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Hoofdstuk 1: Introduction, acquiring knowledge, and 
the scientific method 
  
Wat is het doel van de scientific method? 
Duidelijke, gejustifieerde antwoorden geven op de vragen waar onderzoekers op botsen. 
! niet perse meest efficient 
! niet de enige methode 
  
Wat is het nut van methodologie studeren? 
Kunnen nagaan of een onderzoek klopt. Informatie checken. Kritisch zijn. Zelf onderzoek kunnen 
voeren.  
  
METHODS OF ACQUIRING KNOWLEDGE 
= een manier waarop een persoon dingen te weten kan komen en antwoorden op vragen kan vinden 
  
Twee soorten: scientific method en vijf nonscientific approaches 
  
1.1 Nonscientific P4-14 
  
JMethod of tenacity P5-6 

= informatie wordt geaccepteerd als waar omdat mensen dit altijd al geloofden of omdat 
bijgeloof dit ondersteunt 
• Gebasseerd op een gewoonte/bijgeloof 
• HABIT: Hoe meer we exposed worden tot bepaalde statements, hoe meer we erin 

geloven 
Bv. adverteerders: Macdo: I’m lovin’ it. Geen gefrituurde wormen willen eten 
ook al zegt iedereen dat ze lekker zijn. 

• SUPERSTITION: info vaak niet accuraat 
Bv. opposites attract: onderzoek toont aan dat mensen vallen op gelijkaardige 
personen als zichzelf 
Bv. Een student gelooft dat zijn of haar prestaties op examens beïnvloed 
worden door het dragen van een geluksbrenger  

  
JMethod of intuition P6 

= informatie wordt als waar beschouwd op basis van een “gut feeling” 
• Snelste methode 
• Wanneer we geen info of ‘data’ hebben 
• Kan geen juiste of foute knowledge van elkaar onderscheiden 
• Bij ethische of morele beslissingen 

  
JMethod of authority P6-9 

= een person vertrouwt op de informatie of antwoorden van een expert op dat gebied 
• Bv. google, boeken, … Informatie opzoeken in een tekstboek 
• Goed beginpunt: makkelijke manier om antwoorden te vinden 
• Geeft niet altijd correcte info weer: standplaatsgebondenheid van de expert (kijkt ook 

meer door de ogen van zijn/haar vakgebied), subjetiviteit, soms wordt er te veel 
opgekeken naar de expert (bv. een voetbalspeler in een commercial die nutritious soup 
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wilt verkopen) en wordt de accuraatheid van de info te weinig in twijfel getrokken, niet 
alle ‘experten’ zijn experten 

• Theologen <-> wetenschappers 
• ~ method of faith: accepting another’s view of the truth without verification 

  
Hoe verifieer je de informatie? 
-        Bron 
-        Auteur (expert, expert op dat gebied?) 
-        Objectief/subjectief 
-        Komt de nieuwe info overeen met wat je al weet? Logisch? 
  

JRational method P9-12 
= rationalisme 
= zoekt antwoorden door logisch te redeneren, gebaseerd op argumenten, stellingen 
  
=> premise (stelling) statements = facts or assumptions that are known (assumed) to be true 
• Logica gebruiken als een bron van kennis 
• De conclusie is niet persé correct: alles hangt af van de stellingen en de logica 
• De stellingen worden als waar beschouwd en ze worden niet verder onderzocht 
• Bv. Thomas en James waren vorig jaar beiden te klein om op de attractie te gaan. 

James mag nu wel op de attractie. Thomas is groter dan James. Thomas mag ook op de 
attractie 

  
JEmpirical method P12-14 

= empirisme 
= gebruikt observatie of directe zintuigelijke ervaringen om kennis te vergaren 
  
• Vragen beantwoorden door directe observatie of persoonlijke ervaring 
• Zien, horen, ruiken 
• Filosofie: kennis wordt vergaard door de zintuigen 
• Trial en error approach (logisch denken is meestal makkelijker en sneller) 
• ! We kunnen dingen verkeerd interpreteren/waarnemen/opvatten bv. visuele illusies 
• ! Tijdrovend 
• ! Kan gevaarlijk zijn bv. Is dit voedsel giftig of niet 
• Bv. Johan gebruikt de empirische methode wanneer hij een beslissing neemt over de 

giftigheid van bessen door een handvol van deze bessen op te eten. 
OF De Ongelovige Thomas wou enkel geloven dat Jezus terug verrezen was uit de dood 
als hij het met eigen ogen had gezien 

  
SAMENVATTING: 
  
Voorbeeld: Je wil weten hoeveel je vriendin weegt 
-> laat haar op een weegschaal staan (empirische methode) 
-> vraag hoeveel ze weegt (method of authority) 
-> vergelijk jullie lichamen qua grote en schat (rational method) 
  

Method Way of knowing or finding the answer 

Tenacity From habit or superstition 

Intuition From a hunch or feeling 
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Authority From an expert 

Rationalism From reasoning; a logical conclusion 

Empiricism From direct sensory observation 

  
  
1.2 Scientific P15-24 
  

Scientific method 
  
= Method of acquiring knowledge that uses observations to develop a hypothesis, and then 
uses the hypothesis to make logical predictions that can be empirically tested by making 
additional, systematic observations.  
= Een circulair proces dat leidt tot een voorlopig antwoord 
Typically the new observations lead to a new hypothesis and the cycle continues. 
  
-> specifieke vragen 
-> systematische methodes (gebruik van methodes hierboven) 
  

JAndere principes van de scientific method P20-23 
• Het is empirisch: antwoorden worden bereikt door observaties -> empirisch afgetoetst 
• Het is openbaar: iedereen kan het evalueren en zou het experiment moeten kunnen 

nadoen 
• Het is objectief: niet laten beïnvloeden door achtergrond, geloof, … 

  
JWetenschap VS psuedowetenschap P23-24 

• Fouten worden wel opgenomen in de wetenschap => theorie aangepast/verworpen 
In pseudowetenschappen worden de fouten vaak verwerpt 

• Wetenschap is objectief 
Pseudowetenschappen focussen op subjectief bewijs en anekdotes 

• Wetenschap test vaak en daagt zijn theorieën uit => evolueert continu 
Pseudowetenschappen negeren tegenliggend bewijs 

• Wetenschappen hebben een basis in oudere wetenschap 
Pseudowetenschappen creëren totaal nieuwe disciplines 

  
JSteps of the scientific method P16-20 

Step 1: Observe Behavior or Other Phenomena 
  
Induction = inductive reasoning = involves using a relatively small set of specific observations 
as the basis for forming a general statement about a larger set of possible observations. 
  
x+x+…+x=X 
  
Specific examples => general conclusion 
  
Step 2: Form a Tentative Answer or Explanation (a Hypothesis) 
 
Het proces van het vormen van een hypothese in de wetenschappelijke methode, wil zeggen 
dat je tracht verklaringen te vinden voor fenomenen.  
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Op de hypothese: “Er zou minder stress geweest zijn mocht 9/11 niet gebeurd zijn.” Kunnen 
we geen antwoord bieden. (Ik denk omdat we het niet kunnen testen 9/11 is nu eenmaal 
gebeurd en we kunnen niet meten hoe het anders zou zijn) 
Variables = are charasteristics or conditions that change or have different values for different 
individuals 
Hypothesis = a statement that describes or explains a relationship between or among 
variables.  
  
Step 3: Use Your Hypothesis to Genarate a Testable Prediction 
  
Deduction = deductive reasoning = uses a general statement as the basis for reaching a 
conclusion about specific examples 
  
General conclusions => specific predictions 
  
Step 4: Evaluate the Prediction by Making Systematic, Planned Observations 
  
Step 5: Use the Observations to Support, Refute, or Refine the Original Hypothesis 
  
  

BESLUIT: 
+ De scientific method gebruikt elementen uit elke andere methode hierboven. Hierbij vermijd ze wel 
enkele zwakke punten en beperkingen die terug te vinden zijn in de andere methodes. Dit zorgt voor 
kwaliteitsvollere antwoorden of op z’n minst meer vertrouwen in de antwoorden. 
 
- De scientific method is vaak tijdsrovender en ingewikkelder 
  
1.3 The research process P25-33 
  

• Kwantitatief (numerieke data) = meten van variabelen voor individuele proefpersonen om 
zo scores te bekomen en te onderwerpen aan statistische analyse voor een samenvatting 
en interpretatie 

• Kwalitiatief (een narratief verslag) = maken van observaties en die samenvatten en 
interpreteren in een narratief verslag 

• Maakt meestal gebruik van een holistische benadering meer dan van het 
bestuderen van individuele variabelen 

• Observeren en interageren met individuen om gedrag te bestuderen 
• Produceren van een narratief verslag om gedragingen te beschrijven 
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JStappen in het onderzoeksproces P26-33 => zie hieronder 

 

  
Individuen die meedoen aan een onderzoek: 
• Participants (human) 
• Subjects (nonhuman) 

 
SAMENVATTING HOOFDSTUK P33-34  



13 
 

Hoofdstuk 2: Research ideas and hypotheses 

  
2.1 Er zijn veel verschillende manieren om op een idee voor een onderzoek te 
komen P39-41 
  
Tips: P39-41 
• Kies een onderwerp waarin je geïnteresseerd bent 
• Doe je huiswerk: vergaar achtergrondinformatie 

o Je hoeft niet alles over een onderwerp te weten 
o Je zal snel een specifiek onderdeel uitkiezen 

• Keep an open mind 
• Focus 

o Je kan niet alle vragen beantwoorden met je onderzoek 
• Een stap per keer 

  
2.2 Veel voorkomende bronnen van onderzoeksonderwerpen P41-43 
  
• Personal interests and curiosities 
• Casual observation 
• Reports of others' observations 
• Practical problems or questions 
• Behavioral theories : Omdat onderzoek niet-statisch is, wordt een studie vaak de basis voor 

andere studies 
• De discussie secties van artikels: De discussie-sectie van een artikel beschrijft vaak de limitaties 

van het onderzoek. 
• Het lezen van een weekblad 
• Een hiaat (iets dat ontbreekt) in literatuur 

  
2.3 Het vinden van achtergrondliteratuur P43-52 
  

2 goals van literatuurstudie:  
• Om wat familiariteit te krijgen met je onderwerp 
• Om een klein aantal studies te vinden die de basis vormen van je eigen onderzoeksidee 

  
Primaire bron = a firsthand report of observations or research results written by the 
individuals who actually conducted the research and made the observations 
Alle artikels uit een journal zijn primaire bronnen. FOUT 
Secundaire bron = is a description or summary of another person's work. It is written by 
someone who did not participate in the research or observations being discussed. Ze moeten 
dus geen complete verslagen van het onderzoek bevatten. 
ð Nadeel secundaire bron: Meestal geen gedetailleerde informatie geven over een 

specifieke studie 
 
Boeken kunnen zowel secundair als primair zijn. 
  
! Secundaire bronnen kunnen een vertekend beeld geven (zijn bv. Aangepast aan de nieuwe 
auteur) 
=> vergelijken met primaire bronnen 
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JHet doel van literatuuronderzoek P46-47 
  

Je bouwt bestaande kennis uit met nieuwe informatie. Je onderzoek moet een logisch 
vervolg zijn van de voorgaande. 
Boommetafoor  
  

JVoorbereiden op literatuuronderzoek P48-49 
• Begin van een secundaire bron: gebruik de titels en ondertitels als guide line 
• Maak een lijst van onderwerpwoorden en auteursnamen die je vaak tegenkomt 

  
JGebruiken van online databases P49-52 
  

Tips om literatuur te screenen: 
• Kijk naar de titel: is het relevant? 
• Lees 'the abstract' 
• Ga snel door de tekstversie 
• Lees het artikel grondig 
• Gebruik de referenties in dat artikel naar oudere 
Full-tekst database = een exacte copy van het originele document woord voor woord 
(voordeel)  
ð Heeft meer plek nodig om elk item te bewaren dus bevat er minder dan andere: bevat 

slechts een fractie van de publicaties in een onderzoeksveld  
  
JHoe eindig je literatuuronderzoek? P52 
  
• Theoretisch gezien eindig je wanneer je geen nieuwe informatie meer vindt 
• Praktisch gezien moet je zelf beslissen wanneer je geen nieuwe aanwijzingen meer vindt en 

beter doorgaat met wat je hebt 
  
2.4 Het vinden van een idee voor een onderzoek van een gepubliceerd 
onderzoeksartikel P53-56 
  
Tips: 
• Vind suggesties voor toekomstig onderzoek 
• Combineer of contrasteer bestaande resultaten 
• Bestudeer de componenten van het artikel en lees grondig 

o Introductie: bevat informatie over vorig onderzoek dat de basis vormt voor het huidig 
onderzoek en beschrijft duidelijk welk probleem er onderzocht wordt 
Het literatuuroverzicht in de introductie van een onderzoeksartikel zou de basis moeten 
vormen van de studie 

o Method section: details over de deelnemers en wijze van het onderzoek 
o Results section: details van de statistische analyse 
o Discussion section: samenvatting van de studie en conclusie en noting potential 

applications 
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2.5 Het gebruik van een onderzoeksidee om een hypothesis te vormen en een 
research study te creëren P56-60 
  
JKenmerken van een goede hypothesis P57-P60 
• Logisch  

o Een logische conclusie van een logisch argument uit eerdere studies 
• Testbaar 

o Het moet mogelijk zijn om alle variabelen te observeren en te meten (niet denkbeeldige 
of hypothetische situaties) 

o Testable hypothesis = is one for which all of the variables, events, and individuals can be 
defined and observed 

o Refutable (weerlegbaar) hypothesis = one that can be demonstrated to be false. That it 
is possible for the outcome to be different from the prediction.  
M.a.w. de moeglijkheid dat de observaties de hypothese niet zullen ondersteunen. 
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• Refutable 

o Het moet mogelijk zijn om resultaten te behalen die tegenstrijdig zijn met de hypothese 
• Positief 

o De basisnatuur van de wetenschap is sowieso om ervan uit te gaan dat iets niet bestaat 
tot het tegendeel wordt bewezen 
 

