-equivalente controlegroep design 

Een pretest-posttest non-equivalent controlegroep design = vergelijkt twee non-equivalente 

groepen. Één groep wordt twee keer gemeten, een keer voor de behandeling wordt uitgevoerd (pre) 

en een keer erna (post)  (OXO). De andere groep wordt gemeten op dezelfde momenten maar 

krijgt geen behandeling (O_O). Omdat dit design probeert om de bedreigingen van interne validiteit 

te limiteren wordt het geclassificeerd als quasi-experimenteel. 

 Het vermindert de dreiging van toewijzingsbias, beperkt bedreigingen van tijd-gerelateerde 

factoren en kan enig bewijs leveren om een oorzaak-gevolg relatie te ondersteunen. 

De twee groepen worden als volgt gerepresenteerd: 

OXO (behandelingsgroep)  

O_O (niet-equivalente controlegroep) 

Echter, wanneer geschiedeniseffecten (history effects) verschillen van de ene groep tot de andere, 

worden ze differentiële geschiedeniseffecten genoemd. De differentiële effecten kunnen een 

verstorende variabele zijn omdat verschillen geobserveerd tussen de twee groepen verklaard kunnen 

worden door hun verschillende geschiedenis. 

 

10.3. Within-Subjects Non-experimentele en Quasi-experimentele Designs: Pre-

Post Designs 

6.  LO: Definieer en pre-post design en identificeer voorbeelden van deze onderzoeksmethode. 

 

7.  LO: Identificeer de bedreigingen voor interne validiteit voor pre-post designs. 

 

8.  LO: Beschrijf het non-experimentele pretest-posttest design en de quasi experimentele time-
series design, herken en geef voorbeelden. 
 

9.  LO: Leg uit hoe het vervangen van de single observation voor en na de behandeling met een 

reeks observaties de pretest-posttest design converteert in een quasi-experimenteel time-

series design door de bedreigingen tegen interne validiteit te minimaliseren. 

 

In een typisch pre-postonderzoek, wordt een groep participanten geobserveerd (gemeten) voor en 

na de behandeling of gebeurtenis. Het doel van het pre-post design is om de beïnvloeding van de 

ingrijpende behandeling of gebeurtenis te evalueren door de observaties voor de behandeling te 

vergelijken met de observaties na de behandeling.   

Een pre-post design = een onderzoek waarin een reeks observaties gemaakt worden over de tijd 

heen voor één groep van participanten. 

 Merk op: pretest-posttest non-equivalent controlegroep design ≠ pre-post design! Want pre-post 

designs maken geen gebruik van een controlegroep. 
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Bedreigingen van de interne validiteit voor Pre-Post Designs 

Wanneer dezelfde groep individuen in de loop van de tijd herhaaldelijk wordt waargenomen, kunnen 

tijd-gerelateerde factoren de interne validiteit bedreigen. Factoren zoals: geschiedenis, 

instrumentatie, test-effecten, maturatie en statistische regressie. Ook is het in een pre-post design 

onmogelijk om de volgorde van behandelingen te counterbalancen. Specifiek, moeten de observaties 

vóór de behandeling (pretest) altijd plaatsvinden voor de observaties nà de behandeling (posttest). 

 

Een Non-experimenteel Pre-Post Design 

Het Pretest-Posttest Design 

OXO = pretest-posttest design 

In het non-experimentele pretest-posttest design wordt elk individu in één enkele groep 

participanten een keer voor de behandeling gemeten en een keer na de behandeling. 

 Omdat de pretest-posttest studie een oorzaak-gevolg conclusie uitsluit, is dit type onderzoek non-

experimenteel. 

 

Een Quasi-experimenteel Pre-Post Design 

Het Time-Series Design 

OOOXOOO = 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. 

De ingrijpende behandeling of gebeurtenis (X) kan wel of niet gemanipuleerd zijn door de 

onderzoeker. Een onderzoek waarin de ingrijpende gebeurtenis niet gemanipuleerd is door de 

onderzoeker wordt een onderbroken-time-series design genoemd. 

In een time-series design hebben de pretest en posttest observaties verschillende nuttige doelen:  

1. De pretest observaties staat de onderzoeker toe om trends te zien die al kunnen bestaan in 

de data zelfs voor de behandeling wordt voorgesteld. Deze trends zijn een indicator dat de 

scores beïnvloedt zijn door een factor die niets met de behandeling te maken heeft. 

2. Geschiedeniseffecten (externe gebeurtenissen) vormen alleen een bedreiging voor de 

geldigheid wanneer er een perfecte overeenstemming is tussen het optreden van de 

gebeurtenis en de introductie van de behandeling. 

3. De reeks observaties na de behandeling of gebeurtenis staan een onderzoeker ook toe om 

postbehandelingstrends te observeren. 
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Single-Case Applicaties van Time-Series Designs 

Onderzoeksdesigns die focussen op een single-case i.p.v. een groep participanten worden vaak 

single-case time-series designs genoemd of single-subject of single-case designs. 

 

10.4. Developmental Onderzoeksdesigns (Ontwikkelingsonderzoekdesigns) 

10.  LO: Definieer een cross-sectioneel en longitudinaal design en beschrijf hun voor- en nadelen. 

 

Ontwikkelingsonderzoekdesigns = worden gebruikt om veranderingen in gedrag gerelateerd met 

leeftijd te onderzoeken. 

 Het is ook een type van non-experimenteel onderzoek. Het doel van ontwikkelings-

onderzoekdesigns is om de relatie tussen leeftijd en andere variabelen te beschrijven.   

Twee basistypes van ontwikkelingsonderzoekdesigns zijn het cross-sectionele design en het 

longitudinale design, met elk hun voor- en nadelen. 

 

Het Cross-Sectionele Development Onderzoeksdesign 

Het cross-sectioneel ontwikkelingsonderzoekdesign is een between-subjectsdesign dat een aparte 

groep participanten gebruikt voor elk van de leeftijden die vergeleken worden. Een afhankelijke 

variabele wordt gemeten voor de individuen in elke groep en de groepen worden vergeleken om te 

bepalen of er leeftijdsverschillen zijn.   

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. 

Een cross-sectioneel design is een vb. van een between-subjects non-experimenteel design, 

specifieker een non-equivalent groepsdesign. De verschillen zijn gedefinieerd door een bestaande 

participantvariabele (leeftijd). Ook wijst de onderzoeker participanten niet random toe aan groepen, 

groepstoewijzing is vooraf bepaald door de leeftijd van elke participant. 

 

Sterktes en zwaktes van Het Cross-Sectionele Development Onderzoeksdesign 

+ - 

Een onderzoeker kan zien hoe gedrag verandert 
naarmate mensen ouder worden zonder te 
wachten tot een groep deelnemers effectief 
ouder wordt. 

Een onderzoeker kan niets zeggen over hoe een 
bepaald individu over de tijd ontwikkelt omdat 
individuen niet jarenlang worden gevolgd. 

Gegevens kunnen in korte tijd worden 
verzameld. Cross-sectioneel onderzoek vereist 
geen langdurige samenwerking tussen de 
onderzoeker en de deelnemer. 

Generatie-effecten vormen een bedreiging voor 
de interne validiteit voor een cross-sectioneel 
design. 
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Cohorten = individuen die rond dezelfde tijd geboren zijn en onder gelijkaardige omstandigheden 

opgroeiden. 

Cohorteffecten en generatie-effecten = verschillen tussen leeftijdsgroepen (of cohorten) veroorzaakt 

door unieke kenmerken of ervaringen buiten leeftijd. 

 

Het Longitudinaal Development Onderzoeksdesign 

Het longitudinale ontwikkelingsonderzoeksdesign houdt in dat men een variabele meet in dezelfde 

groep individuen (meestal cohorten) over een bepaalde tijdsperiode (meestal om de paar maanden 

of jaren). Meerdere metingen van een bepaalde variabele worden gemaakt bij dezelfde individuen 

op twee of meer momenten in hun leven om de relatie tussen leeftijd en die variabele te 

onderzoeken.   

Het longitudinale ontwikkelingsonderzoeksdesign = onderzoekt ontwikkeling door een groep 

cohorten te observeren of meten over de tijd heen. 

Een longitudinale studie is een vb. van een within-subjects non-experimenteel design, specifieker een 

one-group pretest-posttest design. In een longitudinaal design wordt er geen behandeling 

uitgevoerd; de ‘behandeling’ is leeftijd. Een longitudinale studie kan beschreven worden als een 

reeks observaties gevolgd door een periode van ontwikkeling of ouder worden, en dan een andere 

reeks observaties. De verschillen tussen de initiële observaties en de finale observaties definiëren de 

effecten van ontwikkeling. Dus longitudinale studies kunnen gezien worden als een soort pretest-

posttest studies. Het verschil tussen een longitudinale studie en een time-series design is niet altijd 

duidelijk. 

 

Sterktes en zwaktes van Het Longitudinaal Development Onderzoeksdesign 

+ - 

Het ontbreken van cohorteffecten omdat de 
onderzoeker één groep mensen over de tijd 
onderzoekt. 

Extreem tijdrovend, zowel voor participanten 
als voor de onderzoeker. 

Een onderzoeker kan bespreken hoe het gedrag 
van een individu verandert met de leeftijd. 

Erg duur om uit te voeren. 

 Er zijn hoge uitvalpercentages van participanten 
(attrition/mortality of participants) 

 Dezelfde individuen worden herhaaldelijk 
gemeten, dus het is mogelijk dat de scores die 
laat in het onderzoek zijn gemeten, gedeeltelijk 
worden beïnvloed door eerdere ervaring met 
de test of meetprocedure (volgorde-effecten). 

 

Cross-Sectionele Longitudinale Designs 

Vele onderzoeken vergelijken de resultaten van verschillende cohorten (zoals bij een cross-sectioneel 

design) die verkregen werden op uiteenlopende tijdstippen (zoals bij een longitudinaal design). 
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Alles op een rijtje… 

 

 

 

10.5. Toepassingen, Statistische analyse en Terminologie voor Non-

experimenteel, Quasi-experimenteel en Developmental Onderzoeksdesigns 

11.  LO: Identificeer de statistische technieken die geschikt zijn voor elke non-experimentele, 

quasi-experimentele en development design en leg de voor- en nadelen van two-group 

vergeleken met multi-group designs uit. 

 

12.  LO: Leg uit hoe de termen quasi-onafhankelijke variabele en afhankelijke variabele gebruikt 

worden in niet-experimenteel, quasi-experimenteel en development onderzoek. 
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Applicatie en Analyse 

Twee-groependesigns hebben het voordeel van simpliciteit; ze zijn makkelijk om op te starten en de 

resultaten zijn makkelijk te begrijpen. Maar, twee-groepen 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 statistische 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. 

 

Het Pretest-Posttest Non-equivalente controlegroep design 

Als de data bestaat uit numerieke scores, dan is de gepaste statistische analyse een tweefactoren, 

mixed design analyse van variantie (de pre-postfactor is within-subjects en de groepsfactor is 

between-subjects). 

 

Terminologie voor Non-experimenteel, Quasi-experimenteel en Developmental 

Onderzoeksdesigns 

In de context van non-experimenteel en quasi-experimenteel onderzoek wordt de variabele die 

gebruikt wordt om de groepen participanten of scores die vergeleken worden te differentiëren de 

quasi-onafhankelijke variabele genoemd en de variabele die gemeten wordt om scores binnen elke 

groep te verkrijgen is de afhankelijke variabele. 
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Methodologie 
Hoofdstuk 11: Factoriële Designs 

 

11.1. Introductie tot Factoriële Designs 

1. LO: Definieer en herken een factorieel onderzoeksdesign en de termen factor en level. 
 

Om meer complexe real-life situaties te onderzoeken, gebruiken onderzoekers designs met meer dan 

één onafhankelijke variabele: de factoriële designs. 

 

Experimentele Factoriële Designs 

Een factor = een onafhankelijke variabele in een experiment, specifieker degene die twee of meer 

onafhankelijke variabelen bevatten. 

Een factorieel design = een onderzoeksdesign dat twee of meer factoren bevat. 

 Dit soort design is vaak vernoemd naar het aantal factoren, vb. een twee-factorendesign of een 

drie-factorendesign... Een studie met maar één onafhankelijke variabele is een single-factordesign. 

Elke factor wordt aangeduid met een letter (A, B, C…). Factoriële designs gebruiken een 

notatiesysteem dat zowel het aantal factoren, als het aantal waarden of levels die bestaan voor elke 

factor identificeert. Het totale aantal behandelingscondities kan bepaald worden door de levels van 

elke factor te vermenigvuldigen. 

Vb. Een 2x3-factordesign zou een ontwerp met twee factoren vertegenwoordigen met 2 levels van 

de eerste factor en 3 levels van de tweede met in totaal 6 behandelingsvoorwaarden. 

Een voordeel van een factorieel design is dat het een realistischere situatie creëert dan wat 

verkregen kan worden door een single factor in isolatie te onderzoeken. Het idee dat twee factoren 

samen kunnen voorkomen en unieke condities kunnen creëren die verschillend zijn van eender welke 

factor die alleen voorkomt ligt aan de grondslag van de waarde van een factorieel design. 

 

11.2. Hoofdeffecten en Interactie 

2. LO: Definieer een hoofdeffect voor één factor en interactie tussen factoren en beschrijf ze in 
een tweefactorendesign. 
 

3. LO: Leg uit hoe interactie de interpretatie van hoofdeffecten kan beïnvloeden. 
 

4. LO: Beschrijf en leg de onafhankelijke relatie tussen hoofd- en interactie-effect uit. 
 

De structuur van een tweefactorendesign kan voorgesteld worden door een matrix waarin de levels 

van een factor de kolommen bepalen en de levels van de tweede factor bepalen de rijen.  
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Elke cel van de matrix komt overeen met een specifieke combinatie van factoren, dus een aparte 

behandelingsconditie. Het onderzoek heeft betrekking op het observeren en meten van een groep 

individuen onder de door elke cel beschreven conditie. 

 

Hoofdeffecten 

De verschillen tussen de kolomgemiddelden definiëren het hoofdeffect voor één factor en de 

verschillen tussen de rijgemiddelden het hoofdeffect voor de tweede factor. 

 

Het hoofdeffect = verschil tussen de gemiddelden van de twee kolommen/rijen. 

Effect van presentatiemiddel op prestatie = 4 (20-16) 

Effect van studietijd op prestatie = 4 (20-16) 

 

De gemiddelde verschillen tussen de levels van een factor worden het hoofdeffect van die factor 

genoemd. Wanneer de studie wordt gerepresenteerd als een matrix met een factor die de rijen 

voorstelt en de tweede factor die de kolommen voorstelt, dan definiëren de gemiddelde verschillen 

tussen de rijen het hoofdeffect voor een factor en de gemiddelde verschillen tussen de kolommen 

definiëren het hoofdeffect voor de tweede factor. Merk op dat een tweefactorenstudie twee 

hoofdeffecten heeft; een voor elk van de twee factoren. 

 

De interactie tussen factoren 

Een interactie tussen factoren (of een interactie) komt voor wanneer twee factoren, die samen 

voorkomen, gemiddeldeverschillen produceren die niet verklaart worden door de hoofdeffecten van 

de twee factoren. Aan de andere kant, als het hoofdeffect voor een factor evenzeer van toepassing is 

over alle levels van de tweede factor, dan zijn de twee factoren onafhankelijk en is er geen interactie. 

 

Alternatieve visies over de Interacties tussen factoren 

Een interactie bestaat tussen de factoren wanneer de effecten van een factor afhankelijk zijn van de 

verschillende levels van een tweede factor. 
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Wanneer de resultaten van een tweefactorenstudie in een grafiek worden gezet, is het bestaan van 

niet-parallelle lijnen (lijnen die kruisen) een indicatie van een interactie tussen de twee factoren. 

 Parallelle lijnen = wel hoofdeffecten, geen interactie. 

 Kruisende lijnen = wel hoofdeffecten, wel interactie. 

 

Interacties identificeren 

Om een interactie in een datamatrix te identificeren, moet je de gemiddelde verschillen in elke 

individuele rij (of kolom) vergelijken met de gemiddelde verschillen in andere rijen of kolommen. Als 

de grootte en de richting van de verschillen in een rij (of kolom) hetzelfde zijn als de 

overeenkomstige verschillen in andere rijen (of kolommen), dan is er geen interactie. Als de 

verschillen veranderen van de ene rij (of kolom) tot de andere, dan is er bewijs van een interactie. 

Maar merk op dat het bestaan van verschillen gewoon een interactie aantoont. Een statistische test 

is nodig om te bepalen of de interactie significant is. 

 

Het interpreteren van Hoofdeffecten en Interacties 

De gemiddelde verschillen tussen kolommen en tussen rijen beschrijven de hoofdeffecten in een 

tweefactorenstudie en de gemiddelde verschillen tussen de matrixcellen beschrijven de interactie! 

Maar, je moet realiseren dat deze gemiddelde verschillen gewoon beschrijvend zijn en dat ze 

geëvalueerd moeten worden door een statistische hypothesetest voor ze significant kunnen zijn. De 

verkregen gemiddelde verschillen kunnen misschien geen echt behandelingseffect representeren 

maar kunnen veroorzaakt zijn door kans of error. 

Over het algemeen kan de aanwezigheid van een interactie, het hoofdeffect van eender welke factor 

vervagen of verwarren. 

 

Onafhankelijkheid van Hoofdeffecten en Interactie 

De tweefactorenstudie laat onderzoekers toe om drie aparte sets gemiddelde verschillen te 

evalueren:  

1. De gemiddelde verschillen van het hoofdeffect van factor A. 

2. De gemiddelde verschillen van het hoofdeffect van factor B.  

3. De gemiddelde verschillen van de interactie tussen factoren. 

De drie sets gemiddelde verschillen zijn apart en compleet onafhankelijk. Dus het is mogelijk voor de 

resultaten van een tweefactorenstudie om elke mogelijke combinatie van hoofdeffecten en 

interactie te laten zien! 
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11.3. Types van Factoriële Designs en Analyse 

5. LO: Leg uit hoe een factoriële studie verschillende onderzoeksdesigns kan combineren (BSD 

en WSD) en verschillende onderzoeksstrategieën (experimenteel en non-experimenteel). 

 

6. LO: Identificeer de statistische analyses die geschikt zijn om de gemiddelde verschillen voor 
tweefactorendesign te evalueren, leg de voor- en nadelen uit van two levels vs multiple 
levels voor elke factor. 

 

Between-Subjects en Within-Subjects Designs 

In het algemeen passen between-subjects designs het best in situaties waar veel participanten 

beschikbaar zijn, individuele verschillen relatief klein zijn en volgorde-effecten waarschijnlijk zijn.  

In het algemeen zijn within-subjects designs het meest geschikt voor situaties waarin individuele 

verschillen relatief groot zijn en er weinig reden is om te verwachten dat de orde-effecten groot en 

verstorend zijn. 
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Mixed Designs: BSD en WSD 

Een mixed design = een factoriële studie dat twee verschillende onderzoeksdesigns combineert. Een 

algemeen vb. van een mixed design is een factoriële studie met een between-subjectsfactor en een 

within-subjectsfactor. 

Als het design wordt afgebeeld als een matrix met één factor die de rijen definieert en de tweede 

factor die de kolommen definieert, dan heeft een mixed design een afzonderlijke groep voor elke rij, 

met elke groepsparticipant in alle verschillende kolommen. 

 

Experimentele en Non-experimentele of Quasi-experimentele 

onderzoeksstrategieën 

Gecombineerde strategieën: Experimenteel en Quasi-experimenteel of Non-experimenteel 

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). 

Die tweede factor, de quasionafhankelijke variabele, valt gewoonlijk in een van de volgende 

categorieën: 

1. Een reeds bestaand participantkenmerk zoals leeftijd of gender. Merk op dat bestaande 

participantkenmerken niet-equivalente groepen creëren; dus is deze factor een 

quasionafhankelijke variabele. Designs die een participantkenmerk toevoegen als een 

tweede factor zijn persoon-omgevingsdesigns (PxE) of persoon-situatiedesigns. 

2. Tijd. Men vraagt zich af hoe de verschillende behandelingseffecten aanhouden over de tijd. 

Merk op dat tijd niet gecontroleerd of gemanipuleerd wordt door de onderzoeker, dus deze 

factor is een quasionafhankelijke variabele. 

 

Pretest-Posttest controlegroep designs 

OXO = behandelingsgroep 

O_O = non-equivalente controlegroep 

Dit design is een vb. van een tweefactoren mixed design! Een factor: behandeling/controle, is een 

between-subjectsfactor. De andere factor: pretest-posttest, is een within-subjectsfactor. 

 

Hogere-orde Factoriële Designs 

Hogere-orde factoriële designs = complexe designs die drie of meer factoren inhouden. 

De logica voor het definiëren en interpreteren van hogere-orde interacties volgt het patroon van 

twee-wegeninteracties. Een drie-wegeninteractie zoals A X B X C duidt aan dat de 

tweewegeninteractie tussen A en B afhankelijk is van de levels van factor C. 
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Hoewel het mogelijk is om factoren ongelimiteerd toe te voegen aan een studie, studies die meer 

dan drie factoren bevatten produceren complexe resultaten die moeilijk te begrijpen zijn en daarom 

vaak een gelimiteerde praktische waarde hebben. 

 

11.4. Types van Factoriële Designs en Analyse 

7. LO: Beschrijf drie specifieke applicaties van het factoriële design, (1) een factor toevoegen 
aan een bestaande studie, (2) een participantvariabele gebruiken als 2de factor om de 
variantie in BSD te controleren, (3) de volgorde van behandelingen gebruiken als 2de factor 
om volgorde-effecten te evalueren in een WSD en leg het voordeel van een factorieel design 
in deze situaties uit. 

 

Een eerdere studie uitbreiden en repliceren 

Omdat huidig onderzoek de neiging heeft om op vorig onderzoek voort te bouwen, zijn factoriële 

designs veel voorkomend en zeer handig. In een single-factor studie, kan een onderzoeker eerder 

onderzoek repliceren en uitbreiden. De replicatie houdt in dat men de eerdere studie herhaalt door 

dezelfde factor of onafhankelijke variabele exact te gebruiken zoals in de eerdere studie. De 

uitbreiding houdt in dat men een tweede factor toevoegt in de vorm van nieuwe condities of nieuwe 

participantkenmerken om te bepalen of de vorige gerapporteerde effecten gegeneraliseerd kunnen 

worden naar nieuwe situaties of nieuwe populaties. 

 

Variantie reduceren in Between-Subjects Designs 

Een probleem voor BSD is het simpele feit dat verschillen tussen participanten kunnen resulteren in 

grote variantie voor de scores binnen een behandelingsconditie. Grote variantie kan het moeilijk 

maken om significante verschillen op te merken tussen behandelingscondities. 