JHet gebruiken van een hypothese om een onderzoekstudie te creëren P60 
General hypothesis => specific research study 

  
SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 P61 

Hoofdstuk 3: Definiëren en meten van variabelen 
  
3.1 An introduction to measurement P64-66 
  
Steps in research: 
1. een onbeantwoorde vraag zoeken die dient als onderzoeksidee 
2. een hypothesis vormen 
3. gebruik maken van de hypothese om een empirische studie op te zetten die de hypothese zal 
bevestigen of weerleggen (dit hoofdstuk) 
    => HOE? 
• Specifiëren hoe de variabelen (= condities of kenmerken die veranderen of verschillende 

waarden hebben voor verschillende individuen) gemeten worden 
    => MERK OP! 
• De variabelen zijn vaak abstracte entiteiten (bv. Schaamte, woede, …) die niet direct 

geobserveerd of gemeten kunnen worden => geen één-op-één relatie tss de gemeten variabele 
en de verkregen metingen 

• Er zijn meerdere opties om een variabele te meten. De gekozen optie kan de metingen en de 
interpretatie beïnvloeden  

  
3.2 Constructs and operational definitions P66-69 
  
JTheories <=> constructs P67 
  
• Theorie = een set statements over de mechanismes onderliggend aan specifiek gedrag. 

o Helpt verschillende observaties te ordenen en te verenigen en de relatie weer te geven 
met andere variabelen 

o Een goede theorie genereert voorspellingen over het gedrag 
• Constructs = hypothethische atributen of mechanismes die gedrag in een theorie helpen 

verklaren en voorspellen 
  

  
External stimulus -> construct -> external behavior 
Bv. Beloning -> motivatie -> performance 
  
JOperational definitions P67-68 
  
Oplossing: 
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Externe factoren en gedragingen die geassocieerd worden met het construct meten om zo indirect 
het construct zelf te meten 
= operational definition = een procedure voor het indirect meten en definiëren van een variabele die 
niet direct geobserveerd of gemeten kan worden 
Wanneer een operationele definitie ook zaken meet die niet tot het hypothetisch construct behoren 
is deze operationele definitie nooit correct. => fout 
De mate van participatie in een les door een student kan gezien worden als een definitie voor 
zelfzekerheid en is dus een voorbeeld van een operationele definitie. => juist 
  
   => Bv. IQ test 
  
JLimitations of operational definitions P68-69 
  
! Operational definition ≠ construct itself 
  
• Operational definitions kunnen belangrijke componenten van het construct weglaten 

o Opl: twee of meer procedures gebruiken om dezelfde variabele te meten 
• Operational definitions kunnen extra componenten gebruiken die geen deel zijn van het 

construct 
  
JUsing operational definitions P69 
  
Wanneer de variabelen hypothetische constructs zijn => gebruik maken van operational definitions 
• Kijk naar vorige onderzoeken om te weten te komen hoe een variabele gemeten moet worden 

Wanneer men hypothetische constructen wil meten is het niet absoluut noodzakelijk gebruik 
te maken van operationele definities FOUT 
het is noodzakelijk om hypothetische constructen om te zetten in observeerbare variabelen 
JUIST 
VOORDEEL: Het is een garantie dat andere onderzoekers exact weten hoe de variabele 
gedefinieerd en gemeten wordt 

  
3.3 Validity and reliability of measurement P70-80 
2 criteria om de kwaliteit van metingen na te gaan 
• Validity 
• Reliability 

  
JConsistency of a relationship P70-72 
  
De consistentie van de relatie tss twee verschillende metingen: 
• Scatter Plots 

o Grafiek 
• Pos/neg samenhang 
• Geen samenhang 
• Correlatie 
• Reliability 

Begin dit jaar kwam het nieuws dat er een negatief verband is tussen de mate dat studenten hun 
smartphone checken tijdens een college en tijdens het studeren, en de slaagkansen op de examens. 
Zoals de media duidelijk terecht zei is dit een causaal verband FOUT => causaal ≠ correlationeel 
Wanneer mensen hoog scoren op een maat, en hoog scoren op een andere maat, dan is er sprake 
van… => een positief verband 
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JValidity of measurement P72-76 (SV op 76) 
  
Validity van een meting procedure = de mate waarin het metingproces de variabele meet dat het 
meent te meten ~begripsvaliditeit?  
  
6 definities van validity: Samengevat op p 76 
  
1. Face Validity = indruksvaliditeit 
• Simpelst/minst wetenschappelijk 
• => de superficial appearance van een meetproces 
• Gebasseerd op subjectieve oordeling 
• Je ontwikkelt een nieuwe methode om eerlijkheid te meten, en andere onderzoekers gaan 

akkoord dat het een goede manier is om eerlijkheid te meten, dan is er sprake van... 
Indruksvaliditeit 

  
2. Concurrent Validity 
• => de scores verkregen van een nieuwe metingtechnique zijn direct gerelateerd aan die van 

een andere, better-established procedure voor het meten van dezelfde variabele 
• Je ontwikkelt een nieuwe methode om zelfzekerheid te meten en je merkt dat mensen die 

hoog scoren op jouw methode ook hoog scoren op reeds bestaande en gestandaardiseerde 
methodes om zelfzekerheid te meten. Dan is er sprake van... => Concurrente validiteit 

  
3. Predictive Validity 
• => gebasseerd op een theorie (voorspelling van de constructs dat ze bevatten)  
• Je ontwikkelt een nieuwe methode om eerlijkheid te meten, en uit vervolgonderzoek merk je 

dat mensen die hoog scoorden op je methode eerlijker zijn dan mensen die laag scoorden. Hier 
is dus sprake van … => Predictieve validiteit 

  
4. Construct Validity 
• => oudere studies die dezelfde variabelen hebben onderzocht 
• => demonstreren dat metingen van een variabele zich in exact dezelfde manier gedragen als de 

variabele zelf 
• Wanneer een onderzoeker twee verschillende maten ontwikkelt die beide hoog scoren op 

dezelfde variabele, dan spreken we van concurrente validiteit. FOUT => construct denk ik 
  
5. Convergent and Divergent Validity 
• Convergent = twee verschillende methodes creëeren om hetzelfde construct te meten en dan 

aantonen dat ze sterk gerelateerde scores produceren. Relatie tss beide. 
Aantonen dat scores van een nieuwe test hoog correleren met scores van reeds bestaande en 
gestandaardiseerde testen voor hetzelfde construct noemen we convergente validiteit. => 
VALS 

• Divergent = demonstreren dat we 1 specifiek construct meten en niet twee combineren. 
Aantonen dat er weinig/geen relatie is tss beide. 
Een onderzoeker ontwikkelt een nieuwe intelligentietest voor kinderen uit de lagere school. 
Toch vreest de onderzoeker dat de test eigenlijk de leesvaardigheden meet. Om aan te tonen 
dat de test intelligentie meet en niet leesvaardigheden, moet de onderzoeker ... aantonen. => 
Divergent 
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JReliability (betrouwbaarheid) of measurement P76-79 
  
De reliability van een meetproces = de stabiliteit of consistency van de meting.  
• Als dezelfde individuen gemeten worden onder dezelfde condities, produceert een reliable 

meetprocedure identieke (of bijna) metingen 
• Wanneer een meting gelijkaardige resultaten geeft wanneer dezelfde persoon onder exact 

dezelfde omstandigheden gemeten worden dan is deze betrouwbaar. 
  

Types en maten van reliability: Samengevat op P79 
  
Test-reset reliability = wordt verkregen door scores verkregen van opeenvolgende metingen van 
dezelfde individuen te vergelijken en de correlatie tss beide te berekenen. Als er alternatieve 
methodes worden gebruikt voor de twee metingen dan noemt men dit parallel-forms reliability. 
Parallel-forms reliability 
Het gebruik van schoenmaat als indicatie voor intelligentie zal metingen opleveren met een hoge 
test-hertest betrouwbaarheid. JUIST 
Om de test-hertest betrouwbaarheid van een meting van academische motivatie aan te tonen zal 
een wetenschapper ... ● A de relatie tussen twee realisaties van de meting op verschillende 
tijdstippen onderzoeken. 
• Inter-rater reliability = interbeoordeelaarsbetrouwbaarheid = de mate van overeenstemming 

tss twee observatoren die hetzelfde meten. 
• Split-half reliability = wordt verkregen door de items in een vragenlijst in de helft te verdelen, 

computing a separate score for each half, en dan the degree of consistency tussen de twee 
scores van een groep participanten berekenen 

  
JThe relationship between reliability and validity P79-80 
  
• Meten beide kwaliteit v/e meetprocedure 
• Deels gerelateerd en deels onafhankelijk 

o Een meetprocedure kan niet valid zijn unless it's reliable 
o Het is niet noodzakelijk voor een meting om valid te zijn in order to be reliable 

• Accuracy 
  
3.4 Scales of Measurement P80-84 
  
Measurement = een procedure om individuen te classificeren  
Scale of measurement = het stel categorieën gebruikt om te classificeren 
  
Twee componenten: 
• Een stel categorieën  
• Een procedure voor het toekenen van individuen tot categorieën 

  
4 types scales of measurement: 
  
JThe nominal scale (1) 
• Kwalitatief 
• De categorieën hebben verschillende namen maar zijn niet gerelateerd 

o Bv. Ras, gender, afstudeerrichting, … 
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JThe ordinal scale (2) 
• Verschillende namen 
• Sequentieel geordend (ranks) 
• Directional relationship tss categorieën 
• Geen measure of distance 

• Rang 1 is beter dan rang 2 maar je weet niet hoe veel beter 
• Niet compatibel met rekenkundig 
• Niet compatibel met statistiek 
• Worden gebruikt om variabelen te meten waaraan je moeilijk een numerieke score aan kan 

geven 
• Bv. T-shirt maten, socio-economische klasse, … 

  
JInterval and ratio scales (3&4) 
• Sequentieel georganiseerd 
• Alle categorieën zijn dezelfde grootte 

• Bv. Tijd in seconden, gewicht in kilogram, temperatuur in Celsius, … 
• Meten distance 
• Compatibel met rekenkundig 
• Compatibel met statistiek 

  
Interval 
• Willekeurig nulpunt 
• Relatief 
• Variabele is niet echt weg 

• Bv. 0 graden wilt niet zeggen dat er geen temperatuur meer is 
Ratio 
• Nulpunt = een betekenisvol punt op de schaal = absoluut 
• Absoluut  
• Representeert de afwezigheid van de variabele die gemeten word 
• Verschillen in ratios weergeven 
• Een onderzoeker registreert het aantal wiskundige problemen die correct opgelost worden 

tijdens 15 minuten. Dit is een voorbeeld van een ratio meetschaal. WAAR 
• Temperatuur is een voorbeeld van een ratio meetschaal. FOUT => geen absoluut nulpunt 

  
<-> verschil ligt in de definitie v/h nulpunt 
Om te bepalen hoeveel verschil er is tussen 2 participanten bij de meting een bepaalde eigenschap 
moeten we sowieso gebruik maken van een interval of ratio meetschaal. JUIST 
  
Omgaan met dubbelzinnige metingen P83 
  
Tot wat behoort bv?? 
• IQ 
• Schalen van 1-5 hoe sterk iemand akkoord gaat 

  
JSelecting a scale of measurement P84 
  
De mogelijkheid om verschillende metingen te vergelijken 
  
• Nominal 

• Er is een verschil 
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• Ordinal 
• Direction of the difference (wat is meer of minder) 

• Interval 
• Direction 
• Magnitude 

• Ratio 
• Direction 
• Magnitude 
• Ratio 

  
3.5 Modalities of measurement P85-87 
  
External expressions (3): 
  
JSelf-Report Measures P86 
  
= Rechtstreeks vragen aan de persoon 
+ direct 
-Sociale wenselijkheid 
Het gebruik van een survey om voorkeur van voeding te meten is een voorbeeld van een 
zelfrapporteringsmaat. JUIST 

  
JPhysiological Measures P86-87 
  
= Kijken naar fysiologische manifestaties 
Bv. Hartslag 
+ objectief 
-duur materiaal 
-participanten kunnen zich anders gaan gedragen door de aanwezigheid van monitoring devices 
-weet je wel zeker dat bv. Hartslag wel angst meet en niet iets anders 
Welke modaliteit van meten heeft het minste kans om verstoord te worden door de participant of de 
onderzoeker hun interpretatie? Fysiologisch 
Het gebruik van een PET scan om de hersenactiviteit te meten wanneer participanten wiskundige 
problemen oplossen is een voorbeeld van een fysiologische maat. => JUIST 
  
JBehavioral Measures P87 
  
= Gedrag  
• Natuurlijk of gestructureerd 
• Verschillende opties 
• Niet te verwarren met het bestuderen van gedrag zelf, gedrag is hier slechts een middel om 

iets te kunnen zeggen over iets anders 
-gedrag kan tijdelijk/situationeel zijn 
=> beter meerdere gedragingen observeren 
Het gebruik van een survey om voorkeur van voeding te meten is een voorbeeld van een 
gedragsmaat => FOUT (self-report denk ik) 
Tellen hoe vaak een leerling uit het middelbaar zijn of haar stoel verlaat zonder toelating gedurende 
een half uur is een voorbeeld van een... GEDRAGSMAAT 
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3.6 Other aspects of measurement P88-95 
  