Gelukkig bestaat er een relatief makkelijke oplossing dat de onderzoeker toestaat om de variantie in 

groepen te verminderen zonder validiteit op te geven. De oplossing houdt in dat men de specifieke 

(potentieel verstorende) variabele als een tweede factor gebruikt en daarmee een 

tweefactorenstudie creëert! 

 

Volgorde-effecten in WSD evalueren 

Omdat volgorde-effecten de werkelijke effecten van een behandelingsconditie kunnen veranderen/ 

verstoren, worden ze over het algemeen als verstorende variabelen beschouwd die uit de studie 

moeten worden verwijderd. In sommige gevallen wil een onderzoeker echter de volgorde-effecten 

onderzoeken (waar en hoe groot ze zijn). Het is mogelijk om een onderzoeksdesign te maken dat de 

volgorde-effecten daadwerkelijk meet en deze van de rest van de data onderscheidt. 
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Volgorde van behandelingen als een tweede factor gebruiken 

Om volgorde-effecten te meten en evalueren is het belangrijk om counterbalancing te gebruiken. De 

twee behandelingen vormen een within-subjectsfactor en de twee volgordes vormen een between-

subjectsfactor. Door het gebruiken van de volgorde van de behandelingen als een tweede factor is 

het mogelijk om volgorde-effecten te evalueren die bestaan in de data.  

Er zijn drie mogelijke uitkomsten die voor kunnen komen en elke uitkomt produceert zijn eigen 

resultatenpatroon: 

1. Geen volgorde-effecten: 

Wanneer er geen volgorde-effecten zijn, maakt het niet uit indien een behandeling eerst of 

tweedes wordt gepresenteerd. De data tonen een patroon van geen interactie. Het maakt 

geen verschil of een behandeling als eerste of als tweede wordt gepresenteerd, het 

gemiddelde blijft hetzelfde. 

 

2. Symmetrische volgorde-effecten:  

Wanneer volgorde-effecten bestaan, worden de scores in de tweede behandeling beïnvloed 

door de participatie in de eerste behandeling.  Voor groep één beïnvloeden de volgorde-

effecten de scores in behandeling 2, en voor groep twee beïnvloeden de volgorde-effecten 

de scores in behandeling 1. Wanneer volgorde-effecten bestaan komen ze voor in de twee-

factorenanalyse als een interactie tussen behandelingen en de volgorde van de 

behandelingen. Een symmetrische interactie wordt in een grafiek weergegeven door twee 

lijnen die precies in het midden kruisen. 

 

3. Asymmetrische volgorde-effecten:  

Vaak zijn volgorde-effecten niet symmetrisch. Vb. participatie in verschillende 

behandelingscondities kan verschillende levels van moeheid of oefening produceren. In het 

algemeen produceren asymmetrische volgorde-effecten een scheve, of asymmetrische 

interactie tussen behandelingen en volgordes. 
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Methodologie 
Hoofdstuk 12: De Correlationele Onderzoeksstrategie 

 

12.1. Een introductie tot Correlationeel onderzoek 

1. LO: Definieer het doel van de correlationele onderzoeksstrategie en onderscheid het van een 
experimentele en differentiële studie. 

 

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 ontstaat tussen de variabelen te identificeren en om de sterkte van de 

relatie te meten. 

Merk op dat de correlationele strategie niet tracht de relatie tussen de variabelen uit te leggen, noch 

probeert het de variabelen te interfereren, manipuleren of controleren. 

*Meestal verwijst het woord ‘individu’ naar één enkele persoon. Maar met individu wordt eigenlijk 

bedoeld ‘een enkele bron’, niet noodzakelijk één enkele persoon. 

 

Correlationeel, Experimenteel en Differentieel onderzoek vergelijken 

Experimenteel 

Doel: een oorzaak-gevolgrelatie aantonen tussen twee variabelen.  

Dit vereist een experiment met manipulatie van een variabele om behandelingscondities te creëren 

en meting van de tweede variabele om een set scores te verkrijgen binnen elke conditie. Alle andere 

variabelen worden gecontroleerd. Merk op dat een experimentele studie maar één variabele meet 

en naar verschillen zoekt tussen twee of meer groepen van scores. 

 

Correlationeel 

Doel: een relatie aantonen tussen twee variabelen (maar deze niet verklaren). 

De onderzoeker meet simpelweg twee verschillende variabelen (of meer) bij elk individu en zoekt 

dan naar een relatie in de set scores. 

 

Differentieel 

Doel: een relatie aantonen tussen twee variabelen door een verschil tussen groepen aan te duiden. 

Een differentieel design gebruikt één van de twee variabelen om groepen participanten te 

definiëren, en meet de tweede variabele om scores te verkrijgen binnen elke groep. De focus ligt op 

het verschil tussen de groepen! Differentieel onderzoek is een vb. van een non-experimenteel 

design. 
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12.2. De Data en Statistische Analyse van Correlationele studies 

2. LO: Leg uit hoe een correlatie de richting, vorm en sterkte van een relatie beschrijft en 
identicficeer deze karakteristieken voor een dataset, vooral data in een scatter plot. 
 

3. LO: Identificeer de statistische procedure die wordt gebruikt om een correlatie voor 
verschillende soorten gegevens te bepalen en leg uit wat elke correlatie meet. 

 

Relaties voor Numerieke scores (interval- of ratioschalen) en Rangen (ordinale 

schaal) evalueren 

Wanneer de data bestaan uit numerieke waardes, worden de scores in elk paar geïdentificeerd als X 

en Y. De data kunnen gepresenteerd worden in een lijst met de twee scores voor elk individu of de 

scores kunnen ook getoond worden in een grafiek genaamd een scatter plot. In het scatter plot 

wordt elk individu gerepresenteerd door een enkel punt. Het voordeel van een scatter plot is dat het 

toelaat om de kenmerken van de relatie tussen de twee variabelen te zien. 

Onderzoeker berekenen een numerieke waarde, een correlatie of een correlatiecoëfficiënt, om de 

relatie tussen twee variabelen te meten en beschrijven. Een correlatie beschrijft drie karakteristieken 

van een relatie: 

1. De richting van de 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 groter. 

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. 

 

2. De vorm van de relatie. 

Een lineaire relatie = een patroon in de data dat een consistente en voorspelbare relatie 

tussen de twee variabelen suggereert. De datapunten in het scatter plot hebben de neiging 

om rond een rechte lijn te clusteren. Een Pearsoncorrelatie wordt gebruikt om lineaire 

relaties te beschrijven en meten wanneer beide variabelen numerieke scores van interval- of 

ratioschalen zijn. 

Een monotone relatie = een relatie die consistent eenrichting is, ofwel consistent positief of 

consistent negatief. De hoeveelheid verhoging/daling hoeft niet constant dezelfde grootte te 

hebben. Een Spearmancorrelatie wordt gebruikt om monotone relaties te beschrijven en 

meten wanneer beide variabelen rangen zijn van een ordinale score of getransformeerd zijn 

naar rangen. 

 

3. De consistentie of sterkte van de relatie. 

In correlationele studies wordt de consistentie van een relatie gemeten en beschreven door 

de numerieke waarde verkregen voor een correlatiecoëfficiënt. Een correlatie van +1.00 (of-

1.00) toont een perfecte consistente relatie en een waarde van 0 toont helemaal geen 

consistentie. Tussenwaarden tonen verschillende consistentiewaarden. Let op: zelfs de 

sterkste correlatie van +1.00 (of -1.00) is geen garantie voor een oorzaak-gevolgrelatie tussen 

de twee variabelen! 
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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. 

 

Relaties voor Niet-numerieke scores van Nominale schalen evalueren 

Soms produceert een correlationele studie twee of meer scores voor elk individu met minstens één 

score die niet uit numerieke waarden bestaat. In deze situatie zijn er verschillende alternatieven om 

de relatie te evalueren: 

• Als één van de scores numeriek is en de andere is niet-numeriek, dan is de beste strategie 

om de niet-numerieke variabele te gebruiken om de scores in aparte groepen te organiseren 

(differentieel onderzoek i.p.v. correlationeel). Als de niet-numerieke variabele uit exact twee 

categorieën bestaat, is het ook mogelijk om een speciale correlatie te berekenen. Eerst 

worden de twee categorieën numeriek gecodeerd als 0 en 1. De data bestaan dan uit twee 

scores per persoon en de Pearsoncorrelatie kan dan berekend worden voor de gecodeerde 

data. De resulterende data zijn een point-biseriale correlatie. De numerieke waarde van de 

correlatie meet de sterkte of consistentie van de 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 twee groepen). 

• Als beide variabelen niet-numeriek zijn, wordt de relatie typische geëvalueerd door de data 

in een matrix te organiseren, met de categorieën van één variabele die de rijen vormen en de 

categorieën van de tweede variabele die de kolommen vormen. Elke cel van de matrix toont 

de frequentie of aantal individuen in die cel en data wordt geëvalueerd door een chi-

kwadraat hypothesetest. Als de twee niet-numerieke variabelen beide bestaan uit exact 

twee categorieën, kan elk numeriek gecodeerd worden als 0 en 1. Als de Pearsoncorrelatie 

berekend wordt voor de gecodeerde data noemt men het resultaat de phi-coëfficiënt. De 

numerieke waarde van de correlatie meet de sterkte of consistentie van de relatie, maar het 

teken van de correlatie en het concept van een lineaire relatie zijn betekenisloos. 

 

Interpreteren en Statistisch evalueren van een Correlatie 

Voor zowel numerieke als niet-numerieke data beschrijft de waarde van een correlatie, die varieert 

van 0.00 tot 1.00, de consistentie van de relatie, met 1.00 (of -1.00) een perfecte consistente relatie 

en 0.00 een compleet gebrek aan consistentie. Maar, er zijn twee extra factoren waarmee rekening 

moet gehouden worden wanneer de sterkte van een relatie geïnterpreteerd wordt. Één is de 

coëfficiënt van determinatie, wat verkregen wordt door de correlatie te kwadrateren en de andere 

is de significantie van de correlatie. 

 

De sterkte van een relatie 

De coëfficiënt van determinatie = de gekwadrateerde waarde van een correlatie (r) en meet het 

percentage variabiliteit in een variabele dat bepaald is, of voorspeld, door zijn relatie met de andere 

variabele. 
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De meest voorkomende techniek voor het meten van de sterkte van de relatie tussen twee 

variabelen is om de coëfficiënt van determinatie, die verkregen wordt door de numerieke waarde 

van de correlatie te kwadrateren, te berekenen. Omdat een correlatie geïdentificeerd wordt door de 

letter r, is de coëfficiënt van determinatie r². Deze coëfficiënt meet hoeveel van de variabiliteit in 

een variabele voorspelbaar is van zijn relatie met de andere variabele. Een correlatie van r = 0.80 zou 

betekenen dat r² = 0.64 (of 64%) van de verschillen voorspelt kunnen worden. 

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 

In de context van een correlatie betekent de term significant dat een gevonden correlatie in de 

steekproefdata zeer onwaarschijnlijk is geproduceerd door random variatie. Wanneer een 

steekproefcorrelatie significant is, kan je concluderen dat het een echte relatie representeert die 

bestaat in de populatie. 

Een correlatie die in een relatief grote steekproef wordt gevonden, is meestal een indicatie van een 

echte betekenisvolle relatie en is waarschijnlijk significant. Wees echter gewaarschuwd dat een 

statistisch significante correlatie niet noodzakelijkerwijs betekent dat de correlatie groot of sterk is! 

 

12.3. Applicaties van de Correlationele strategie 

4. LO: Beschrijf hoe correlaties gebruikt worden voor voorspelling, meten van betrouwbaarheid 
en validiteit en evaluatie van theorieën. 

 

Hieronder volgen drie voorbeelden van hoe correlationele designs kunnen worden gebruikt om 

onderzoeksvragen te beantwoorden. 

 

Predictie  

Het gebruik van correlatieresultaten om voorspellingen te doen is niet beperkt tot voorspellingen 

over toekomstig gedrag. Het is mogelijk om de beschikbare kennis van één variabele te gebruiken om 

de waarde van de niet beschikbare variabele te voorspellen, dit statistische proces wordt regressie 

genoemd. Meestal is het doel om de vergelijking te vinden die de meest nauwkeurige voorspellingen 

van Y (de criteriumvariabele) produceert voor elke waarde van X (de voorspellingsvariabele). 

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 dit geval is de eerste variabele de voorspellingsvariabele (predictor) en 

de tweede variabele (die verklaart of voorspelt wordt) de criteriavariabele (criterion). 
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Betrouwbaarheid en Validiteit 

Betrouwbaarheid evalueert de consistentie of stabiliteit van de metingen en 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. 

 

12.4. Sterktes en zwaktes van de Correlationele onderzoeksstrategie 

5. LO: Beschrijf en herken de sterktes en zwaktes van de correlationele strategie inclusief het 
derde-variabele probleem en het directionaliteit probleem. 

 

Sterktes Zwaktes 

Beschrijft relaties tussen variabelen. Kan geen causaliteit verklaren. 

Niet opdringerig, observeert natuurlijk gedrag. Derde-variabele probleem. 

Hoge externe validiteit Directionaliteitsprobleem. 

 Lage interne validiteit 

 

 Het derde-variabele probleem = het is altijd mogelijk dat een derde (ongeïdentificeerde) variabele 

de twee variabelen controleert en verantwoordelijk is voor het produceren van de geobserveerde 

relatie.  

 Het directionaliteitsprobleem = een correlationele studie bepaalt niet welke variabele de oorzaak 

en welke variabele het gevolg is. 

 

Relaties met meer dan twee variabelen 

Een vaak gebruikte techniek voor het bestuderen van multivariate relaties is een statistische 

procedure genaamd meervoudige regressie. Het onderliggende concept is dat een criteriavariabele 

(vb. academische prestatie) voorspeld of verklaard kan worden door een set voorspellingsvariabelen 

(vb. IQ én motivatie). 

Een interessant gebruik van een meervoudige regressie is om de relatie tussen twee specifieke 

variabelen te onderzoeker 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 nadat de invloed 

van de eerdere voorspellers al bekeken zijn. De voorspellingsvariabelen voorspellen enkel, ze 

verklaren nooit! 



1 
 

Methodologie 
Hoofdstuk 13: De Beschrijvende Onderzoeksstrategie 

 

13.1. Een introductie tot Beschrijvend onderzoek 

1. LO: Beschrijf het doel van de beschrijvende onderzoeksstrategie, leg uit hoe deze verschilt 
van het doel van andere onderzoeksstrategieën en identificeer het in een onderzoeksstudie. 

 

Beschrijvend onderzoek onderzoekt een variabele of een set variabelen meestal zoals ze natuurlijk 

voorkomen. Deze strategie onderzoekt geen relaties tussen variabelen, enkel de beschrijving van 

individuele variabelen. Het doel is om een enkele variabele te beschrijven of om aparte 

beschrijvingen voor elke variabele te verkrijgen wanneer er meerdere variabelen een rol spelen. Dit 

onderzoek is zeer handig als voorbereidend onderzoek en in op zichzelf. De eerste stap in het 

begrijpen van een nieuw fenomeen is om wat ideeën van de variabele, zoals die natuurlijk voorkomt 

te verkrijgen. Ook kunnen de resultaten van beschrijvend onderzoek ons helpen om interessant, 

natuurlijk voorkomend gedrag vast te leggen.  

Er zijn 3 soorten beschrijvend onderzoek: observationeel onderzoek, survey-onderzoek en casestudy 

onderzoek. 

 

13.2. Het Observationeel onderzoeksdesign 

2. LO: Beschrijf de twee algemene problemen (waarnemersinvloed en subjectiviteit) die kunnen 
ontstaan bij gedragsobservatie en leg uit hoe onderzoekers dit proberen te minimaliseren. 
 

3. LO: Beschrijf de drie technieken die worden gebruikt om gedragsobservatie te kwantificeren 
en de drie technieken die worden gebruikt voor het nemen van steekproeven. 
 

4. LO: Definieer inhoudsanalyse en archiefonderzoek. 
 

5. LO: Beschrijf de algemene kenmerken van het van observationele onderzoeksdesign, leg de 
sterke en zwakke punten uit en maak onderscheid tussen natuurlijke observatie, 
participerende observatie en gekunstelde observatie. 

 

Als meettechniek kan gedragsobservatie worden gebruikt in verschillende onderzoeksstrategieën, 

waaronder experimentele en correlationele designs. Een studie die gedragsobservatie alleen voor 

beschrijvende doeleinden gebruikt, wordt echter geclassificeerd als een observationeel 

onderzoeksdesign. 

In het observationeel onderzoeksdesign = observeert en noteert de onderzoeker systematisch het 

gedrag van individuen om hun gedrag te beschrijven. 
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Gedragsobservatie 

Het gedragsobservatieproces houdt de directe observatie en systematische notering van 

gedragingen in, meestal wanneer de gedragingen voorkomen in een natuurlijke setting. Deze 

meettechniek introduceert echter twee speciale meetproblemen: 

1. Het roept de vraag op over vraagkarakteristieken en reactiviteit. 

2. Het feit dat de metingen deels gebaseerd zijn op een subjectief oordeel roept de vraag op 

over betrouwbaarheid. Zouden twee verschillende voorvallen van hetzelfde gedrag op 

dezelfde manier beoordeeld worden? 

Het eerste probleem kan opgelost worden door de onderzoeker te vermommen zodat de individuen 

niet weten dat hun gedragingen geobserveerd en genoteerd worden. Zolang we publieke 

gedragingen observeren op publieke plaatsen is er geen ethisch probleem met deze techniek. Een 

alternatieve procedure is om de participanten te habitueren aan de aanwezigheid van de 

onderzoeker. Habituatie vereist herhaalde blootstellingen totdat de aanwezigheid van de 

onderzoeker geen nieuwe stimulus meer is. 

Om het tweede probleem, subjectiviteit, op te lossen gebruiken onderzoekers vaak drie onderling 

gerelateerde technieken om de objectiviteit van hun gedragsobservaties te verzekeren. (1) Eerst 

ontwikkelen ze een lijst met goed beschreven gedragscategorieën; (2) daarna gebruiken ze goed 

getrainde observeerders; en (3) als laatste gebruiken ze meerdere observeerders om de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te beoordelen. 

Het ontwikkelen van een set gedragscategorieën betekent dat voor de observatie begint we de 

gedragscategorieën identificeren die we willen observeren en dan exact oplijsten welke gedragingen 

tellen als voorbeelden voor elke categorie. Een reeds bestaande lijst stelt observeerders in staat om 

exact te weten waar ze naar moeten zoeken en hoe ze elk gedrag moeten categoriseren. Ook zorgt 

een set van reeds vastgestelde gedragscategorieën voor een duidelijke operationele definitie van elk 

construct dat onderzocht wordt. 

Tijdens de observatieperiode observeert en noteert normaalgezien maar één individu de 

gedragingen door het gebruiken van de set gedragscategorieën als een gids. Maar om 

betrouwbaarheid vast te stellen moeten twee of meer individuen gelijktijdig observeren en noteren 

voor enkele observatieperiodes. De mate van overeenstemming tussen de twee observeerders wordt 

dan berekend, ofwel door een correlatie te berekenen tussen de scores voor de twee observeerders 

ofwel door een proportie van overeenstemming te berekenen variërend van 1.00 (perfecte 

overeenstemming) tot 0 (geen overeenstemming) als een meting van 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. 

 

Observaties kwantificeren 

Gedragsobservatie omvat ook het omzetten van de observaties in numerieke scores die gebruikt 

kunnen worden om individuen en groepen te beschrijven. De creatie van numerieke waarden wordt 

meestal voltooid door een van deze drie technieken: 

1. De frequentiemethode omvat het tellen van het aantal keer dat een specifiek gedrag 

voorkomt tijdens een fixed-time observatieperiode.  

2. De duurmethode omvat het noteren van hoeveel tijd een individu spendeert aan een 

specifiek gedrag tijdens een fixed-time observatieperiode. 
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3. De intervalmethode omvat het verdelen van de observatieperiode in een reeks intervallen 

en dan noteren of een specifiek gedrag tijdens elk interval voorkomt. 

De eerste twee technieken zijn vaak geschikt voor specifieke gedragingen maar kunnen in sommige 

situaties leiden tot verstorende metingen. De intervalmethode biedt een manier om frequentie en 

duur te balanceren om een representatievere meting te verkrijgen. 

 

Sampling observaties 

Wanneer een observeerder geconfronteerd wordt met een complexe situatie, kan het onmogelijk 

zijn om gelijktijdig veel verschillende individuen te observeren en veel verschillende gedragingen te 

noteren. Een oplossing is om de situatie op te nemen zodat de scene herhaaldelijk kan afgespeeld 

worden om observaties te verzamelen. Een tweede oplossing is om een steekproef van de potentiële 

observeerders te nemen in plaats van proberen alles te observeren en noteren.  

De eerste stap in het proces van steekproeven observeren is om de observatieperiode in een reeks 

tijdsintervallen in te delen. Het samplingproces bestaat dan uit een van de volgende drie procedures: 

1. Tijdsampling omvat het observeren van één interval en dan pauzeren tijdens het volgende 

interval om alle observaties te noteren. De volgorde van observeer-noteer-observeer-noteer 

wordt gecontinueerd doorheen de reeks intervallen.  

 

2. Eventsampling omvat het identificeren van een specifieke gebeurtenis of gedraging om te 

observeren en noteren tijdens het eerste interval, dan het verplaatsen van de aandacht naar 

een andere gebeurtenis of gedraging tijdens de tweede interval enzoverder voor de gehele 

reeks intervallen. 

 

3. Individusampling omvat het identificeren van een participant om te observeren tijdens het 

eerste interval, dan het verplaatsen van de aandacht naar een ander individu tijdens de 

tweede interval enzoverder. 

 

Inhoudsanalyse en Archiefonderzoek 

Wanneer onderzoekers gedragingen of gebeurtenissen in boeken, films of andere media meten, heet 

het meetproces inhoudsanalyse (content analysis). Gedragingen noteren uit historische archieven is 

archiefonderzoek. 

Inhoudsanalyse = het gebruiken van de gedragsobservatietechnieken om het voorvallen van 

specifieke gebeurtenissen in literatuur, films, televisieprogramma’s of gelijkaardige media te meten 

die replica’s van gedragingen voorstellen. 

Archiefonderzoek = het kijken naar historische archieven om gedragingen of gebeurtenissen die 

voorvielen in het verleden te meten. 

Om te verzekeren dat de metingen objectief en betrouwbaar zijn, volgen de processen van 

inhoudsanalyse en archiefonderzoek dezelfde regels die gebruikt worden voor gedragsobservatie. 