JMultiple measures P88-89 
 

Twee of meerdere procedures gebruiken om dezelfde variabele te meten 
• Desynchrony = two measures may not behave in the same way = the lack of agreement 

between two measures 
  
JSensitivity and range effects P89-90 
  
Schaal moet genoeg categorieën hebben en de metingen moeten gevoelig genoeg zijn 
Range effect (2 soorten): 

Ceiling effect = het clusteren van scores aan de bovenkant van een meetschaal, waardoor er 
weinig of geen kans is op waardestijgingen 
Floor effect = het clusteren van scores aan de onderkant van een meetschaal, waardoor er 
weinig of geen kans is op waardedaling 

ð Een floor-effect wil zeggen dat de meetprocedure het inherent risico heeft 
om een daling in scores niet te detecteren. WAAR 

  
JArtifacts: experimenter bias and participant reactivity P90-94 
  
Artifact = een onnatuurlijk iets dat de metingen gaat verstoren 
Een artifact, zoals demand karakteristieken, is enkel een bedreiging voor de interne validiteit, maar 
niet voor de externe validiteit. => FOUT 
  

1. Experimenter bias 
  

Experimenter bias treedt op wanneer de metingen die in een onderzoek zijn verkregen 
worden beïnvloed door de verwachtingen of persoonlijke overtuigingen van de onderzoeker 
met betrekking tot de uitkomst van het onderzoek 
 
Een strategie om experimenter bias te verminderen is... => Standaardiseren 
  
Een onderzoeksstudie is single-blind = als de onderzoeker het voorspelde resultaat niet weet 
Een onderzoeksstudie is double-blind als zowel de onderzoeker als de participanten niet op de 
hoogte zijn van het voorspelde resultaat 
  
2. Demand charasteristics and participant reactivity 

  
Demand charasteristics = verwijst naar een van de mogelijke aanwijzingen of kenmerken van 
een onderzoek die (1) de deelnemers suggereren wat het doel en de hypothese is, en (2) de 
deelnemers beïnvloeden om op een bepaalde manier te reageren of zich te gedragen 
Een artifact, zoals demand karakteristieken, is enkel een bedreiging voor de externe validiteit, 
maar niet voor de interne validiteit. => FOUT 
Reactivity = treedt op wanneer deelnemers hun natuurlijke gedrag aanpassen als reactie op 
het feit dat ze deelnemen aan een onderzoek of de wetenschap dat ze worden gemeten 
Laboratory = elke setting die duidelijk is gewijd aan de discipline van de wetenschap. Het kan 
elke kamer of elke ruimte zijn die het onderwerp of de deelnemer als kunstmatig beschouwt 
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Field = setting is een plaats die de deelnemer of het subject waarneemt als een natuurlijke 
omgeving 

  
P93 

1. The good subject role 
ð Hebben de hypothese achterhaald en proberen zich ernaar te gedragen. 

(willen we niet) 
2. The negativistic subject role 

ð Hebben de hypothese achterhaald en proberen zich omgekeerd te 
gedragen dan de onderzoeker zijn verwachtingen. (willen we niet) 

 
3. Apprehensive subject role 

ð Gedragen zich sociaal wenselijk. (willen we niet) 
4. Faithful subject role 

ð Proberen de instructies zo goed mogelijk te volgen en proberen hun 
vermoedens te vermijden over het doel van de study. 2 soorten: diegene 
die heel veel geven om het helpen van de wetenschap en de apathische. 
(WILLEN WE WEL) 
 

JSelecting a measurement procedure P94-95 
 

SAMENVATTING P95 

Hoofdstuk 4: Ethische verantwoordelijkheid 

P99-100 
2 categorieën: 
• Verantwoordelijkheid voor individuen, zowel menselijk als niet-menselijk, die deelnemen aan 

het onderzoek 
• Verantwoordelijkheid tot de discipline van de wetenschappen om accuraat en eerlijk te zijn 

over de uitslagen van het onderzoek 
  
Voorbeeld: onschuldige mensen pleiten zichzelf schuldig voor een misdaad. => WAAROM?? 
  
3 technieken om iem. Over te halen/manipuleren: 
• False incriminating evidence: 'getuige' zegt dat die persoon het deed (80% geeft toe) 
• Bluff: de onderzoeker zegt bv. Dat er een bepaald soort bewijs bestaat die dat kan aantonen 

(80% geeft toe) 
  

• Control: er is geen implicatie dat er bewijs bestaat dat kan aantonen dat de deelnemer schuldig 
is (20% geeft toe) 

  
4.1 Introduction P101-102 
 

J Ethical concerns throughout the research proces P101-102 
  
Research ethics = de verantwoordelijkheid van onderzoekers om eerlijk en respectvol re zijn naar alle 
individuen die beïnvloed worden door het onderzoek of de resultaten van het onderzoek 
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=> APA = American Psychological Association (instantie voor ethische principes voor onderzoek) zie 
4.2 
  
! research ethics is not an issue of morality 
WEL: 
• Welke meettechnieken mogen gebruikt worden voor bepaalde individuen en gedragingen 
• Hoe onderzoekers deelnemers voor het onderzoek uitkiezen 
• Welke onderzoeksstrategieën en ontwerpen gebruikt mogen worden met bepaalde populaties 

en gedragingen 
• Hoe studies mogen uitgevoerd worden met individuen 
• Hoe de data geanalyseerd wordt 
• Hoe de resultaten reported worden 

  
J De basiscategorieën van ethische verantwoordelijkheid (zie eerste blok tekst) P102 
  
! Macht van de onderzoeker mag niet misbruikt worden 
  
Committees: 
  
• Institutional Review Board (IRB) 

o Focust zich op onderzoek met MENSEN 
• Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) 

o Focust zich op onderzoek met DIEREN 
  
4.2 Ethical issues and human participants in research P102-118 
  
J Historische hoogtepunten van het behandelen van menselijke deelnemers p103 
  
TOT HET EINDE VAN WW2: 
• Onderzoekers kiezen zelf hun ethische standaarden en veiligheidsmaatregelen voor mensen in 

hun onderzoek 
  
SHIFT NA HET ONTDEKKEN VAN EXPERIMENTEN MET GEVANGENEN IN NAZI CONCENTRATIEKAMPEN 
• Terechtstelling => Nuremberg Code: 10 guidelines voor ethische behandeling van menselijke 

participanten 
• Is ontwikkeld Na de processen van de oorlogsmisdaden na Wereldoorlog II in de jaren '40 

  
P 104 TABEL 4.1 => principes van de Nuremberg Code 
  
Vergelijkbare set van regels = Declaration of Helsinki  
• => opgenomen in World Medical Association 1964: internationale set van ethische principes 

voor medisch onderzoek met mensen 
 

! Toch nog steeds ethische onverantwoorde onderzoeken: 
• Bv. Psychologisch: Milgram experiment 

• Het onderzoek van Milgram is ethisch onverantwoord omdat de elektroshocks een 
risico zijn op fysieke schade. FOUT => PSYCHOLOGISCHE 

  
• National Research Act 

o Regulations for the protection of human participants 
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• Belmont Report 
o Vat de basis ethische principes door de National Commission samen, die gebruikt worden 

als de fundering waarop de federale regulaties voor het beschermen van menselijke 
deelnemers gebaseerd zijn tot op vandaag Humaniteit 

o 3 basisprincipes p105 
• The principle of respect for persons: individuen moeten consent geven en 

degen die dit niet kunnen zoals kinderen en gehandicapten moeten 
beschermd worden 

• The principle of benificence: de onderzoeker mag de participanten geen 
kwaad doen/verwonden en moet de risico’s minimaliseren en de voordelen 
maxialiseren 

• The principle of justice: eerlijkheid in de procedure voor het selecteren van 
participanten 

o De oorspronkelijke versie van de ethische regels van de APA staan beter bekend als het 
Belmont Report. VALS 
 

 
JAmerican Psychological Association Guidelines P105-118 
1973 
Guidelines = het is onmogelijk om specifieke regels uit te werken voor alle onderzoeken 
APA Ethics Code => 10 guidelines op P107 TABEL 4.2 
  
• 1. No Harm 
• 2. Privacy and Confidentiality 
• 3. Institutional Approval 
• 4. Competence 
• 5. Record Keeping 
• 6. Informed Consent to Research 
• 7. Dispensing with Informed Consent  
• 8. Offering Inducements for Research Participation 
• 9. Deception in Research 
• 10. Debriefing 

  
Meer info per puntje p 106-118 
  
Definities: 
• Informed consent = de onderzoeker moet alle beschikbare informatie over een studie geven 

aan de individu zodanig dat die een rationele, geïnformeerde beslissing kan maken of hij al dan 
niet meedoet aan het onderzoek 
Bv. Welk voorbeeld schendt de ethische regels ivm deceptie ● A zeggen dat je shocks gaat 
toedienen maar dat niet doen ● B shocks toedienen, zelfs met informed consent ● C zeggen 
dat je geen shocks gaat toedienen maar dat wel doen ● D zeggen dat er mogelijks shocks 
toegediend gaan worden maar dat dan niet doen 
Informed consent is niet noodzakelijk in en survey waar participanten volledig anoniem 
vragenlijsten invullen 
o Componenten van informed consent tabel 4.3 p 111 

• Deception =  wanneer de onderzoeker bewust/expres informatie weghoudt of participanten 
misleid met betrekking tot de informatie over een studie. 1) Deceptie mag geen risico of gevaar 
voor de participanten verbergen. 2) APA laat zowel actief als passief toe. 3) Deceptie is in 
contradictie met infromed consent 4) Wanneer er gebruik is gemaakt van deceptie dan moeten 
participanten altijd, zonder uitzondering, een debriefing krijgen.WAAR 
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o Passive deception = omission = is het weghouden of weglaten van informatie (BEWUST) 
GEHEIM 

o Active deception = commission = het presenteren van foute informatie over de studie 
bv. Het misleiden van participanten over het doel van de studie LEUGENS 

• Bv. Wanneer een onderzoeker zegt dat er onderzoek wordt gedaan over het 
meten van politieke attitudes, terwijl het eigenlijk gaat over het meten van 
raciale vooroordelen doet aan actieve deceptie 

• A debriefing = een post-experimentele uitleg over het doel van een studie dat gegeven wordt 
aan de participant, zeker wanneer misleiding (deception) gebruikt werd 

• Confidentiality = het striktelijk geheimhouden van de private informatie of meettingen 
verkregen van een individu tijdens een studie  
o Anonymity =  verzekeren dat de naam van het individu niet direct geassocieerd wordt 

met de informatie of meetingen verkregen van dat individu 
• Klinisch evenwicht ('clinical equipoise') wil zeggen dat de ethische verantwoordelijk ervoor 

moet zorgen dat de best mogelijke behandeling wordt gegeven aan onderzoeksparticipanten 
o Bv. Tuskegee studie: weigeren van behandelen van mannen met syfillis 
o De Tuskegee studie hield in dat patiënten, zonder op de hoogte te zijn en dus zonder 

toestemming, levende kankercellen geïnjecteerd kregen. VALS 
o In uitzonderlijke gevallen zou een studie als de Tuskegee studie vandaag nog worden 

toegelaten. VALS 
o Volgens de regels van klinisch evenwicht (`clinical equipoise') is het onverantwoord 

om een studie uit te voeren om twee behandelingen te vergelijken wanneer er 
onenigheid is bij experten over de effectiviteit van beide behandelingen. VALS 

o Volgens de regels van klinisch evenwicht ('clinical equipoise') is het onverantwoord 
om een studie uit te voeren om twee behandelingen te vergelijken wanneer er al 
geweten is dat een behandeling superieur is tegenover de andere.WAAR 

o Volgens de regels van klinisch evenwicht ('clinical equipoise') is het onverantwoord 
om een studie uit te voeren die twee behandelingen vergelijkt wanneer er geen 
informatie is over de effectiviteit van beide behandelingen. VALS 

• Een geschreven informed consent, ondertekend door zowel de onderzoeker als de participant, 
is noodzakelijk voor elk onderzoek met participanten. VALS 
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4.3 Ethical issues and nonhuman subjects in research P119-122 
  
Eerste ethische questie: zouden dieren wel gebruikt mogen worden in onderzoek? 
Voordelen: 
• Om dieren te verstaan voor hun eigen goed 
• Om mensen te verstaan (veel processen kunnen gegeneraliseerd worden tot mensen) 
• Om onderzoek te doen dat onmogelijk is met mensen 

  
JHistorische hoogtepunten van het behandelen van niet-humane subjecten P120 
• Organisaties: 

o SPCA = Society for the Prevention of Crruelty to Animals 
o AALAS = American Association for Laboratory Animal Science 
o AAALAC = American Associaton for Accreditation of Laboratory Animal Care  
o Van de federale overheid 

• IACUC = the review board for animal research ~ IRB 
• The U.S. Department of Agriculture's guidelines 
• Guidelines of state agencies 
• Established guidelines within the academic discipline 

  
• Documenten: 

o The Animal Welfare act: algemene standaarden voor dierenbehandeling 
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o The U.S. Government Principles for the utilization and Care of Vertebrate Animals Used 
in Testing, Research and Training werd opgenomen in de Public Health Service (PHS) 
Policy 

  
 JAmerican Psychological Association Guidelines P120-121 
 = Ethische regels voor het gebruik en de behandeling van niet-humane subjecten in onderzoek 
  
P 121 TABEL 4.4 
  
Grote ethische problemen 
  
Sommige regels zijn hetzelfde als bij onderzoek met mensen 
• Gekwalificeerde individuen moeten het onderzoek uitvoeren 
• Het onderzoek moet gerechtvaardigd worden 
• De onderzoeker is verantwoordelijk voor minimaliseren van discomfort en harm 

  
=> !ook voor en na het experiment onderhoud van de dieren 
  
JThe Institutional Animal Care and Use Committee 
= a committee that examines all proposed research with respect to its treatment of non-human 
subjects 
  
IACUC: 
• Nakijken en goedkeuren van al het onderzoek dat gebruik maakt van niet-humane subjecten 

op dezelfde manier als het IRB 
• Onderzoekers moeten voorstellen doen aan het comité en wachten op goedkeuring 

Regels: 
• Een dierenarts 
• Minstens 1 onderzoeker ervaren met onderzoek op dieren 
• Een publiek persoon die niets te maken heeft met het onderzoek  

  
4.4 Ethical issues and scientific integrity P122-126 
  
JFraud in Science P123-124 
  
Een onderzoeker verwijdert de data van 3 participanten omdat deze in strijd zijn met de hypothese. 
Dit is een voorbeeld van fraude JUIST 
 
Error versus fraud 
  
Fraud = de bewuste poging van een onderzoeker om informatie te vervalsen of misinterpreteren 
Error = een eerlijke fout die voorkomt in het onderzoek 
  
Waarom plegen onderzoekers fraude? 
  