Specifiek omvat het meetproces de volgende stappen:  
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1. Gedragscategorieën vaststellen om exact te bepalen welke gebeurtenissen zijn inbegrepen 

in elke categorie die gemeten worden. 

2. De frequentiemethode, de duurmethode of de intervalmethode gebruiken om een 

numerieke score voor elke gedragscategorie te verkrijgen. 

3. Meerdere observeerders gebruiken voor tenminste een deel van het meetproces om een 

meting van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te verkrijgen. 

 

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. Er zijn drie basissoorten van observatie: naturalistische observatie, 

participantobservatie en bedrieglijke observatie. 

 

Naturalistische observatie 

In naturalistische observatie of niet-participerende observatie observeert een onderzoeker gedrag 

zo niet opdringerig mogelijk in een natuurlijke setting. 

Naturalistische observatie is vooral handig om inzicht te krijgen in real-world gedrag. De resultaten 

van studies met natuurlijke observatie hebben ook een hoge mate van externe validiteit omdat het 

gedrag wordt onderzocht in real-world settings in tegenstelling tot labo’s. Verder is naturalistische 

observatie handig om gedragingen te onderzoeken die, om praktische of ethische redenen, niet 

gemanipuleerd kunnen worden door de onderzoeker. 

Een nadeel van naturalistische observatie is de tijd die nodig is om dit type onderzoek uit te voeren. 

Een tweede probleem met naturalistische observatie is dat de observeerder moet oppassen om het 

gedrag dat geobserveerd wordt niet te verstoren of beïnvloeden want het doel is om natuurlijk 

gedrag te observeren. 

 

Participant observatie 

In participantsobservatie engageert de onderzoeker zich in dezelfde activiteiten als de mensen die 

geobserveerd worden zodat hun gedrag kan geobserveerd en genoteerd worden. 

Vb. Rosenhan Experiment: ‘On being sane in insane places’. 

Participantobservatie staat onderzoekers toe om gedragingen te observeren die meestal niet open 

staan voor wetenschappelijke observatie (vb. occulte activiteiten) en om informatie te krijgen die 

mogelijk niet toegankelijk is voor buitenstaande observatie. Ook krijgt de onderzoeker een uniek 

perspectief en inzicht in gedrag dat niet verkrijgbaar is door van veraf te observeren, door dezelfde 

ervaringen te hebben als de participanten in de studie. De resultaten van participantobservatie-

studies hebben hoge externe validiteit omdat de gedragingen worden geobserveerd in real-world 

setting, niet in labo’s.  
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Echter, het is extreem tijdrovend. Ook is participantobservatie potentieel gevaarlijk voor de 

observeerder. Verder kan de observeerder onbedoeld het gedrag van de participanten wijzingen 

door het direct interageren met hen. Als laatste, door te interageren met de participanten kan een 

observeerder objectiviteit verliezen. 

 

Bedrieglijke observatie 

Bedrieglijke observatie, of gestructureerde observatie = de observatie van gedrag in settings die 

specifiek opgezet zijn om het voorkomen van specifieke gedragingen te vergemakkelijken. 

Vb. Piaget’s cognitieve experimenten met kinderen 

Vaak worden zulke studies uitgevoerd in labosettings. Bedrieglijke observatie kan ook plaatsvinden in 

een veldsetting (wat de participant percipieert als een natuurlijke omgeving), opgezet door de 

onderzoeker met de bedoeling een gedraging te observeren en noteren. 

Een voordeel van bedrieglijke observatie over zowel natuurlijke- als participantsobservatie is dat 

onderzoekers niet moeten wachten op gedrag om natuurlijk voor te komen. In plaats daarvan is de 

omgeving gestructureerd op een manier dat de gewenste gedragingen waarschijnlijker zijn om voor 

te komen. Maar een nadeel van bedrieglijke observatie is dat, omdat de omgeving minder natuurlijk 

is, het gedrag dat ook kan zijn. 

 

Sterktes en zwaktes van Observationele onderzoeksdesigns 

 

Een extreem voordeel van observationeel onderzoek is dat het werkelijk gedrag observeert (hoge 

externe validiteit)! Daarnaast is observationeel onderzoek ook erg flexibel, onderzoekers kunnen nl. 

een uitgebreide observatie van antecedenten, gedragingen en gevolgen van het gedrag uitvoeren, 

terwijl andere onderzoeken een enkel afzonderlijk gedrag bestuderen. 

Een probleem met observationeel onderzoek gaat over ethiek, het idee dat mensen worden 

‘gespioneerd’. Een ander nadeel is dat het gedrag gewoon beschrijft en niet verklaart. 
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13.3. Het Survey onderzoeksdesign 

6. LO: Beschrijf de algemene kenmerken van een survey onderzoeksdesign. 
 

7. LO: Definieer open, gesloten en schaalvragen (rating-scale questions), identificeer 
voorbeelden van deze drie soorten vragen en beschrijf de sterke en zwakke punten van elk. 
 

8. LO: Beschrijf de vier methoden voor het afnemen van enquêtes (telefoon, internet en 
persoonlijk) en leg de sterke en zwakke punten van elk uit, inclusief de problemen van non-
responsbias en interviewerbias. 

 

Een survey-onderzoeksopzet = een onderzoeksstudie die een enquête gebruikt om een beschrijving 

van een bepaalde groep individuen te verkrijgen. 

Het doel van het survey onderzoeksdesign is om een accuraat beeld te krijgen van de onderzochte 

individuen. De enquête voorziet een ‘snapshot’ van de groep op een bepaald tijdstip. Een veel 

voorkomende toepassing van survey onderzoek is door bedrijven om meer accuratere beschrijvingen 

van hun klanten te verkrijgen. 

Survey onderzoek uitvoeren presenteert onderzoekers met vier problemen die opgelost moeten 

worden vooraleer de resultaten accuraat en betekenisvol zijn. Eerst (1) moeten surveyvragen 

ontwikkeld worden. Als tweede, (2) moeten de vragen verzameld en georganiseerd worden om een 

goed geconstrueerde survey te produceren. Ten derde (3) moet een selectieproces ontwikkeld 

worden om exact te bepalen wie zal participanten in de survey en wie niet (representativiteit). 

Tenslotte (4) moeten onderzoekers bepalen hoe de survey zal uitgevoerd worden. 

 

Soorten vragen 

Er zijn verschillen manieren om participanten te vragen om zelf-gerapporteerde informatie. 

Verschillende types vragen moedigen verschillende types responsen aan. Ook staan verschillen types 

vragen verschillende mate van vrijheid in antwoorden van de participanten toe. De verwoording van 

een vraag kan ook bias in een antwoord introduceren. En tenslotte staan verschillende types vragen 

verschillende types statistische analyse en interpretatie toe. 

We onderscheidden drie algemene typen zelfrapportagevragen. Elk type vraag heeft zijn eigen sterke 

en zwakke punten en is ontworpen om specifieke informatie te verkrijgen. 

 

Openvragen 

Een open vraag introduceert een onderwerp en staat participanten toe om in hun eigen woorden te 

antwoorden. 

Het grootste voordeel van een open vraag is dat het een individu de grootste flexibiliteit toestaat in 

het kiezen hoe te antwoorden. Maar, dit kan ook een groot nadeel zijn. Bijvoorbeeld: verschillende 

participanten kunnen de vraag vanuit een heel ander standpunt benaderen, wat de onderzoeker 

achterlaat met antwoorden die onmogelijk te vergelijken of samen te vatten zijn. 
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Een tweede nadeel van open vragen is dat de antwoorden vaak moeilijk samen te vatten of te 

analyseren zijn met conventionele statistische methoden. Vaak moet de onderzoeker wat subjectieve 

interpretatie toepassen op het antwoord. Als laatste kunnen de responsen op open vragen 

gelimiteerd zijn door het vermogen of de bereidwilligheid van de participant om zijn of haar 

gedachten te uiten. 

 

Gesloten vragen 

Een gesloten vraag presenteert de participant met een gelimiteerd aantal responsalternatieven. 

Zoals een meerkeuzevraag vraagt een gesloten vraag de participant om het beste of meest geschikte 

antwoord te selecteren in een reeks keuzes.  

Omdat deze vragen een gelimiteerde en vooraf bepaalde set responsen produceert zijn ze makkelijk 

om te analyseren en samenvatten. Meestal zijn de data in een tabel gegoten en gerapporteerd als 

percentages of proporties van participanten die elk alternatief selecteren. Het is ook mogelijk om 

kwantitatieve informatie te verkrijgen van gesloten vragen door het gebruiken van een geordende 

set van responsalternatieven (niet – zelden – meestal – vaak – altijd). Met dit type vraag is het soms 

mogelijk om een soort gemiddeld antwoord te berekenen voor een groep participanten. Als laatste 

kan een element van een open vraag toegestaan worden in een gesloten vraag door het toevoegen 

van een lege categorie (‘andere:…’) waar participanten vrij zijn om hun eigen antwoord in te vullen. 

 

Schaalvragen 

Een schaalvraag vereist een participant om te antwoorden door een numerieke waarde te selecteren 

op een vooraf bepaalde schaal. De numerieke schaal die met elke vraag gepaard gaat presenteert 

meestal een reeks responsalternatieven van zeer positief tot zeer negatief. 

Een bekende schaal is de Likertschaal. Merk op dat de schaal is gepresenteerd met gelijke spaties 

tussen de verschillende responskeuzes. 

Er is geen absolute regel om het aantal categorieën voor een schaalvraag te bepalen maar 

onderzoekers gebruiken meestal 5 tot 10 numerieke waarden. De redenering achter deze reeks 

waarden is gebaseerd op twee observaties:  

1. Participanten hebben de neiging om de twee extreme categorieën aan de tegengestelde 

kanten van de schaal te vermijden, zeker als de geïdentificeerd zijn met labels die extreme 

attitudes of meningen aanduiden. 

2. Participanten hebben moeilijkheden om meer dan 9 of 10 verschillende levels te 

onderscheiden. Als de schaal meer dan 10 opties aanbiedt, blendt de participanten de 

categorieën meestal zelf en creëert zijn eigen 10-puntenschaal. 

Meestal worden de tegengestelde extremen ankers noemen die de eindpunten van de schaal 

aanduiden. Ook is de centrale categorie vaak gelabeld, als neutrale respons. Voorbij de eindpunten 

en het midden is categorieën labelen optioneel. 

Een kritiekpunt op schaalvragen is dat wanneer vragen in een serie allemaal dezelfde 

antwoordkeuzes hebben, participanten de neiging hebben om hetzelfde antwoord te gebruiken voor 

alle (of de meerderheid) van de vragen, dit noemt men respons set! 
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Een andere mogelijkheid is dat een participant de akkoord categorie kan gebruiken voor alle 

antwoorden behalve voor diegene waarbij er een sterk meningsverschil is. Om dit probleem te 

minimaliseren is het aanbevolen dat de items een mix van positieve en negatieve uitspraken 

bevatten, en ook wat afwisselende bewoordingen van hetzelfde item. 

Een andere vaak voorkomende schaal, de semantische differentiaalschaal die presenteert bipolaire 

adjectievenparen en vraagt elke participant om de locatie tussen de twee adjectieven te identificeren 

dat het best een specifiek individu beschrijft. 

Proper   1 ___2___3___4___5   Vuil 

Het grootste voordeel van schaalvragen is dat ze numerieke waarden produceren die behandeld 

kunnen worden als metingen van een intervalschaal. Een tweede voordeel van schaalvragen is dat 

participanten ze meestal makkelijk te begrijpen en beantwoorden vinden. Het is ook makkelijk voor 

participanten om door een lange reeks vragen te gaan dus het is mogelijk om veel data te 

verzamelen over een scala aan onderwerpen in een single, relatief efficiënte enquête. 

 

Een survey opstellen 

Er zijn een paar algemene richtlijnen voor het creëren van een georganiseerde enquête: 

1. Demografische vragen (zoals leeftijd, geslacht, educatieniveau) moeten aan het einde van 

de enquête geplaatst worden. Deze items worden saai ervaren en je wil niet dat 

participanten stoppen omdat ze zich vervelen bij de eerste paar vragen. Het eerst 

identificeren van demografie kan trouwens invloed hebben op hoe de participant 

enquêtevragen beantwoordt die gerelateerd zijn aan deze variabelen. 

2. Gevoelige vragen of items die schaamte of ongemak kunnen veroorzaken moeten in het 

midden van de enquête geplaatst worden. 

3. Vragen over hetzelfde algemene onderwerp/hetzelfde formaat moeten samen 

gegroepeerd worden (vb. alle schaalvragen samen). 

4. Als participanten de enquête gaan lezen, dan moet het formaat van elke pagina relatief 

simpel en overzichtelijk zijn. 

5. Woordenschat en taalstijl moeten makkelijk te begrijpen zijn voor de participanten. 

 

Relevante en representatieve individuen selecteren 

Onderzoekers willen hun resultaten meestal generaliseren naar de (doel)populatie. Maar de externe 

validiteit van een studie is deels door de representativiteit van de steekproef gelimiteerd. Het survey 

onderzoeksdesign introduceert een paar extra bedenkingen over steekproefselectie:  

• Veel surveys hebben slechts betrekking tot een specifiek probleem dat maar relevant is voor 

een kleine subset van de gehele populatie.  

• Sommige surveys focussen op een specifiek onderwerp of groep mensen, en andere surveys 

zoeken naar een ruime cross-sectie van de gehele populatie om te beschrijven. In het laatste 

geval mag de steekproef niet te beperkt zijn. 
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Een survey beheren 

De volgende stap is de survey distribueren onder de participanten die je wil onderzoeken. 

 

Internet surveys 

Meestal wordt een e-mail of andere uitnodiging verzonden met daarin een link of de vraag om een 

bepaalde surveysite te bezoeken. 

Internet surveys voorzien een economisch en efficiënt medium voor het bereiken van een groot 

aantal potentiële respondenten. Een gerelateerd voordeel van internet surveys is dat een 

onderzoeker een grotere toegankelijkheid heeft tot participanten met een bepaald kenmerk. Er is 

een besparing van tijd, printkosten en telefoonrekeningen. Een ander voordeel van een internet 

survey is de flexibiliteit in het presenteren van vragen en alternatieven (vb. irrelevante vragen 

overslaan), maakt het mogelijk om een survey te individualiseren om de maximale hoeveelheid info 

van elk individu te verkrijgen. 

Omdat participanten vaak gerekruteerd worden als gebruikers van specifieke sociale media kunnen 

de individuen in de steekproef verschillen van internetgebruikers in het algemeen en andere 

individuen die niet op het internet zitten. Internet surveys zijn ook onderhevig aan non-respons bias, 

wat betekent dat de mensen die de surveys afwerken een zelfgeselecteerde steekproef zijn die 

misschien niet representatief zijn voor de populatie. Verder kan het moeilijk zijn om de steekproef te 

controleren. 

Internet surveys zijn het best gecontroleerd wanneer ze uitgevoerd worden in een gesloten groep 

emailgebruikers zoals een universiteit of en andere organisatie met een gemeenschappelijk 

emailadres! 

 

Mail surveys (met de post) 

Individuen bereiken is het gemakkelijkst via de post. Gebruikers kunnen de enquête invullen 

wanneer het hunzelf past en kunnen zeker zijn dat antwoorden anoniem en vertrouwelijk zijn. 

Anderzijds, het feit dat de survey anoniem is, betekent dat een onderzoeker nooit helemaal zeker 

kan zijn welke persoon in het huishouden de enquête echt heeft ingevuld en teruggestuurd. 

Surveys versturen is meestal een relatief simpel en makkelijk proces, hoewel een groot aantal 

surveys printen, ze adresseren en frankering betalen duur en tijdrovend kan zijn. Daarnaast hebben 

de responsratings de neiging om zeer laag te zijn voor gemailde surveys (10-20%). Dit betekent dat je 

tenminste 5x het aantal surveys moet verdelen dat je wenst terug te krijgen. Er is ook sprake van 

non-responsbias in de steekproef want de individuen die de surveys terugsturen zijn meestal niet 

representatief voor de gehele groep die ze krijgt. 

Er zijn verschillende acties die de algemene responsgraad verhogen en de bias verlagen. Als eerste 

kunnen responsgraden significant verbeterd worden als er een goede voorpagina met de survey 

gepaard gaat.  
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Een voorpagina moet de survey introduceren, aanstellen tot participatie en de volgende elementen 

bevatten: 

1. Een verklaring waarom het onderwerp belangrijk is. 

2. Een verklaring over het nut van de resultaten. 

3. Een nadruk op de belangrijkheid van elke individuele respons. 

4. Een contactpersoon (naam, adres en telefoonnummer) die participanten kunnen bellen of 

schrijven indien ze vragen of opmerkingen hebben. 

5. De handtekening van een persoon die erkend en gerespecteerd wordt door individuen in de 

steekproef. 

Een tweede techniek om mensen meer te laten antwoorden is om een beloning aan de vragenlijst te 

binden. Een derde techniek is om de participanten op voorhand een waarschuwing te geven over de 

enquête en een follow-up reminder na het afronden ervan. 

 

Telefoon surveys 

De voordelen van telefoon surveys zijn dat ze vanuit huis/kantoor kunnen uitgevoerd worden en dat 

er een relatief grote groep mensen kan ondervraagt worden (althans wanneer de vragenlijst niet lang 

is) op een korte tijd. Echter, een nadeel is het tijdrovende aspect van telefoneren. 

Belangrijke puntjes voor een succesvol telefonisch interview:  

• Hou de vragen kort en gebruik een klein aantal antwoordmogelijkheden. 

• Oefen om de vragenlijst luidop te zeggen, een vraag horen is anders dan een vraag lezen. 

• Pas op voor interviewerbias: de toon van de vragensteller kan beïnvloedend zijn. Op 

voorhand een neutrale stem oefenen 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. 

• Begin met jezelf voor te stellen (gelijkaardig aan de voorpagina) om niet over te komen als 

‘junk telefonist’. 

 

Persoonlijke surveys en interviews 

Kan je doen door mensen op afspraak te laten komen of vrijwilligers te verzamelen. Kan in reeds 

bestaande groepen, een interview bij één persoon enz. 

Interviews zijn vooral handig bij een specifieke kleine groep personen, sleutelinformanten: mensen 

met een uniek perspectief/idee of unieke toegang tot informatie. Interviews geven ook meer diepte 

en detail. Mensen die niet kunnen lezen of schrijven of kleine kinderen zijn hierdoor ook bereikbaar. 

Maar ook hier kan interviewerbias een probleem vormen. De onderzoeker moet een consistente 

attitude hebben doorheen het hele interview om dit risico te minimaliseren (een mild positieve 

reactie op elk antwoord van de participant). 
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Sterktes en zwaktes van survey onderzoek 

 

Over het algemeen zijn de sterkste punten van survey onderzoek, de flexibiliteit en het feit dat het 

een relatief simpel en efficiënt middel biedt om veel data te verzamelen. De zwakste punten zijn de 

lage respons rates, non-responsbias en (niet te vergeten), alle verkregen informatie is zelfrapportage, 

is die wel altijd zo accuraat? 

 

13.4. Het Casestudy design 

9. LO: Beschrijf de algemene kenmerken van het casestudy design, identificeer de verschillende 
situaties waarvoor dit type onderzoek geschikt is en leg de sterke en zwakke punten uit. 

 

Het casestudiedesign omvat de dieptestudie en gedetailleerde beschrijving van één enkel individu 

(of een heel kleine groep). Een casestudie kan een interventie of behandeling bevatten die is 

uitgevoerd door de onderzoeker. Echter, wanneer een casestudie geen behandeling of interventie 

bevat, noemt men dit een casegeschiedenis (case history). 

 Idiografische benadering = intensieve studie van individuen (  nomothetische benadering = 

intensieve studie van groepen). 

 

Applicaties van het Casestudy design 

Het casestudy design wordt vooral gebruikt in klinische psychologie en gedragswetenschappen. Door 

individuele variabelen te benadrukken, kunnen casestudies waardevolle inzichten bieden die de 

algemene waarheden uit groepen kunnen aanvullen en uitbreiden. Casestudies kunnen soms ook 

direct leiden tot theorieën (zoals bij Piaget die eigen kinderen onderzocht). 
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Zeldzame fenomenen en ongewone klinische cases 

Casestudies worden vaak uitgevoerd op mensen met een zeldzame aandoening zoals een 

persoonlijkheidsstoornis of dissociatieve stoornis. Vb. ‘The three faces of Eve’. Mensen met zeldzame 

hersenaandoeningen helpen wetenschappers hersenactiviteit beter te begrijpen. Vb. H.M. wiens 

hippocampus verwijderd werd om epileptische aanvallen te stoppen. 

 

Casestudies als tegenvoorbeelden 

Men kan casestudies gebruiken om een uitzondering op de regel aan te tonen.  

Vb. studie over cognitieve desensitisatie om fobieën te behandelen, een nieuwe techniek om 

mensen ‘wijs te maken’ dat hun fobieën genezen zijn. Maar een follow-up studie heeft aangetoond 

dat het echt niet werkt. Mevrouw H. had een spinnenfobie en verklaarde na de behandeling dat er 

niets was veranderd. 

 

Sterktes en zwaktes van het Casestudy design 

Sterktes Zwaktes 

Niet veralgemeend over een diverse groep Gelimiteerde generalisatie  

Gedetailleerde beschrijving Potentieel voor selectieve bias  

Levendig, krachtig, overtuigend Potentieel voor subjectieve interpretatie  

Compatibel met klinisch werk   

Kan zeldzamen en ongewone gebeurtenissen 
onderzoeken 

 

Kan uitzonderingen identificeren op de regel  
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Methodologie 
Hoofdstuk 14: Single-Subject Research Designs 

 

14.1. Introductie 

1. LO: Beschrijf het doel van SSD onderzoek leg uit hoe SSD gerelateerd zijn t.o.v. andere 
experimentele designs, de beschrijvende casestudy en het quasi-experimentele time-series 
design. 

 

Single-subjectsdesigns of single-casedesigns = onderzoeksdesigns dat de resultaten van één 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. 

 

De resultaten van een SSD evalueren 

Bij SSD wordt er geen score-set bekomen zoals bij andere studies, wel een visuele grafiek van de 

simpele data van het onderzoek. Een verandering in de grafiek toont niet noodzakelijk een oorzaak-

gevolg relatie aan, hier zijn 2 redenen voor: 

1. De resultaten stellen geen echt experiment voor omdat er geen controle is over de vreemde 

variabelen. 

2. Het verschil tussen voor en na de behandeling kan door toeval veroorzaakt zijn. Er is 

variabiliteit in de dag-tot-dag observaties, dit is een natuurlijk deel van gedrag en meting. Het 

patroon kan gewoon variabiliteit zijn (‘statistisch significantieprobleem’). 