• Voor academische doeleinden: 

o Onderzoekers willen dat hun werk gepubliceerd wordt 
• Smachten naar succes en aanzien 

  
Veiligheidsmaatregelen tegen fraude 
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• Replication: 

o = het herhalen van een onderzoeksstudie gebruikmakend van dezelfde procedures als in 
de originele studie 

o Onderzoekers weten dat andere onderzoekers hun werk gaan lezen/repliceren/verder 
onderzoek op doen 

• Peer review 
o De bewerker van het blad/magazine/krant en een paar experten bekijken het paper tot 

in detail 
• De gevolgen  

o Straf: 
• Ontslagen worden, reputatie vernield, … 

  
JPlagiaat P124-128 
  
Plagiaat = de onethische voorstelling van iemand anders ideeën en woorden als van zichzelf 
  
Hulpmiddelen om plagiaat tegen te gaan P125 
Voorbeelden van plagiaat P126 
 

• Grote secties van tekst herhalen is plagiaat zelfs MET CITAAT 
• Een paar woorden verandern is ook plagiaat zelfs MET CITAAT 
• De meeste woorden veranderen maar de structuur en orde van de ideeën behouden gaat 

richting parafraseren maar is nog steeds plagiaat zelfs MET CITAAT 
• Vertellen in je eigen woorden, je eigen structuur gebruiken en een citaat gebruiken voor de 

oorspronkelijke bron is een aanvaardbare vorm van paradraseren (GEEN PLAGIAAT) 
Het gebruik van andermans ideëen in een onderzoek zonder citatie is altijd plagiaat, ook als je 
alles in eigen woorden hebt geschreven en een eigen structuur hebt aangebracht. 

  
SAMENVATTING P95  

2 soorten ethische verantwoordelijkheid 
• Verantwoordelijkheid tot individuen (menselijk of niet-menselijk) 
• Verantwoordelijkheid tot de discipline van de wetenschappen 

o Fraude 
o Plagiaat 

  
Psychologisch onderzoek dat gebruik maakt van menselijke en niet-menselijke subjecten wordt 
gereguleerd door 
• APA Ethics Code 

o Beschermen van de groep individuen met betrekking tot het onderzoek 
o TABEL 4.2 en 4.4 
o Belangrijkste punten 

• No harm 
• Informed consent 
• Deception 
• Confidentiality 

• Federale richtlijnen 
• Plaatselijke richtlijnen 

  
Onderzoekers worden ondersteund door 
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• IRB 
• IACUC 

Hoofdstuk 5: Selecting Research Participants 
  
Steekproef (sample) -> inductie (generalize) -> populatie 
.... betekent dat men vertrekkend van een kleine groep participanten die aan de studie deelnemen 
conclusies trekt over de grotere populatie waar die participanten bij toebehoren. => GENERALISEREN 
REPRESENTATIVITEIT! 
• Normaal is te verwachten dat als je een sample neemt van een populatie met 75% vrouwen, 

dat je meer vrouwen hebt in je sample 
=> meer zekerheid nodig 
=> via technieken 
  

5.1 Introduction to sampling P133-139 
  
Populatie = alle individuen die van intresse zijn bij de onderzoeker. 
Sample = een deel van de individuen uit de populatie, representeert de populatie 
  
JRepresentatieve steekproeven P135-P136 
  

Target population = de totale populatie die de kenmerken hebben die je onderzoekt (bv. 
Mensen met eetstoornis) => accessible population = degene die van die populatie bereikbaar 
zijn (bv. De mensen met eetstoornis die je kunt bereiken via ziekenhuisdatabanken)  => the 
sample = de individuen die geselecteerd worden om mee te doen in de studie 
Het combineren van verschillende strategieën om participanten te selecteren, wordt af en toe 
gedaan om op deze manier de representativiteit van de steekproef te vergroten. => JUIST 
Sampling zonder teruglegging impliceert dat een specifiek individu op elk moment evenveel 
kans heeft om nog geselecteerd te worden steekproef. FOUT 
  
Grootste gevaar = a biased sample = de steekproef heeft andere kenmerken dan de populatie 
  
=> Kan toeval zijn  
=> Kans is groter dat het selection bias/sampling bias is = de procedure voor de keuze van de 
mensen voor de steekproef verloopt zodanig dat bepaalde individuen gefavoriseerd (de kans 
wordt verhoogd dat zij gekozen worden) worden over andere 

  
JSteekproef grootte P136-138 
  

Wet van de grote aantallen = hoe groter de steekproef hoe groter de kans dat ze 
representatief is 
=> hangt wel af van de situatie P137 (soms grotere samples nodig ~foutenmarge) 
=> handig om naar andere studies te kijken en te vgl hoe groot hun steekproef was 
Het is altijd noodzakelijk om op zijn minst 25-30 participanten in de studie te hebben. FOUT 
Een grote steekproef is in het algemeen meer representatief dan een kleine steekproef. JUIST 

  
JSteekproef basissen P138-139 
  

Sampling = het proces van het selecteren van individuen om deel te nemen aan een studie 
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Sampling methods = sampling techniques = sampling procedures 
  
o Probability sampling = de volledige populatie is gekend, elk individu in de populatie 

heeft een specifieke kans op selectie, en sampling gebeurd door een random proces 
gebaseerd op probabilities 

o Random process = een procedure dat 1 uitkomst produceert van een set mogelijke 
uitkomsten. De uitkomst moet altijd onvoorspelbaar zijn, en het proces moet garanderen 
dat elke uitkomst even veel kans heeft om zich voor te doen 

o Nonprobability sampling = de populatie is niet volledig gekend, individuele 
probabiliteiten kunnen niet geweten zijn, gebaseerd op common sense or ease, met 
moeite om de representativiteit te behouden en bias te vermijden 
In de meeste onderzoekscontexten heeft de onderzoeker geen lijst waarin alle individuen 
van… NONPROBABILITY SAMPLING 
De meest algemeen gebruikte sampling methodes in psychologie zijn nonprobability 
sampling methodes. JUIST 
Lays wil chips ontwikkelen met een nieuwe smaak en vraagt aan hun consumenten om 
hun voorkeur tussen 2 verschillende smaken door te sturen. Welk type van sampling 
wordt hier gebruikt? => NONPROBABILITY 

  
5.2 Probability sampling methods P140-146 (SV P149) 
  
• Simple random sampling 

Simple random sampling garandeert dat de steekproef sowieso altijd representatief zal zijn 
voor de populatie. FOUT 
Welke van onderstaande stellingen is niet noodzakelijk vereist voor een simple random sample 
van een populatie van 20 individuen? ● A Ieder individu in de populatie heeft een kans van 
1/20 om geselecteerd te worden. ● B Na 20 selecties moet ieder individu exact 1 keer 
geselecteerd zijn. ● C Het individu dat geselecteerd wordt na een specifieke selectie moet 
onvoorspelbaar zijn. ● D De selectie van ieder individu is onafhankelijk van de selectie van een 
ander individu. 
Het gebruiken van de simple random techniek beoogt vertekening afkomstig van het 
selectieproces te elimineren. JUIST 

• Systematic sampling 
Een systematische sample wordt niet gekwalificeerd als een "echte" random sample (volgens 
de strikte definitie) omdat ... . de selecties niet onafhankelijk zijn van elkaar want het is 
deterministisch bepaald 

• Stratified random sampling 
Een onderzoeker zou graag de attitudes van vier verschillende etnische groepen van studenten 
aan de universiteit beschrijven en vergelijken. Om deelnemers te bekomen voor zijn studie en 
zeker te zijn dat er van iedere etnische groep voldoende participanten zijn, moet de 
onderzoeker kiezen voor ... sampling. => STRATIFIED RANDOM 
Gestratificeerde random sampling wordt gebruikt in plaats van simple random sampling 
wanneer een onderzoeker zeker wil zijn dat de steekproef bepaalde karakteristieken heeft. 
JUIST 
Wanneer een onderzoeker een steekproef wil die de samenstelling van de populatie zo 
accuraat mogelijk voorstelt, dan is de beste probability gebaseerde strategie om 
gestratificeerde random sampling te gebruiken. FOUT 

• Proportionate stratified random sampling 
Gestratificeerde en proportioneel gestratificeerde sampling omvatten beide het selecteren van 
individuen van vooraf bepaalde subgroepen in de populatie. JUIST 
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Alhoewel proportioneel gestratificeerde sampling het selecteren van individuen van vooraf 
bepaalde subgroepen van de populatie omvat, garandeert het niet dat iedere subgroep van de 
steekproef een groot aantal individuen zal hebben. => JUIST 
Wanneer het doel van een onderzoeksstudie het beschrijven en vergelijken van verschillende 
subgroepen in een gekende populatie is, is de beste strategie om proportionele 
gestratificeerde random sampling te gebruiken. FOUT 

• Cluster sampling 
• Combined-strategy sampling 

   

5.3 Nonprobability sampling methods P146-149 (SV P149) 
  
• Convenience sampling 

Een master studente heeft voor haar thesis 50 deelnemers nodig. Om dit te bekomen, gaat ze 
naar de les "inleiding in de psychologie", legt ze haar onderzoek uit aan de 1ste 
bachelorstudenten psychologie en vraagt ze vervolgens of er 50 vrijwilligers zijn die willen 
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deelnemen aan haar studie. Een tweede master student doet onderzoek naar het gedrag van 
kleuters en heeft uiteraard ook hier een steekproef voor nodig. Hij bekomt een steekproef 
door kinderen te selecteren uit een lokaal kinderdagverblijf. Welke samplingtechniek 
gebruiken deze 2 studenten (in de volgorde van de opgave)? => CONVENIENCE & 
NONPROBABILITY 
Er is een grote mogelijkheid dat een steekproef geselecteerd op basis van convenience 
sampling vertekend zal zijn. JUIST 

• Quota sampling 
Een onderzoek wil een steekproef van 50 mensen bekomen op zo’n manier dat 5 verschillende 
leeftijdsgroepen in gelijke mate gerepresenteerd zijn. Als we er van uit gaan dat de 
onderzoeker niet de volledige lijst van mensen in de populatie ter beschikking heeft, welke 
techniek moet hier dan gebruikt worden? => QUOTA SAMPLING 
Een onderzoeker wil een steekproef van 30 kleuters bekomen, met de restrictie dat er 10 2- 
jarige kinderen, 10 3-jarige kinderen en 10 4-jarige kinderen moeten zijn. Als we ervan uitgaan 
dat deze kinderen allemaal geselecteerd worden uit een lokaal kinderdagverblijf, dan moet de 
onderzoeker gebruik maken van ... sampling. => QUOTA SAMPLING 
Wanneer een onderzoek niet het exacte aantal individuen van een populatie kent maar toch 
controle wil over de samenstelling van een steekproef, is de beste techniek de quota sampling 
JUIST 

  
SAMENVATTING P149 zie hierboven 

Hoofdstuk 6: Research Strategies and validity 
  

Research strategy = a general approach to research determined by the kind of question that 
the research study hopes to answer 
  
Research design = a general plan for implementing a research strategy. A research design 
specifies whether the study will involve groups or individual participants, will make comparison 
within a group or between groups, and how many variables will be included in the study 
Een onderzoeksdesign is een algemene aanpak die bedoeld is om een specifieke vraag te 
kunnen beantwoorden. => FOUT (dit is een research strategy) 
  
Research procedure = an exact step-by-step description of a specific research study 
De onderzoeksprocedure (research procedure) is altijd het beginpunt van een onderzoek, want 
pas wanneer je een procedure hebt opgesteld, kan je de details beginnen uitwerken. FOUT (ik 
denk eerst strategy) 

  
6.1 Research strategies TABEL 6.3 P162! P155-164 
  

Categorie 1: strategieën die individuele variabelen onderzoeken 
The descriptive research strategy 
Een studie onderzoekt welk percentage van getrouwde koppels tevreden is met hun huwelijk. 
Dit is een voorbeeld van welke soort onderzoek? => BESCHRIJVEND 
Bv. Wat is het gemiddelde aantal sms'en dat een typische adolescent stuurt in een maand? 
  
Categorie 2: strategieën die de relaties tussen variabelen onderzoeken door twee (of 
meer) variabelen te meten voor elke participant 
The correlational Research Strategy: Measuring two variables for each individual 
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Van alle onderzoeksstrategieën die de relatie tussen variabelen onderzoeken, is de 
correlationele strategie de enige waarbij er geen scores van verschillende groepen vergeleken 
worden. JUIST (van verschillende individuen) 
  
Categorie 3: strategieën die relaties bestuderen tss variabelen door twee (of meer) 
groepen scores te vergelijken 
o the experimental research strategie 
o quasi-experiminetal research strategie 
o nonexperimental research strategie 

Een onderzoeksstudie start met het verdelen van een steekproef van 20-jarige vrouwen 
in 2 groepen: een groep die veel gebruik maakt van Facebook en een groep die weinig 
Facebook gebruikt. Vervolgens wordt er een score verkregen van iedere vrouw die 
betrekking heeft op geluk. De studie wil bepalen of er een relatie is tussen het gebruik 
van Facebook en geluk. Deze studie is een voorbeeld van een ... onderzoeksstrategie. => 
NONEXPERIMENTAL 
Een onderzoek wil de relatie beschrijven tussen enerzijds zelfvertrouwen en anderzijds 
de positie in de geboortevolgorde (1ste kind, 2de kind, etc.). Dit doen ze door het 
zelfvertrouwen voor ieder individu te meten in een groep van jongens die het oudste 
kind zijn, en dit dan te vergelijken met de resultaten met de scores voor het 
zelfvertrouwen bij een groep jongens die niet het oudste kind zijn. Deze studie is een 
voorbeeld van een ... strategie. => NONEXPERIMENTAL 

Experimentele en niet-experimentele studies omvatten beiden het vergelijken van scores van 
groepen. JUIST => allebei onder deze categorie 

  
JRelationships between variables P156-157 

o Lineaire relaties 
o Curviliniear relaties 
o Positieve relaties 
o Negatieve relaties 

  
JNonexperimental and correlational research P161 

Gelijkenissen: 
o Willen aantonen dat er een relaties bestaat tss variabelen maar willen die niet uitleggen 
o Behalen dezelfde conclusies 
o Hebben dezelfde limitaties 

Verschillen: 
o De soort data dat gebruikt wordt om dit doel te verwezenlijken 

• Correlationeel: gebruikt 1 groep participanten en meet twee variabelen bij elke 
individu, produceert daarna data in de vorm van scores 

• Nonexperimental: vergelijkt twee (of meer) groepen van scores en meet slechts 1 
variabele voor elke individu en produceert data-achtige scores zoals in tabel 6.2c. 

  
JResearch strategy summary  P162 

Wij onderscheiden 5 research strategies maar je kan ook opdelen in 2: 
o Experimenteel 
o Niet-experimenteel 
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6.2 internal and external validity P165-169 
  
JExternal validity P166-167 
  

External validity = refers to the extent to which we can generalize the results of a research 
study to people, settings, times, measures, and charasteristics other than those used in that 
study 
=>  A threat to external validity = any charasteristic of a study that limits the ability to 
generalize the results from a research study 
Om een studie succesvol te spiegelen aan de realiteit en bijgevolg de externe validiteit te 
kunnen verhogen, moet er zowel aandacht besteed worden aan het mondain (mundane) 
realisme en experimenteel realisme. FOUT 
 

1. Generalization from a sample to the general population 
2. Generalization from one research study to another 
3. Generalization from a research study to a real world situation 
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JInternal validity P167-168 
  

A research study has internal validity if it produces a single, unambigiuous explanation for the 
relationship between two variables 
=>   A threat to internal validity = any factor that allows for an alternative explanation 
Iedere factor die twijfel veroorzaakt over de onderzoeksresultaten of de interpretatie van de 
resultaten is een ... . => BEDREIGING VOOR DE VALIDITEIT 
  
Fact of life: 
o Research studies vary in terms of validity 

• Sommige hebben hoge externe/interne validiteit, sommige middelmatig en sommige 
laag => accepteer niet zomaar een conclusie van een studie als 'waar' 

o Being aware of threats to validity can help you critically evaluate a research study 
  

6.3 Threats to external validity P169-174 
  
P174 TABEL 6.5! samenvatting 
  

3 verschillende soorten generalisatie => elk met hun risico's op externe validiteit 
o Generalization from a sample to the general population = generalizing across participants 

or subjects 
• Karakteristiek doortrekken van de steekproef tot de populatie 

§ Selection bias 
§ College students 
§ Volunteer bias 
§ Participant charasteristics 
§ Cross-species generalizations 

o Generalization from one research study to another = generalizing across features of a 
study 
• Zelfde resultaten als ik het bij andere proefpersonen/andere tijd/… doe? 

§ Novelty effect 
§ Multiple treatment interference 
§ Experimenter charasteristics 

o Generalization from a research study to a real-world situation = generalizing across 
features of the measurement 
• Onderzoek wordt gedaan onder gecontroleerde omstandigheden en proefpersonen 

weten dat ze aan een onderzoek meedoen => ook in de echte wereld? 
§ Sensitization P173 

• Assassment sensitization 
• Pretest sensitization 

§ Generality across response measures 
§ Time of measurement 

De veralgemeenbaarheid van resultaten van een studie kunnen gelimiteerd worden 
door de manier waarop de afhankelijke variabele wordt gemeten. JUIST 
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6.4 Threats to internal validity P175-179 
  
P179 TABEL 6.6 SAMENVATTING 
 

 
  

Extraneous variables = any variable in a research study other than the specific variables being 
studied Een externe (extraneous) variabele kan een verstorende (counfounding) variabele 
worden als het systematisch mee varieert met de andere variabelen die onderzocht worden in 
de onderzoekstudie => JUIST 
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De invloed van een externe variabele op de relatie tussen een onafhankelijke en afhankelijke 
variabele kan volledig geëlimineerd worden door … => ZE CONSTANT TE HOUDEN 
  
Confounding variables = an extraneous variable (usually unmonitored) that changes 
systematically along with the two variables being studied. A confounding variable provides an 
alternative explanation for the observed relationship between the two variables and, 
therefore, is a threat to internal validity. 
Welke van onderstaande stellingen is de primaire doelstelling van het randomiseren van een 
externe variabele in een experiment? => Het minimaliseren van de kans dat de variabele 
verstoord (confounded) is. 
  
Er mag slechts 1 verklaring zijn voor de onderzoeksresulaten zodanig dat een onderzoek 
interne validiteit heeft. Als er ook maar 1 confounding variable is, dan is er een andere 
verklaring en is de interne validiteit in gevaar. 
  
DUS de sleutel tot interne validiteit is om ervoor te zorgen dat geen enkele 
extraneous variable een confounding variable wordt. 
  
3 soorten gevaren: 
o Omgevingsvariabelen 
o Individuele verschillen => assignment bias 
o Time-related variables 

  
Assignment bias = occurs when the process used to assign different participants to different 
treatments produces groups of individuals with noticeably diferent charastersitics 
  

6.5 More about internal and external validity P180-183 
  
JBalancing internal and external validity P181 
  

Hoge interne validiteit => elimineren of verminderen van confounding variables => 
gecontroleerde omgeving => minder externe validiteit 
  
En omgekeerd 

  
JArtifacts: threats to both internal and external validity P181-182 
  
Twee (van de vele) potentiële artifacten: 
  

Experimenter bias 
  
Wanneer de  persoonlijke overtuigingen of verwachtingen van de onderzoeker de vindingen 
van het onderzoek beïnvloeden  
=> single-blind en double-blind verminderen potentiële experimenter bias H3 
  
Demand charasteristics and participant reactitivty H3 
  
Deze twee kunnen het gedrag van de proefpersoon beïnvloeden 
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JExaggerated variables P182 
  

Onderzoekers overdrijven soms het verschil tss de twee variabelen om duidelijk de relatie te 
zien. 
  

JValidity and individual research strategies P182-183 
  

Verschillende onderzoeken hebben verschillende doelen en dus ook verschillende 
interne/externe validiteit. 

  
SAMENVATTING P183 

Hoofdstuk 7: The experimental research strategy 
  
7.1 Cause-and-effect relationships P189-194 
  

Doel van experimental research strategy = establish a cause-and-effect relationships between 
two variables = veranderingen van 1 variabele zijn direct verantwoordelijk voor het 
veroorzaken van veranderingen in de tweede variabele 
  
FIGUUR 1.7 P 190 
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4 elementen om dit doel te verwezenlijken: 
o Manipulation 

• De onderzoeker manipuleert 1 variabele door zijn waarde te veranderen om een set 
van twee of meer treatment conditions te creëren  

o Measurement 
• Een tweede variabele wordt gemeten bij een groep proefpersonen om een set van 

scores te behalen binnen elke treatment condition 
o Comparison 

• De scores in 1 treatment condition worden vergeleken met de scores van een andere 
treatment condition. Consistent differences between treatments are evidence that 
the manipulation has caused changes in the scores 

o Control 
• Alle andere variabelen worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze de 

onderzochte variabelen niet beïnvloeden 
  

=> alleen de onderzoeken die aan deze voorwaarden voldoen zijn echt experimenten 
Een echt experiment (true experiment) moet ofwel een "no-treatment" controlegroep of een 
placebo controlegroep hebben. FOUT 
Het is onmogelijk om het causaal effect van geslacht te onderzoeken omdat geslacht niet 
gerandomiseerd kan worden. JUIST 
Een echt experiment (true experiment) omvat altijd het vergelijken van metingen die bekomen 
zijn onder een bepaald level van de onafhankelijke variabele met een ander level van de 
onafhankelijke variabele. JUIST 
  

JTerminologie P191-192 
  

Experimental research strategy = establishes the existence of a cause-and-effect relationship 
between two variables. To accomplish this goal, an experiment manipulates one variable while 
a second variable is measured and other variables are controlled. 
  
An experiment = true experiment = attempts to show that changes in one variable are directly 
responsible for changes in a second variable. 
  
In an experiment, the independent variable = the variable manipulated by the researcher. In 
behavioral research, the independent variable usually consists of two or more treatment 
conditions to which participants are exposed.  
  
In an experiment, a treatment condition = a situation or environment characterized by one 
specific value of the manipulated variable. An experiment contains two or more treatment 
conditions that differ according to the values of the manipulated variable. 
  
Levels = the different values of the independent variable selected to create and define the 
treatment conditions 
  
Dependent variable = the variable that is observed for changes to assess the effects of 
manipulating the independent variable. The dependent variable is typically a behavior or 
response measured in each treatment condition. 
  
Extraneous variables = all variables in the study other than the independent and dependent 
variables. 

  



41 
 

JCausation and the third-variable problem P192-193 
  

Er is dus niet altijd een directe (causal) relatie tss twee variabelen, soms is er een derde in spel. 
Een onderzoeker is er zich van bewust dat er een relatie bestaat tussen obesitas en TV kijken 
bij jonge kinderen. Toch is het niet geweten of kinderen meer TV kijken omdat ze overgewicht 
hebben of dat kinderen overgewicht hebben doordat ze zo vaak TV kijken. Dit is een voorbeeld 
van een derde variabele probleem (third-variable problem). FOUT 

  
JCausation and the directionality problem P193 
  

Welke variabele is de oorzaak en welke is het gevolg? 
  
JControlling nature P193-194 
  

Onderzoekers kunnen zodanig bezig zijn met interne validiteit dat de externe validiteit 
ondermijnt wordt. 

  
7.2 Distinguishing elements of an experiment P194-201 
  
JManipulation P195-198 
  

In an experiment, manipulation consists of identifying the specific values of the independent 
variable to be examined and then creating a set of treatment conditions corresponding to the 
set of identified values. 
In een echt experiment (true experiment) omvat het proces van manipulatie het veranderen 
van de waarde van de afhankelijke variabele van de ene behandelingsconditie naar een 
andere. FOUT (ik denk omdat het niet de waarde is) 
  
Manipulation and the directionally problem 
  
Manipulatie kan blootleggen welke variabele de oorzaak is, en welke het gevolg.  
 
Manipulation and the third-variable problem 
 
Via manipulatie kunnen onderzoekers ook de invloed van derde variabelen controleren. 

  
JControl P198-200 
  

Control and the third-variable problem 
  
JExtraneous variables and confounding variables P200-201 
  

Twee kenmerken van een confounding variable: P201 
  
o  Een extraneous variable wordt een confounding variable enkel als het de dependent 

variable beïnvloed. 
Iets totaal ongerelateerd aan de dependent variable vormt geen gevaar. 
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o A confounding variable must be very systematically with the independent variable. Een 
variabele dat random verandert met geen relatie tot de independent variable vormt 
geen gevaar. 

  
7.3 Controlling extraneous variables P202-206 
  
JControl by holding constant or matching = active methods = voor kleine aantallen 
variabelen P202-203 
  

Holding a variable constant 
  
Holding a variable constant eliminates its potential to become a confounding variable.  
=> may limit external validity 
  
Matching values across treatment conditions 
  
o Vergt tijd en moeite 
o Can intrude on the experimental participants 
o Goed wanneer er slechts enkel variabelen een gevaar vormen 

In een experiment waarbij 2 behandelingen worden vergeleken, selecteert de 
onderzoeker participanten zodat aan iedere behandeling exact 20 mannen en 10 
vrouwen worden toegewezen. Welke methode wordt in deze studie gebruikt om voor 
het geslacht van de participanten te controleren? => MATCHING 

  
JControl by randomization = voor grote aantallen variabelen - succes niet gegarandeerd 
P204-205 
  

Randomization = the use of a random process to help avoid a systematic relationship between 
two variables 
Randomisatie is een zeer krachtige methode om simultaan verschillende externe variabelen te 
controleren, maar het nadeel is dat de onderzoeker voor iedere externe variabele aandacht 
moet hebben. Dit zorgt ervoor dat dit een tijdrovende methode is. FOUT 
  
Random assignment = the use of a random process to assign participants to treatment 
conditions 
  

JComparing methods of control P205 
JAdvantages and disadvantages of control methods P206 

=> staan bij de vorige twee titels 
  
7.4 Control groups and manipulation checks P207-210 
  

Experimental group = refers to the treatment condition in an experiment. 
Control group = refers to the no-treatment condition in an experiment. 
  