Om te kwalificeren als een echt experiment moet de grafiek overtuigend bewijs leveren dat de 

behandeling echt de oorzaak is van de veranderingen in het gedrag. 

 

14.2. Fases en Faseveranderingen 

2.  LO: Beschrijf het doel van een fase in een SSD en leg uit hoe patronen binnen een fase 
worden gedefinieerd, inclusief het belang van stabiliteit van data. 
 

3. LO: Leg uit hoe onderzoekers een 'significant' verschil tussen twee fasen in een SSD 
identificeren. 

 

Een fase = een reeks observaties van hetzelfde individu onder dezelfde condities. 

  



2 
 

Baselineobservaties = 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 = 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. 

• Wanneer een studie twee of meer verschillende behandelingen bevat, identificeert B de 

eerste behandelingsconditie en C, D… identificeert de andere behandelingen. 

 

• Wanneer het onderzoek modificaties van een basisbehandeling bevat, identificeert B de 

basisbehandeling en worden de verschillende modificaties B1, B2… genoemd. 

 

• Wanneer in één fase twee of meer behandelingen simultaan plaatsvinden, kan de fase 

worden geïdentificeerd door een paar letters die twee verschillende behandelingen 

vertegenwoordigen. 

 

Vb. A-B1-A-BC-C 

 

Level, trend en stabiliteit 

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. 

 De reeks observaties moeten een duidelijk patroon weergeven dat het gedrag beschrijft.  Het level 

van gedrag is een manier om een patroon binnen een fase te beschrijven. Level refereert naar de 

‘grootte’ van iemands antwoorden. 

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. 

 Trend verwijst naar een consistente stijging/daling in de ‘grootte’/’zwaarte’ van gedrag. 

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 vertonen weinig variatie van een 

perfect consistent patroon, de variatie is relatief klein en het lineair patroon relatief duidelijk. 

 De kritische factor is stabiliteit in de data. Wanneer een rechte lijn gevormd kan worden is de data 

stabiel (dit moet niet perfect recht zijn). Als er grote verschillen zijn, is de date onstabiel (desastreus 

voor interne validiteit). 

 

Omgaan met onstabiele data 

Wanneer data onstabiele lijkt te zijn, kunnen onderzoekers enkele technieken hanteren om toch een 

stabiel patroon bloot te geven. 
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• Wachten: observaties blijven maken en hopen dat de data zal stabiliseren en een patroon zal 

onthullen. Soms kan een participant onverwachts reageren door de nieuwigheid van 

waargenomen te worden. Na een paar dagen zal de nieuwigheid vervallen en de data 

stabieler worden. 

• Het gemiddelde nemen van twee of meer observaties: vb. gemiddelde van data van dag 1 

en dag 2 samennemen, dag 3 en dag 4 samennemen… 

• Patronen zoeken in de onstabiliteit of redenen zoeken voor de onstabiliteit en deze 

aanpakken. 

 

Lengte van een fase 

Om een patroon (level of trend) binnen een fase vast te stellen en om de stabiliteit van data binnen 

een fase te bepalen, moet de fase uit minimaal drie waarnemingen bestaan. Twee waarnemingen op 

zich bieden onvoldoende informatie om een patroon te bepalen. Hoewel drie datapunten het 

absolute minimum zijn voor het bepalen van een fase, zijn er doorgaans vijf of zes waarnemingen 

nodig om een duidelijk patroon te bepalen. Als er echter grote variabiliteit bestaat in de datapunten, 

moeten aanvullende observaties worden gemaakt. De lengte van een fase wordt bepaald door het 

aantal datapunten dat nodig is om een duidelijk en stabiel patroon in de data vast te stellen. 

 

Faseveranderingen 

Een fase bestaat uit een reeks observatie van hetzelfde individu onder dezelfde omstandigheden. 

Een faseverandering omvat het veranderen van de omstandigheden, meestal door het uitvoeren of 

stoppen van een behandeling. 

Het doel van een faseverandering is om aan te tonen dat het toevoegen van een behandeling of het 

verwijderen van een behandeling een merkbare gedragsverandering oplevert. Dit doel wordt bereikt 

wanneer de gegevens een duidelijk verschil laten zien tussen het patroon dat bestaat vóór de 

faseverandering en het patroon dat bestaat na de faseverandering. 

Vb. een dramatische daling van het gedragsniveau bij aanvang van de behandeling (faseverandering) 

is een bewijs dat de behandeling effect heeft op gedrag. 

 

Beslissen wanneer een fase moet veranderen 

Over het algemeen is de beslissing om een faseverandering te maken gebaseerd op de reacties van 

de participanten. Als de reacties een duidelijk patroon vormen, is een verandering passend. Als de 

reacties op een ernstig probleem wijzen, is een wijziging noodzakelijk! In beide gevallen wordt de 

stapsgewijze voortgang van het experiment gestuurd door de participant en volgt het niet 

noodzakelijkerwijs een vooraf bepaald plan dat door de onderzoeker is ontwikkeld. 

Specifieker, het veranderen van een baselinefase naar een behandelingsfase. Wanneer de data in 

een baseline verbetering toont kan de onderzoeker beter geen behandeling inlassen, om 2 redenen: 

• Klinische reden: wanneer er al verbetering is, is er nog geen nood aan een verandering. 

• Experimentele reden: verandering zou geen betrouwbare resultaten opleveren. 
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Visuele inspectietechnieken 

De visuele inspectie van SSD-data is een zeer subjectieve taak en verschillende waarnemers 

interpreteren gegevens vaak op verschillende manieren. Gelukkig zijn er richtlijnen die de aandacht 

vestigen op specifieke aspecten van de data en observeerders helpen beslissen of een 

faseverandering een echte patroonverandering heeft veroorzaakt. 

Kazdin heeft vier specifieke kenmerken van SSD-data geïdentificeerd die helpen bepalen of er een 

zinvolle verandering tussen fasen is: 

1. Verandering in gemiddeld level: grote veranderingen in gemiddelden (voor en na een fase) 

is een teken van echte verschillen. 

2. Directe verandering in level: het laatste datapunt van een fase vergelijken met het eerste in 

de volgende fase. Een groot verschil toont een plotse reactie van de participant aan! 

3. Verandering in trend: wanneer de geobserveerde trend in een fase opvallend verschillend is 

van die in een andere, is dat een duidelijke indicatie van een verschil tussen fases. 

4. Latentie van verandering (reactietijd): als het gedrag enkele dagen na het introduceren van 

een behandeling op het baseline-niveau blijft, geeft het gedrag geen duidelijk resultaat van 

de behandeling. Deze techniek biedt het meest overtuigende bewijs. 

 

14.3. Het ABAB Reversal Design (Omkeringsdesign) 

4.  LO: Beschrijf de structuur van een ABAB-omkeringsdesign en leg uit hoe de resultaten van dit 
design een oorzaak-gevolg relatie kunnen aantonen. 
 

5.   LO: Identificeer de sterke en zwakke punten van een ABAB-design en beschrijf de 
omstandigheden waarin het wel of niet mag worden gebruikt. 
 

6.  LO: Leg uit onder welke omstandigheden een ABAB-design moet worden gemodificeerd om 
een complexer ontwerp voor faseverandering te creëren en identificeer enkele opties voor 
de wijziging. 

 

Een ABAB-design of een omkeringsdesign = een single-subject experimenteel design dat bestaat uit 

4 fasen: een baselinefase, een behandelingsfase, een terug-naar-baselinefase en een tweede 

behandelingsfase.  

Het doel van het design is om aan te tonen dat de behandeling veranderingen in het gedrag van de 

participant veroorzaakt door: 

• Het gedragspatroon in elke behandelingsfase is duidelijk anders dan het patroon in elke 

baselinefase. Deze demonstratie is nodig om een relatie te leggen tussen de behandeling en 

het gedrag. 

• De gedragsveranderingen van baseline tot behandeling en van behandeling tot baseline zijn 

voor elk van de faseveranderingspunten in het experiment hetzelfde. Deze demonstratie is 

nodig om een oorzakelijk verband tussen behandeling en gedrag vast te stellen. 

Het design kan ook gebruikt worden om aan te tonen dat een behandeling net NIET werkt. (Craig en 

Keans: accupunctuur). 
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Beperkingen van het ABAB-design 

Intrekking van de behandeling in het midden van het experiment kan leiden tot een aantal praktische 

en ethische problemen die de toepassing en het succes van dit specifieke design kunnen beperken. 

Het eerste probleem m.b.t. het stopzetten van de behandeling is gericht op de reactie van de 

participanten. Hoewel de onderzoeker mogelijk terugkeert naar de baseline door de behandeling te 

verwijderen, keert het gedrag van de deelnemer mogelijk niet terug naar de baseline. 

Het tweede probleem met een ABAB-design betreft de ethische kwestie van het intrekken van een 

succesvolle behandeling. 

 

Variaties van het ABAB-design: Complexere Faseveranderingsdesigns creëren 

Om een echt experiment te zijn, moet de studie volgende alternatieven overwegen en uiteindelijk 

één eenduidige verklaring van de resultaten kunnen geven: 

• Het is mogelijk dat de gedragsverandering gewoon toeval is, veroorzaakt door een vreemde 

variabele die samenvalt met het begin van de behandeling C 

• Het kan zijn dat het effect voortkomt uit een van de eerdere behandelingsfasen maar 

gewoon vertraagd is. 

• Het kan ook zijn dat het effect van C enkel voorkomt als het samen voorkomt met vb. B en B1 

(katalysator-effect). 

Het vertrouwen in het oorzaak-gevolgeffect komt voort uit het repliceren van de fases en precies 

achterhalen waardoor het effect veroorzaakt werd. 

 

14.4. Multiple-Baseline Designs 

7.  LO: Beschrijf de structuur van een multiple-baseline design en leg uit hoe de resultaten van 
dit design een oorzaak-gevolg relatie kunnen aantonen. 
 

8.  LO: Identificeer de sterke en zwakke punten van een multiple-baseline design en beschrijf de 
omstandigheden waarin het al dan niet moet worden gebruikt. 

 

Een multiple-baselinedesign begint met twee gelijktijdige baselinefases. Een behandelingsfase wordt 

geïnitieerd voor één 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. 
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Rationale voor het Multiple-baselinedesign 

Criteria voor een succesvol MBD = criteria ABAB (p.4)! 

 

Sterktes en zwaktes van het Multiple-baselinedesign 

Sterktes Zwaktes 

Geen omkering (return-to-baseline) nodig 
waardoor het nuttig is voor het evalueren van 
langdurige of permanente behandelings-
effecten. 

Eén participant die meerdere gedragingen 
vertoont  moeilijk om op elkaar gelijkende 
maar onafhankelijke gedragingen te zien. 

 Risico dat veranderingen in het ene gedrag die 
van het andere gedrag mee beïnvloeden. 

 Bij MBD mag de behandeling enkel het gedrag 
beïnvloeden dat het zou moeten beïnvloeden, 
anders is er een lagere betrouwbaarheid. 

 Individuele verschillen tussen 
participanten/gedragingen kunnen andere 
uitkomsten hebben en de resultaten kunnen 
dan minder geloofwaardig overkomen. 
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14.5. Andere Single-Subject Designs 

9.  LO: Identificeer en beschrijf componenten-analyse, veranderende-criterium en alternerende 
behandelingen designs en leg het doel voor elk van deze SSD uit. 
 