In a experiment, a no-treatment control group = a condition in which the participants do not 
receive the treatment being evaluated. 
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Placebo effect = refers to a response by a participant to an inert medication that has no real 
effect on the body. 
The placebo effect occurs simply because the individual thinks the medication ia effective. 
  
o Outcome research: bestudeert enkel de effectiviteit van een behandeling. Het doel is om 

te weten te komen of de behandeling een substential of clinically significant effect met 
zich meebrengt. It is concerned with the general outcome of the treatment rather than 
identifying the specific components that cause the treatment to be effective. 

o Process research: probeert de actieve componenten van de behandeling te identificeren. 
Placebo effect moet gescheiden gehouden worden van andere actieve componenten van 
de behandeling. 

  
Placebo control group = a condition in which participants receive a placebo instead of the 
actual treatment. 
  
A manipulation check = an additional measure to asses how the participants perceived and 
interpreted the manipulation and/or to asses the direct effect of the manipulation. 
  
P210 
o Participant manipulations 
o Subtle manipulations 
o Simulations 
o Placebo controls 

  
7.5 Increasing external validity: simulation and field studies P211-215 
  

Simulation = the creation of conditions within an experiment that simulate or closely duplicate 
the natural environment in which the behaviors being examined would normally occur. 
Een simulatiestudie omvat het binnenbrengen van aspecten uit de buitenwereld in het 
laboratorium. JUIST 
Onderzoekers maken vaak gebruik van simulaties in hun studie wanneer ze geen controle 
wensen te hebben over de natuurlijke omgeving waarin de participanten zich zullen bevinden. 
FOUT 
  
2 soorten simulatie: 
o Experimental realism 

• Psycholoical aspects of the simulation 
o Mundane realism 

• Superficial, physical, charasteristics of the simulation which probably have little 
positive effect on external validity 

  
Field study = research conducted in a place that the participant or subject perceives as a 
natural environment. 
Alhoewel veldstudies een hogere externe validiteit neigen te hebben dan traditionele 
laboratoriumstudies, hebben ze ook de neiging om ... . => een lagere interne validiteit te 
hebben 
  
Voordelen van simulatie en Field studies: 
o In natuurlijk-achtige omgeving => more chance that the experimental results accurately 

reflect natural events 
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Nadelen: 
o Risico voor interne validiteit 

  
SAMENVATTING P215-216 

Hoofdstuk 8: Experimental Designs: Between-Subjects 
Design 
  
Between-subjects experimental design = independent measures experimental design = een aparte, 
onafhankelijke groep individuen voor elke behandelingsconditie = de resultaten van twee 
verschillende groepen die elk 1 conditie ondergaan vergelijken. 
  
DOEL = aantonen dat het effect van het onderzoek bestaat doordat de verkregen scores van de ene 
treatment condition duidelijk hoger of lager zijn dan de scores in de andere treatment condition 
  
 <=> within-subjects design = één groep die beide condities ondergaat 
  
8.1 Introduction to between-subjects experiments P220-225 
  
JCharasteristics of between-subjects designs P221 
 

 = independent-measures experimental design 
o Onafhankelijke groep van individuen per conditie 
o Vaker gebruikt voor andere onderzoeksstrategieën: 

• Nonexperimental 
• Quasi-experimental 

o Slechts 1 score voor elke participant 
• Elke participant ondergaat slechts 1 conditie 

o Moet aan alle voorwaarden van een experimenteel onderzoek voldoen: 
• Manipulation en control 

  
JAdvantages and disadvantages of between-subjects designs P221-223 
  

o + de score van de participant wordt niet beïnvloed door vorige treatment conditions (= 
independent measures experimental design) 
• Bv. Vermoeidheid, kennis uit vorige treatment conditions 

o + het is altijd een mogelijkheid (misschien niet altijd de beste) 
o -er zijn meer participanten nodig 
o -individual differences = persoonlijke kenmerken die verschillen van participant tot 

participant 
• Kunnen confounding variables worden! = assignment bias 

  
8.2 Individual differences as confounding variables P226-227 
  
JOther confounding variables P227 
  

o Confounding from individual differences = assignment bias 
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o Confounding from environmental variables 
• Bv. De ene groep in de ochtend, andere 's avonds / kleine kamer, grote kamer / … 

 
JEquivalent groups P227 
  

De verschillende groepen moeten: 
o Created equally 

• Het proces voor het verkrijgen van de participanten moet hetzelfde zijn 
o Treated equally 

• Zelfde ervaring (buiten de verschillende treatment condition) 
o Composed of equivalent individuals 

• De kenmerken van de participanten in de ene groep moeten zoveel mogelijk gelijken 
op die van de andere 

  
8.3 Limiting confounding by individual differences P228-231 
  
JRandom assignment (randomization) P228-229 
  

= willekeurig groepen vormen 
o Individuen hebben dezelfde kans om verdeeld te worden 

  
=> restricted random assignment = de groepenverdeling is gelimiteerd om voorafbepaalde 
kenmerken (zoals de grootte van de groep) te verzekeren. Dus niet zomaar random verdelen 
maar wel zorgen dat er bv. Evenveel mensen bij elke groep zitten. 
o Fair & unbiased 

MAAR: 
! Hierbij vertrouw je op kansen: op kleine schaal kan dit nog steeds oneven uitkomen bv. Als je 
tien keer een muntstuk gooit, zal het misschien 8x kop zijn en 2x munt ipv 5-5. 

  
JMatching groups (matched assignment) P229-230 
  

Matching = involves assigning individuals to groups so that a specific variable is balanced, or 
matched, across the groups. The intent is to create groups that are equivalent (or nearly 
equivalent) with respect to the variable matched. 
  
Drie stappen: 

a. Identification of the variable(s) to be matched across groups 
b. Measurement of the matching variable for each participant 
c. Assignment of the participants to groups by means of a restricted random assignment 

that ensures a balance between groups 
Bv. Als er 60% mannen zijn en 40% vrouwen => 30% mannen in elke groep en 20% vrouwen in 
elke groep 
  
Negatieve punten: 
o Duur en tijdsrovend om die variabelen te meten 
o Soms onmogelijk om op basis van meerdere variabelen groepen te maken 

=> alleen bij doorslaggevende variabelen toepassen bv. Intelligentie bij een leeronderzoek 
  
JHolding variables constant or restricting range of variability P230-231 

o De variabele elimineren 
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o Het bereik van waarden van de variabele beperken 
o Het constant houden van een variabele voorkomt dat een karakteristiek van 

participanten een confounder wordt, door ... . de variabiliteit van die karakteristiek te 
elimineren 

=> gevaar voor externe validiteit! 
  

Summary P231 
  
8.4 individual differences and variability P232-238 
  

Variance = a statistical value that measures the size of the differences from one score to 
another 
  
2 gevaren: 
o Variabelen worden confounding variables 
o Hoge variabiliteit => bij grote individuele verschillen tss participanten 

  
JDifferences between treatments and variance within treatments P235 
  

o Grote verschillen in resultaten tss treatment conditions is goed = bewijst dat het effect 
heeft 
Bij een between-subjects experiment zal iedere factor die de variantie binnen 
behandelingen verhoogt ook de kans op het vinden van een significant verschil tussen 
behandelingen verhogen. FOUT 

o Grote verschillen in dezelfde treatment condition is slecht = variance within 
groups/treatments 

  
JMinimizing variance within treatments P235-237 
  

OPTIES: 
1. Standardize procedures and treatment setting 
• Participanten op dezelfde manier behandelen 

2. Limit individual differences 
• Kleine variantie 
• Eerlijke verdeling groepen ~ individuele verschillen 

3. Random assignment and matching 
• Limiteert confounding 
• Maar: Houd geen rekening met variantie 

4. Sample size 
• Groot aantal deelnemers 
• Maar: square-root relationship = #deelnemers moet enorm stijgen om een effect 

te verkrijgen  
BEST: 
o Minimaliseer individuele verschillen (pas wel op voor externe validiteit) 
o Standaardiseer de procedures 

  
8.5 other threats to internal validity of between-subjects designs P238-240 
  

2 grote gevaren voor interne validiteit: 
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o Assignment bias 
o Confounding variables 

  
JDifferential attrition P238-239 
  

Attrition =  de participant stopt de study voor hij klaar is 
  
=> differential attrition = er zijn verschillende attrition rates tss de groepen: bij 1 groep gaan er 
meer mensen weg dan bij de andere => gevaar voor interne validiteit 
Wat is toch nog een risico in een gerandomiseerd dubbel-blinde placebo-gecontroleerd 
betweensubjects onderzoek? ● A Compenserende gelijkmaking (compensatory equalization) ● 
B Wrevelige ontmoediging (resentful demoralization) ● C Verschillend uitvalpercentage 
(differential attrition) ● D Toewijzingsbias (assignment bias) 

  
JCommunication between groups P239-240 
  

Diffusion = het verspreiden van de behandeling van de experimentele groep naar de controle 
groep en verminderd het verschil tss de twee condities: bv. Één groep die de nieuwe methode 
voor het behandelen van depressie krijgt, praat met de controle groep (die de oude methode 
krijgen) over de nieuwe. De controle groep zal nu misschien elementen opnemen van de 
nieuwe methode.  
  
Compensatory equalization = de ene groep komt te weten hoe de andere groep wordt 
behandeld en eist hetzelfde. 
  
Compensatory rivalry = de onbehandelde groep komt de treatment van de andere groep te 
weten en gaat nu extra hard werken om te bewijzen dat ze het ook zonder dat voordeel 
kunnen. 
  
Resentful demoralization = de onbehandelde groep komt de treatment van de andere groep 
te weten en geeft op, is minder gemotiveerd/productief. => effect lijkt groter dan het is 

  
8.6 applications and statistical analyses of between-subjects designs P240-244 
  
JTwo-group mean difference P241-242 
  

Single-factor two-group design = two-group design = slechts twee groepen van participanten 
vergelijken 
De belangrijkste beperking van een 2-groepen between-subjects design is dat de kans om een 
significant verschil tussen 2 gemiddelden te kunnen aantonen relatief laag is. FOUT 
  
Voordelen: 
o Gemakkelijk 
o Twee uitersten van condities => duidelijke verschillen 

Nadelen: 
o Geeft weinig info 
o Vaak is het nodig om meerdere groepen te hebben om een compleet beeld te krijgen 

over de effectiviteit van de behandeling 
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JComparing means for more than two groups 242-243 
  

Single-factor multiple-group design = verschillende controlegroepen vergelijken bv. 
Automobilisten wanneer ze bellen, sms'en of niet op hun gsm zitten 

  
A word of caution about multiple-group designs 
o De verschillen tss de groepen zijn niet zo uitgesproken als bij twee groepen 
o Te veel groepen mag niet => de verschillen zijn niet meer significant 

  
JComparing proportions for two or more groups 243-244 
  

o Geen ordinale/nominale schaal 
o Gewoon categorieën 

  
SAMENVATTING 245  

Hoofdstuk 9: Experimental designs: within-subjects 
design 
  
9.1 Within-subjects experiments and internal validity P250-258 
  
JCharasteristics of within-subjects designs P250-251 
  

A within-subjects experimental design = repeated-measures experimental design = compares 
two or more different treatment conditions (or compares a treatment and a control) by 
observing and measuring the same group of individuals in all of the treatment conditions being 
compared.  
Dus: zoeken naar verschillen tss treatment conditions in dezelfde groep participanten.  
  
To qualify as an experiment, the design must satisfy all other requirements of the 
experimental researh strategy, such as manipulation of an independent variable and control of 
extraneous variables. 

  
JThreats to internal validity to within-subjects experiments P252-255 
  

Gevaren voor interne validiteit: 
a. Confounding from environmental variables: 

Kenmerken van de omgeving die kunnen veranderen van de ene treatment condition tot 
de andere 

b. Confounding from time related variables: 
• History:  

§ Omgevingsgebeurtenissen (niet de behandeling) die veranderen over tijd 
en die de scores anders kunnen beïnvloeden in de ene treatment dan in de 
andere 
• Bv. Een brandalarm dat afgaat => weinig herinneren 

• Maturation: 
§ Een fysiologische of psychologische verandering v/d participant die de 

scores beïnvloedt 
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• Bv. Kinderen ontwikkelen zich redelijk snel waardoor ze op het einde 
van het experiment andere vaardigheden hebben geleerd dan ervoor 
die los staan van het experiment <=> ouderen verliezen snel 
mogelijkheden 

• Instrumentation (=instrumental bias = instrumental decay): 
§ Veranderingen in een meetinstrument dat zich voordoet over tijd 

• Bv. de weegschaal waar participanten mee gewogen werden kan 
verslijten over tijd 
Bv. De onderzoeker wordt vermoeider/heeft meer kennis dan 
voordien en beoordeeld de participanten anders dan voordien 

• Vooral bij behavioral observation measures 
• Regression toward the mean (=statistical regression): 

§ Een wiskundig fenomeen waarbij extreme scores (hoog of laag) in de ene 
meting minder extreem worden in de tweede meting 
• Bv. Het is vaak een samenspel van stabiele factoren (kennis) en 

onstabiele (geluk). Een student heeft bijvoorbeeld de hoogste score op 
het eerste examen (zowel kennis als geluk), op het tweede zal dit 
waarschijnlijk minder zijn (de kennis is er nog maar minder geluk). 

• Order effects (practice, fatigue and carry-over effects): 
§ Wanneer het deelnemen aan de ene treatment condition invloed heeft op 

de scores van de participant in latere treatment conditions 
• Carry-over effects: wanneer de ene treatment condition een verschil 

maakt in de participant en de andere treatment condition beïnvloed 
• Bv. Als de participant van een lichte kamer komt wordt de 

volgende kamer misschien opgevat als donkerder dan dat ze uit 
een kamer kwam met gedimd licht. 

• Progressive error: veranderingen in het gedrag van de participant of 
performance die gerelateerd zijn aan een algemene ervaring in een 
research study maar niet gerelateerd zijn aan (een) specifieke 
behandeling(en) 
• Bv. Practice effects en vermoeidheid 

  
JSeparating time-related factors and order effects P256 
  

Related to time: 
o History 
o Maturation 
o Instrumentation 
o Regression 

  
Related to previous experience: 
o Order effects 

• Carry-over effects 
• Progressive error 

§ Practice effects 
§ Fatigue 

  
  
JOrder effects as a confounding variable P256-257 
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9.2 Dealing with time-related threats and order effects  P258-264 
  
JControlling time P258-259 
  

Het aantal tijd dat nodig is om de studie te completen ~ de kans dat een tijd-gerelateerd gevaar 
zich voordoet: 
Hoe meer tijd, hoe meer kans 
  
<=> maar meer tijd tss studies verminderd wel order effects bv. fatigue 

 
JSwitch to a between-subjects design P259 
  

Soms stap je beter over van een within-subjects design op een between-subjects design als je 
order effects verwacht: 
o Bv. Als je kinderen leert lezen met methode 1 kun je daarna die kinderen niet meer leren 

lezen met methode twee want de eerste methode zal dan invloed hebben op de tweede 
(zwaar order effect) 

  
JCounterbalancing: matching treatments with respect to time P259-262 
  

Counterbalancing = the proces of matching treatments with respect to time 
o Verschillende participanten ondergaan in een andere volgorde de treatments waardoor 

er voor elke treatment participanten zijn die het als eerste, tweede, derde, … doen. 
o Zowel effectief voor order effects als time effects (history & maturation) 
o Voor een within-subjects studie die 2 behandelingen vergelijkt (A en B), verwacht de 

onderzoeker dat oefening/ervaring (practice) gedurende de eerste behandeling de score 
van de participanten tijdens de 2de behandeling zullen verbeteren. Als de volgorde van 
de behandelingen "counterbalanced" wordt, dan zal de oefening/ervaring (practice) ... . 
scores beïnvloeden in behandeling A voor de helft van de participanten, en scores in 
behandeling B voor de andere helft van de participanten. 
Net zoals dat random toewijzing routinematig gebruikt wordt om de interne validiteit 
van betweensubjects te beschermen, wordt counterbalancing routinematig gebruikt om 
de interne validiteit van within-subjects onderzoek te beschermen. JUIST 

  
Counterbalancing and order effects 
De order effects zijn er nog steeds, ze zijn verborgen in de data maar ze vormen geen gevaar 
meer voor internal validity.  

  
JLimitations of counterbalancing P262-264 
  

Counterbalancing and variance 
o Magnitude veranderd 
o Bij absolute waarden kan het het de echte waarde van een treatment disguizen 
o Counterbalancing adds the order effects to some of the indivuduals but not to all => 

variantie! 
  

Asymmetrical order effects 
o We gaan ervan uit dat order effects symmetrisch zijn -> is niet altijd zo! 

• De ene treatment condition kan een groter order effect met zich meebrengen dan de 
ander 
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Counterbalancing and the number of treatments 
Complete counterbalancing = een specifieke reeks van treatment conditions kan zijn eigen 
order effect teweeg brengen 
=> Hoe meer treatments hoe moeilijker! 
  
Oplossingen: 
o Partial counterbalancing 

• Ervoor zorgen dat elke treatment eerste is voor één groep, tweede voor een andere, 
derde … in plaats van elke mogelijke reeks 

o A latin square p264 
• Een matrix 
• Niet volledig in orde => random generator voor de rijen zou een oplossing kunnen 

zijn 
• Het gebruiken van een Latijns vierkant (Latin square) voor counterbalanceren van 

behandelingen binnen een within-subjects experiment verzekert dat iedere 
mogelijk volgorde van behandelingsomstandigheden wordt gebruikt. FOUT 

  
9.3 Comparing within-subjects and between-subjects designs P265-273 
  
JAdvantages of within-subjects designs P265-270 
  

Voordelen within t.o.v. between: 
o Within: minder participanten nodig <=> between 
o Een voordeel van een within-subjects design is dat iedere participant als controle voor 

zichzelf dient. JUIST 
o Within: elemineert de kans op individual differences <=> primaire bezorgdheid bij 

between 
• Individual differences: 

§ Between groups => confounding variable 
§ Within each treatment condition => high variance 

  
Dit kan er gemeten worden bij de within: 
o De verschillen tss treatments zonder individual differences erbij te betrekken 

• Because the same participants are in every treatment condition, the treatment 
effects and the individual differences are not linked 

o De verschillen tss individuen 
• When the individual differences are consistent across treatments, they can be 

measured and removed from the rest of the variance in the data. This can greatly 
reduce negative effects of large variance 
  

JDisadvantages of within-subjects designs P270-271 
  

Nadelen within: 
o Time-related factors 

• Want treatments occur at different times 
• Bv. Fatigue, weather, … 
• => internal validity 

o Participant attrition 
• Sommige participanten verlaten de studie vroegtijdig 
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• => external validity 
• TIP: begin met meer individuen dan er nodig zijn 

  
JChoosing within- or between-subjects P271-272 
  

Voordelen van het ene = de nadelen van het andere 
a. Individual differences: 

=> nadeel van between 
=> voordeel within: want within vermindert variantie dus gemakkelijker om 
treatment effect te ontdekken 

=> goed wnnr er grote individuele verschillen zijn 
b. Time-related factors and order effects: 

=> nadeel van within 
=> voordeel between: want between: elke participant doet slechts in 1 experiment 
mee en wordt slechts 1 keer gemeten 

=> goed wnnr je verwacht dat de treatment conditions een lang effect zullen 
hebben 

c. Fewer participants: 
=> within heeft minder participanten nodig 

=> goed wnnr er weinig kandidaten zijn 
  

JMatched-subjects designs P272-P273 
  

= each individual in one group is matched with a participant in each of the other groups. 
The matching is done so that the matched individuals are equivalent with respect to a variable 
that the researcher considers to be relevant in the study. 
Een matched-subjects design beoogt de voordelen van een within-subjects design te 
verkrijgen, ondanks het feit dat het eigenlijk een vergelijking tussen groepen maakt. JUIST 
  

  
9.4 Applications and statistical analysis of within-subjects designs P274-275 
  
JTwo-treatment designs P274-275 
  

Vergelijk met: two-group between-subjects: ~ zelfde voor- en nadelen 
  
Voordelen: 
o Gemakkelijk maximaliseren van verschillen tss de twee treatment conditions 
o Minimize gevaar van confounding van order effects en time-related factors 
o In de context van een within-subjects experiment, heeft een "2-treatment design" in 

vergelijking met een "multiple-treatment design" het voordeel dat het gemakkelijker is 
om te counterbalanceren . JUIST 

  
Nadelen: 
o We weten niet hoe de variabele reageert op kleine veranderingen 

  
JMultiple-treatment designs P275 
  

Voordelen: 
o Data hebben meer kans om de functionele relatie tss twee variabelen weer te geven 
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o Meer overtuigende cause-and-effect 
  

Nadelen: 
o Te veel treatments => kleine verschillen tss treatments 
o Meer tijd nodig voor de participant om alles te doorlopen => attrition 
o Moeilijker om te counterbalancen 

  
SAMENVATTING P267 

Hoofdstuk 10: The nonexperimental and quasi-
experimental strategies:  

Nonequivalent group, pre-post, and development designs 
  
10.1. Nonexperimental and quasi-experimental research strategies P281-284 
  
JThe structure of nonexperimental and quasi-experimental designs P282-284 
 

Bij niet-experimenteel onderzoek wordt er typisch gekeken naar verschillen tussen groepen of 
veranderingen over tijd. JUIST 
Welke van onderstaande alternatieven zou een onderzoeker toelaten om te bepalen of de effecten 
van de condities die teruggevonden werden in een studie met 1 factor ook terug te vinden zijn bij 
oudere subjecten? ● A Het toevoegen van extra condities in de originele studie ● B Het 
contrabalanceren van de volgorde waarin de verschillende leeftijdsgroepen getest worden ● C Het 
toevoegen van leeftijd als een tweede factor in de originele studie ● D Het beperken van de range 
van leeftijden van de subjecten om de variantie te verminderen 
Niet-experimentele studies bevatten altijd een bedreiging voor interne validiteit, waardoor ze geen 
ondubbelzinnige oorzaak-gevolg relaties kunnen bepalen. JUIST 
 

Gelijkenissen met een experiment? 
o Ze vergelijken twee scores van verschillende groepen/condities 

Verschil met een experiment? 
o Maken gebruik van een niet-gemanipuleerde variabele om de groepen/condities te 

definiëren 
• De niet gemanipuleerde variabele = 

§ Een eigenschap v/d deelnemer (bv. Man/vrouw) 
§ Tijdvariabele (voor/na de treatment) 

  
Verschil tss quasi- en nonexperimental? 
o Nonexperimental doen geen poging om confounding en gevaren voor internal validity te 

controleren, quasi-experimental wél! 
  
TABLE 10.1 P284 
An overview of research designs for the nonexperimental and quasi-experimental research 
strategies 

  Between-subjects designs Within-subjects designs 

Type  = Nonequivalent groups = Pre-post designs 
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Purpose  Compares preexisting groups of individuals 
(= groups that are not randomly assigned) 

Compares two or more scores 
for one group of participants 

Examples of 
designs 

• Differential research 
• Posttest-only nonequivalent control 

group design 
• Pretest-posttest nonequivalent control 

group design 
• Cross-sectional development design 

• Pretest-posttest design 
• Time-series 

  
• Longitudinal development 

design 

Between-subjects designs = nonequivalent groups 
Within-subjects designs = pre-post designs 

  
10.2 Between-subjects nonexperimental and quasi-experimental designs: 
nonequivalent group designs P284-291 
 

Variantie in een tussensubject design kan gereduceerd worden door het toevoegen van een 
subjectvariable (bijvoorbeeld leeftijd) als een tweede factor. JUIST 
 

Nonequivalent group design = a research study in which the different groups of participants 
are formed under circumstances that do not permit the researcher to control the assignment 
of individuals to groups, and the groups of participants are, therefore, considered 
nonequivalent. Specifically, the researcher cannot use random assignment to create groups of 
participants. 
Het concept van het niet-equivalente groepen design is dat het aantal participanten per groep 
verschilt over de groepen. FOUT 
Effecten van geschiedenis kunnen aanwezig zijn in het niet-equivalente groepen design, omdat 
de participanteigenschappen verschillen over groepen. FOUT 
Welke van onderstaande voorbeelden beschrijft het non-equivalente groependesign accuraat? 
● A De onderzoeker heeft geen invloed over welke mensen aan welke groep toegewezen 
worden en kan niet verzekeren dat de groepen equivalent zijn. 

  
JThreats to internal validity for nonequivalent group designs P285-286 
  

Nonequivalent groups => Assignment bias! = de assignment procedure creëert groepen die 
verschillende participant characteristics hebben 
  
Nonequivalent groups study ~ between-subjects experimental design MAAR! 
Between-subjects experimental design gebruikt altijd een vorm van random assignment of 
matching om equivalent groups te garanderen 

  
JNonexperimental designs with nonequivalent groups P286-290 
  

1. The differential research design 
= a research study that simply compares preexisting groups. 
  
A differential study uses a particpant charasteristic such as gender,race, or personality to 
automatically assign participants to groups. The researcher does not randomly assign 
individuals to groups. A dependent variable is then measured for each particpant to obtain a 
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set of scores within each group. The goal of the study is to determine whether the scores for 
one group are consitently different from the scores of another group. Differential research is 
classified as a nonexperimental research design. 
  
2. The posttest-only nonequivalent control group design 
= compares two non-equivalent groups of participants.  
One group is observed (measured) after receiving a treatment, and the other group is 
measured at the same time but receives no treatment. 
This is an example of a nonexperimental research design. 
  
A non equivalent control group design = uses preexisting groups, one of which serves in the 
treatment condition and the other in the control condition.  
The researcher does not randomly assign individuals to groups 
  

JA quasi-experimental design with nonequivalent groups P290-291 
  

1. The pretest-posttest nonequivalent control group design 
= compares two non-equivalent groups.  
One group is measured twice, once before a treatment is administered and once after. The 
other group is measured at the same two times but does not receive any treatment. Because 
this design attempts to limit threats to internal validity, it is classified as quasi-experimental. 
Eén van de belangrijkste voordelen van een pretest-posttest niet-equivalente groepen design, 
vergeleken met andere niet-equivalente groepen designs, is Dat de pretest scores kunnen 
kunnen gebruikt worden om de invloed van toewijzingsbias te verminderen. 

  
10.3 Within-subjects nonexperimental and quasi-experimental designs: pre-post 
designs P292-297 
  

A pre-post design = a research study in which a series of observations is made over time for 
one group of particpants. 

  
JThreats to internal validty for pre-post designs P293 
  
History, instrumentation, testing effects, maturation and statistical regression MAAR geen order 
effects (=> omwille van counterbalancing) zoals within-subjects design. 
De interne validiteit van pre-post designs wordt bedreigd door ● A differentiële effecten. ● B 
variabelen gerelateerd aan tijd. ● C Alle overige alternatieven bedreigen de interne validiteit. ● D 
variabelen gerelateerd aan verschillen tussen groepen 
 
JA nonexperimental pre-post design P293-294 

= each individual in a single group of particpants is measured once before treatment and once 
after the treatment. 

  
The pretest-posttest design 

Probeert de bovenstaande threats van internal validity niet tegen te gaan <-> time-
series design wel. 
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JA quasi-experimental pre-post design P294-296 
  

The time-series design 
= has a series of observations for each participant before a treatment or event and a series of 
observations after the treatment or event. Probeert threats tegen internal validity tegen te 
gaan. 
  