     10.   LO: Beschrijf de sterke en zwakke punten van de componenten-analyse, veranderende-
criterium en alternerende behandelingen designs en beschrijf de omstandigheden waarin ze 
worden gebruikt. 

 

Het Dismantling, of Componentanalyse 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 elke component bijdraagt tot het algemene behandelingseffect. 

Twee strategieën om dit design uit te voeren:  

• Beginnen met een full-treatmentfase en componenten verwijderen. 

• Beginnen met een baselinefase en componenten van de behandeling toevoegen. 

 

Het Veranderende-Criteriumdesign 

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. 

Een probleem van dit design is dat het gedrag de criterialevels volgt i.p.v. een algemene trend. Om 

dit op te lossen zorgen onderzoekers ervoor dat er ook stappen terug zitten in de series van criteria, 

en variëren ze de lengtes van de criteriafases, zo bekom je een niet-lineaire criteriasequentie (die 

makkelijk te onderscheiden is van een algemene trend). 

 

Het Alternerende-behandelingsdesign 

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. 

Basisvereisten van het alternerende-behandelingsdesign: 

• Het moet mogelijk zijn om random te kunnen switchen tussen behandelingscondities. 

• Het gedrag van de participant moet onmiddellijk veranderen wanneer de behandeling 

toegevoegd wordt. 

De condities kunnen verschillende behandelingen zijn, of behandeling versus geen behandeling. 
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Voordelen van het alternerende-behandelingsdesign: 

+ Snelle vergelijking van behandelingen (waardoor onderzoeker snel kan switchen naar de 

efficiëntste). 

+ Kan gebruikt worden om verschillende technieken te vergelijken waarin verschillen tussen 

therapeuten en condities van nature verschillen. 

 

Merk op dat de gegevens van een studie met alternerende behandeling zijn gegroepeerd in 

behandelingscondities, niet in tijdsblokken! In een grafiek van de resultaten wordt één lijn gebruikt 

om alle gegevenspunten van een voorwaarde te verbinden en vervolgens wordt voor elke 

afzonderlijke voorwaarde een aparte lijn gebruikt. 

 

14.6. Algemene sterktes en zwaktes van SSD 

11.  LO: Identificeer de algemene voor- en nadelen van SSD in vergelijking met traditionele 

groepsdesigns. 

 

Er zijn drie fundamentele verschillen tussen SSD en traditionele groepsdesigns (BSD en WSD): 

1. SSD wordt uitgevoerd met slechts één participant (of een zeer kleine groep). 

2. SSD is flexibeler dan traditionele groepsdesigns. SSD kan doorheen het onderzoek 

gemodificeerd worden en vereist geen standaardisatie van behandelingscondities over een 

grote set van verschillende participanten; 

3. SSD vraagt voortdurende evaluatie, 10 à 20 observaties per individu versus slechts 1 à 2 bij 

traditionele groepsdesigns. 

 

Voordelen van SSD 

+ SSD stelt onderzoekers in staat om oorzaak en gevolg relaties tussen behandelingen en 

gedragingen vast te stellen met behulp van slechts een enkele participant. 

+ SSD’s flexibiliteit, de uiteindelijke ontwikkeling van het design hangt volledig af van de 

reacties van de participant. 
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Kortom, de echte sterkte van een SSD is dat ze experimenteel klinisch onderzoek compatibel maken 

met de routinematige klinische praktijk. Deze ontwerpen combineren de klinische voordelen van 

case study onderzoek met de strengheid van het echte (true) experiment! 

 

Nadelen van SSD 

- De relatie kan enkel aangetoond worden voor één participant dus is het moeilijk te 

veralgemenen (externe validiteit). 

- Wanneer de participant zich bewust is van de behandeling omdat er constant veranderingen 

gebeuren, reactiviteitprobleem (interne validiteit). 

- Geen statistische controle, enkel visueel (grafieken). 

- Praktische significantie (geen statistische significantie): het effect is substantieel en groot 

genoeg maar toeval is niet uitgesloten! 

- Klinische significantie: enkel de behandelingen die effectief zijn worden uiteindelijk 

gerapporteerd. 
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Methodologie 
Hoofdstuk 15: Mixed Methods 

 

15.1. De aard van Mixed Methods 

Mixed Methods definiëren 

Mixed methods = ‘the third methodological movement’ of ‘the third research paradigm’. Mixed 

methods representeren een intuïtieve manier van onderzoek dat gebaseerd is op acties uit het 

dagelijkse leven. 

Mixed methods geven onderzoekers de kans om een probleem te onderzoeken vanuit verschillende 

standpunten en perspectieven, men zegt dan wel eens 1+1=3. 

Met het gebruik van mixed methods: 

• Verzamelt en analyseert de onderzoeker kwalitatieve en kwantitatieve data om 

onderzoeksvragen te beantwoorden. 

• Integreert hij de twee vormen van data en hun resultaten. 

• Organiseert hij deze procedures in specifieke onderzoeksdesigns. 

• Kadert hij deze procedures in de theorie en filosofie. 

 

Studies met Mixed Methods 

Bij het voorbereiden van een studie die gebruik maakt van mixed methods is het belangrijk dat de 

onderzoeker kan bewijzen waarom mixed methods het best past bij dit onderzoeksprobleem. 

 

15.2. De fundamenten van Mixed Methods onderzoek 

Filosofische fundamenten 

Een paradigma = een reeks generalisaties, overtuigingen en waarden van een ‘world view’. 

Welke ‘world views’ liggen ten grondslag van de mixed methods? 

 

1. Postpositivisme 

Wordt vaak geassocieerd met kwantitatieve benaderingen. Onderzoekers doen uitspraken o.b.v.: 

• Determinisme of oorzaak-en-gevolg-denken. 

• Reductionisme, door het beperken en focussen op een selecte groep variabelen om met elkaar in 

verband te brengen. 

• Gedetailleerde observaties en metingen van variabelen.  

• Het testen van theorieën die voortdurend verfijnd zijn. 
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2. Constructivisme  

Wordt vaak geassocieerd met kwalitatieve benaderingen. 

• De basis = het begrip of de betekenis van verschijnselen, gevormd door deelnemers en hun 

subjectieve opvattingen. 

• Wanneer deelnemers hun begrip geven, baseren ze zich op betekenissen gevormd door 

sociale interacties met anderen en hun eigen persoonlijke geschiedenis.  

• Dit onderzoek wordt ‘bottom-up’ gevoerd.  

  

3. Transformatieve paradigma 

Richt zich op ethiek in termen van: 

• Culturele responsiviteit. 

• Het erkennen van die dimensies van diversiteit die samenhangen met machtsverschillen. 

• Het opbouwen van vertrouwensrelaties. 

• Het ontwikkelen van gemengde methoden die bevorderlijk zijn voor sociale verandering.  

  

4. Pragmatisme  

Wordt doorgaans geassocieerd met mixed methods. 

• De belangrijkste focus ligt op de gevolgen van het onderzoek en daarom geeft het prioriteit 

aan het belang van de gestelde vragen i.p.v. aan welke methoden moeten worden gebruikt 

om ze te beantwoorden. 

• Deze methode is pluralistisch en gericht naar ‘wat dan ook’. 

• Het wil het probleem zo goed mogelijk aanpakken en bekijkt het daarom vanuit alle 

mogelijke invalshoeken. 

 

Samengevat 
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Welke ‘world view’ is nu de beste voor mixed methods? Deze vier verschillende standpunten bieden 

advies aan onderzoekers:  

1. Gebruik 1 beste world view (meestal pragmatisme). 

2. Gebruik een dialectisch perspectief dat verschillende world views combineert.  

3. Identificeer de ‘world view’ op basis van de context van de studie (gebruik degene die het 

best past bij de context van de studie). 

4. Gebruik een world view gevormd door iemands onderzoek (onderzoekers delen vaak een 

consensus over op welke manier een vraag best beantwoord wordt). 

 

Theoretische fundamenten 

Een theorie is een smaller perspectief dan een world view. Een theorie is een algemene uitleg over 

wat de onderzoeker verwacht te vinden in een studie. 
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• Kwantitatief onderzoek (deductief): om te voorspellen en interpreteren van de resultaten 

een hypo-deductieve aanpak 

= de theorie identificeert de belangrijkste variabelen, die worden vertaald in hypotheses. 

Deze worden dan getest om te beslissen of de theorie kan bevestigd of verworpen worden. 

 

• Kwalitatief onderzoek (inductief): om een algemene uitleg over wat zal worden of werd 

gevonden in de studie. 

= de theorie wordt gevormd gedurende het onderzoeksproces en is bedoeld als een uitleg of 

model voor de gevonden resultaten. 

 

15.3. Mixed Methods designs 

Onderzoeksdesigns representeren verschillende modellen om onderzoek te doen. Het zijn 

procedures voor het verzamelen, analyseren, interpreteren en rapporteren van data. We bespreken 

de drie kern-designs voor een onderzoeker die aan mixed method-onderzoek wil doen. 

 

Het Convergente design 

= gelijktijdige/parallelle design.  

De onderzoeker brengt de kwalitatieve en kwantitatieve data samen om deze te combineren en te 

vergelijken. Kijken of deelnemers hetzelfde reageren wanneer ze kwantitatief vooropgestelde vragen 

(vb. met schalen) krijgen dan als wanneer ze kwalitatief vooropgestelde vragen (vb. openvragen) 

krijgen.  

Het hoofddoel is de twee data’s vergelijken en zo een beter inzicht te krijgen in het probleem. 

Vb. een onderzoeker doet een enquête bij middelbare scholieren en doet bij diezelfde groep een 

focusgroep-interview. Nadien vergelijkt de onderzoeker beide resultaten en kijkt of deze al dan niet 

overeenstemmen. 
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Het Verklarende (explanatory) sequentiële design  

Dit model bestaat uit twee interagerende fasen. De eerste fase is het verzamelen en analyseren van 

kwantitatieve data. Deze wordt dan gevolgd door de tweede fase waarbij er kwalitatieve gegevens 

worden verzameld en geanalyseerd als toevoeging of verklaring voor de eerste data. Deze tweede 

fase wordt op een logische wijze na de eerste gedaan. 

Vb. de onderzoeker verzamelt en analyseert kwantitatieve data ter identificatie van significante 

voorspellers van adolescent tabaksgebruik. Door het vinden van een verrassende associatie tussen 

deelname aan buitenschoolse activiteiten en tabaksgebruik, besluit de onderzoeker een focusgroep 

interview te doen met adolescenten die actief betrokken zijn bij buitenschoolse activiteiten in een 

poging om het onverwachte resultaat uit te leggen. 

 

 

 

Het Verkennende (exploratory) sequentieel design  

Dit design begint met het verzamelen en analyseren van kwalitatieve data. Voortbouwend op deze 

resultaten vormt de onderzoeker een ontwikkelingsfase met een kwantitatieve functie (vb. het 

vormen van nieuwe variabelen, het ontwikkelen van een activiteit voor interventie etc). De 

onderzoeker kijkt dan hoe de kwantitatieve resultaten verklaringen kunnen bieden voor de 

kwalitatieve data. 

Bv. onderzoeker verzamelt kwalitatieve verhalen over pogingen van adolescenten om te stoppen 

met roken. Hij analyseert de verhalen, de contexten, de strategieën, en de gevolgen van de 

adolescent zijn stoppogingen. De resulterende categorieën worden gedefinieerd als variabelen en de 

onderzoeker ontwikkelt vervolgens een kwantitatieve survey om te beoordelen wat de prevalentie is 

van deze variabelen voor een groot aantal rokers.  

 

 

 