Treatment <=> event : A treatment is a manipulation administered by the researcher and an 
event is an outside occurence that is not controlled or manipulated. 
In een tijdsreeks design vermindert de reeks observaties de bedreiging voor de interne 
validiteit omdat ● A de eventuele invloed van een externe variabele kan gestopt worden voor 
de behandeling begint. ● B een reeks observaties meer valide is dan een enkele observatie. ● C 
de eventuele invloed van een externe variabele kan gezien worden in de observaties voor de 
behandeling. ● D een reeks observaties betrouwbaarder is dan een enkele observatie. 
Een onderzoeker meet in de lente gedurende drie weken het aantal keer dat een groep 
leerlingen de leerlingenbegeleider op school bezoekt. In de winter, onmiddellijk na het 
gebeuren van een zwaar ongeluk voor de schoolpoort waarbij meerdere getuigen aanwezig 
waren, meet de onderzoeker het aantal bezoeken naar de leerlingenbegeleider opnieuw om te 
kijken of er een verandering is. Dit is een voorbeeld van een onderbroken tijdsreeks design. 
JUIST 

JSingle-case applications of time-series designs P296-297 
  
Single-subject = single-case design = single-case time-series designs = research designs that 
focus on a single case (person), rather than a group of participants. 
  
Bv. Agressiviteit van een individu in therapie meten voor en na de behandeling <=> aantal 
gevechten op een school gedurende drie maand voor en na de behandeling. Het eerste is 
individueel = single-case. 
  

10.4 Developmental research designs P297-303 
  

Developmental research designs = are used to examine changes in behavior related to age. 
  
JThe cross-sectional developmental research design P298-300 

= uses different groups of individuals, each group representing a different age.  
The different groups are measured at one point in time and then compared. 

  
Strengths and weaknesses of the cross-sectional development design 
Zie schema hieronder 
Cohorts = individuals who were born roughly the same time and grew up under similar 
circumstances. 
Cohort effects = generation effects = refer to differences between age groups (or cohorts) 
caused by unique characteristics or experiences other than age. 

  
JThe longitudinal developmental research design P300-302 

= examines development by observing or measuring a group of cohorts over time. 
  

Strenghts and weaknesses of the longitudinal developmental design 
Zie schema hieronder 
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Cross-sectional longitudinal designs 
  
TABEL 10.2 P302 
Strengths and weaknesses of cross-sectional and longitudinal developmental research designs 

  Longitudinal research Cross-sectional research 

Strenghts  • No cohort or generation effects  
• Assesses individual behavior 

changes 

• Time-efficient 
• No long-term cooperation 

required 

Weaknesses • Time-consuming 
• Particpant dropout may create bias 
• Potential for practice effects 

• Individual changes not assessed  
• Cohort generation effects 

  
TABEL 10.3 P303 
A summary of nonexperimental and quasi-experimental research designs 

  Between-subjects designs 
(nonequivalent group 
designs) 

Within-subjects designs 
(pre-post designs) 

Nonexperimental Differential research 
Compares preexisting groups 
(bv. Man/vrouw) 

Pretest-posttest design  
Compares pre-treatment and post-
treatment scores for one group of 
participants 

Nonexperimental Posttest-only nonequivalent 
control group design 
Compares preexisting groups 
after one group receives a 
treatment 

  

Nonexperimental Cross-sectional 
developmental design 
Compares preexisting groups 
differing in age 

Longitudinal developmental design 
Observes one group of individuals at 
different points in time 

Quasi-
experimental 

Pretest-posttest 
nenequivalent control group 
design 
Adds a pretest to the posttest 
only design 

Time-series design: 
Replaces the single pre and post scores 
in a pretest-posttest design with a 
series of measurements 

  
Welke van onderstaande voorbeelden is geen voorbeeld van een niet-experimenteel of 
quasiexperimenteel design? ● A Een studie die scores voor depressie vóór een therapie vergelijkt 
met die na een therapie. ● B Een studie die prestaties van subjecten vergelijkt die ofwel in een kamer 
zaten die geel geschilderd was of in een kamer die blauw geschilderd was. ● C Een studie die scores 
voor zelfwaarde van kinderen met versus kinderen zonder leerstoornis vergelijkt. ● D Een studie die 
scores voor attitude vergelijkt tussen mannen en vrouwen 
In een differentieel design wordt de subjecteigenschap waarmee de groepen ingedeeld worden een 
.................... variabele genoemd. QUASI-ONAFHANKELIJKE 
In een cross-sectioneel ontwikkelingsdesign is leeftijd de quasi-onafhankelijke variabele. JUIST 
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Een cross-sectioneel ontwikkelingsdesign dat drie verschillende leeftijden vergelijkt, heeft drie 
verschillende groepen nodig. JUIST 
 
10.5 Applications, statistical analysis, and terminology for nonexperimental, quasi-
experimental, and development designs P304-305 
  
JApplication and analysis P304 
  

The pretest-posttest nonequivalent control group design 
  

JTerminology in nonexperimental, quasi-experimental, and developmental designs P304-
305 
  
Quasi-indenpendent variable = the variable that is used to differentiate the groups of participants or 
the groups of scores being compared 
  
Dependent variable = the variable that is measured to obtain the scores within each group 
  
SAMENVATTING P306-307 

Hoofdstuk 11: Factorial Designs 
  
11.1 introduction to factorial designs P313-315 
Een factoriële studie vergelijkt de effectiviteit van twee allergiemedicijnen aan de hand van meten 
van symptomen voor het nemen van de medicatie, 30 minuten erna en drie uur erna. De helft van de 
participanten wordt at random toegewezen aan de ene soort medicatie, de andere helft aan de 
andere soort. De resultaten van deze studie moeten geanalyseerd worden met een analysetechniek 
voor onafhankelijke metingen. FOUT 
JExperimental factorial designs P313-315 
  

A factor = an independent variable in an experiment, especially those that include two or more 
independent variables 
  
A factorial design = a research design that includes two or more factors  
  
o Creëert vaak een 'it depends situatie' = een realistischere situatie 

• Soms is iets niet significant in de ene studie maar met een extra factor zie je wel een 
duidelijk verschil 
§ Bv. Agressie na geweldadige videogames bij mannen is duidelijk hoger, bij 

vrouwen is dit niet zo. 
Als we enkel vrouwen hadden bestudeerd was de conclusie = gewelddadige 
games hebben geen effect.  
In realiteit = 'it depends' qua geslacht 

  
o Vaak is dit een matrix:  

• Horizontaal = eerste factor bv. Leren op papier of op scherm  
§ Papier en scherm = de levels van de factor = 2 levels 

• Verticaal = tweede factor bv. Tijd om te leren staat vast of niet vast 
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§ Tijd om te leren: vast of niet vast = de levels van de factor = 2 levels 
o => dit voorbeeld is dus een 2x2 factorial design: 2 levels van manier van presenteren en 

2 levels van tijdscontrole 
o Er zijn ook 3x2 factorial designs enz. 

Een factorieel design met twee factoren vergelijkt twee niveaus voor factor A en drie 
niveaus voor factor B met een steekproef van 5 participanten in elke conditie. Deze 
studie zal een totaal van 25 participanten nodig hebben. FOUT 
In een studie met twee factoren is het mogelijk om één binnensubject en één 
tussensubject factor te hebben. JUIST 
Welke van onderstaande alternatieven is een voordeel om geslacht als tweede factor toe 
te voegen in een studie die twee behandelingscondities vergelijkt in plaats van het 
gebruik van een gemengde groep van mannen en vrouwen in elke behandelingsgroep? ● 
A Alle andere alternatieven zijn voordelen van een studie met twee factoren. ● B De 
studie met twee factoren zou bepalen of het effect van de behandeling afhankelijk is van 
geslacht. ● C De studie met twee factoren zou de variantie verminderen als de scores van 
de mannen consistent hoger of lager zouden liggen dan die van de vrouwen. ● D De 
studie met twee factoren zou tonen hoe het effect van behandeling verschilt tussen 
mannen en vrouwen. 

  
Quasi-independent variable = variabelen die niet gemanipuleerd zijn bv. Leeftijd, geslacht, … 

  
11.2 Main effects and interactions P316-324 
  
JMain effects P316-317 
  
Betekenis hieronder 
  
JThe interaction between factors P318-319 
  

Main effect = the mean differences among the levels of one factor. Zoals in sociale psychologie 
= hoofdeffect. P317 voor voorbeeld 
When the research is represented in a matrix with one factor defining the rows and the second 
factor defining the columns, then the mean differences among the rows define the main effect 
for one factor, and the mean differences amongst the columns define the main effect for the 
second factor.  
Als een A x B interactie statistisch significant is, dan moet er minstens 1 van de hoofdeffecten 
ook statistisch significant zijn. FOUT 
 
Simpelweg: neem gemiddelde van rij 1/kolom 1, neem gemiddelde van rij 2/kolom 2. Het 
verschil tss de gemiddelden van de 2 rijen/kolommen = mean effect. 
  
!Note that a two-factor study has two main effects; one for each of the two factors. 
  
An interaction between factors (or simply an interaction) = occurs whenever two factors, 
acting together, produce mean differences that are not explained by the main effects of the 
two factors.  
On the other hand, if the main effect for either factor applies equally across all levels of the 
second factor, then the two factors are independent and there is no interaction.  
Bv. Het innemen van de ene drug heeft effect op het innemen van de tweede/andere drug 
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In een factorieel design met twee factoren vergelijkt men twee verschillende condities (factor 
1) tussen mannen en vrouwen (factor 2). In deze studie hebben de mannen een gemiddelde 
score van 15 in de eerste conditie en 25 in de tweede conditie. De vrouwen hebben een 
gemiddelde score van 35 in de eerste conditie en 50 in de tweede. In deze studie is er EEN 
HOOFD- EN INTEREECTIE-EFFECT VOOR ELKE FACTOR 
  

JAlternative views of the interaction between factors P319-321 
  

An interaction = exists between the factors when the effects of one factor depend on the 
different levels of a second factor 
  
Indicatie van interactie: 
o Niet-parallelle lijnen in een grafiek 

=> controleren met statistiek of een interactie significant is 
  
JIdentifying interactions P321-322 
  

Vergelijk de mean differences van de ene rij/kolom tegenover de andere rij/kolom: 
a. Grote en richting van de verschillen zijn gelijk => geen interactie 
b. Grote en richting van de verschillen zijn niet gelijk => interactie 

! Statistiek bepaald of de interactie significant is 
  

JInterpreting main effects and interactions P322-323 
  

Ook al is er statistisch een significant effect bewezen: de main effect is nog steeds een 
gemiddelde! 
=> kan een verkeerd beeld geven 
  

JIndependence of main effects and interactions P323-324 
  

De twee-factor/two-factor studie evalueert 3 soorten mean differences: P323-324 
o The mean differences from the main effect of factor A 
o The mean differences from the main effect of factor B 
o The mean difference from the interaction between factors 

  
11.3 Types of factorial designs and analysis P325-332 
  

Factorial designs: Je kan kiezen uit: 
  
o Between-subjects 
o Within-subjects 
o Beide: mixed design 

en 
o Experimental design 
o Non-experimental design 
o Quasi-experimental design 
o Een combinatie: combined strategy study 
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JBetween-subjects and within-subjects designs P326-328 
  

Mixed designs: within- and between-subjects 
  
A mixed design = a factorial study that combines two different research designs. 
Bv. Een factorial study met één between-subjects factor en één within-subjects factor 
Een factoriële studie die de mate van depressie meet vóór en na een behandeling voor zowel 
een behandelings- als een controlegroep is een voorbeeld van ● A een tussensubject design. ● 
B een gemengd design. ● C een herhaalde metingen design. ● D een binnensubject design 
  

JExperimental and nonexperimental or quasi-experimental research strategies P328-330 
  

Combined strategies: experimental and quasi-experimental or nonexperimental 
  
A combined strategy study = uses two different research strategies in the same factorial 
design. 
One factor is a true independent variable (experimental strategy) and one factor is a quasi-
independent variable (nonexperimental or quasi-experimental strategy) 
  

JPretest-posttest control group designs P330-331 
  

Pretest-posttest nonequivalent control group design (Hoofdstuk 10): 
O X O (treatment group) 
O    O (nonequivalent control group) 
Groepen worden twee keer gemeten, maar slechts 1 groep krijgt behandeling. 
= two-factor mixed design: 
o One factor = treatment/control = between-subjects factor 
o The other factor = pretest/posttest = within- subjects factor 

  
OF 
  

R O X O (treatment group) 
R O    O (control group) 
(R = randomly assigned) 
= combined strategy  
o One experimental factor = treatment/control 
o One nonexperimental factor = pre/post 

 Het pretest-posttest controlegroep design is een voorbeeld van EEN GEMENGD DESIGN 
 
JHigher-order factorial designs P331-332 
  

= Wanneer er drie of meer factors zijn 
  
11.4 Applications of factorial designs P333-343 
  
JExpanding and replicating a previous study P333-334 
  

Factorial designs gebruiken om te controleren of er een factor de interpretatie van de studie 
beïnvloedde 
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JReducing variance in between-subjects designs P334-337 
  

Leeftijd kan bv. Een grote invloed hebben door maturiteit => creëert hoge variantie: probleem 
in between-subjects designs 
De variabele leeftijd verminderen/elimineren => gevaar voor externe validiteit 
Oplossing: 
Groepen opdelen qua leeftijd (meerdere levels) 
Wat is de implicatie van een significante A x B interactie in een tweewegs variantie-analyse? ● 
A Beide hoofdeffecten moeten ook significant zijn. ● B Geen enkele van de hoofdeffecten kan 
significant zijn. ● C Het significant zijn van de interactie heeft geen invloed op het significant 
zijn van de hoofdeffecten. ● D Minstens één van de hoofdeffecten moet ook significant zijn. 

  
JEvaluating order effects in within-subjects designs P337-343 
  

Order effects: probleem in within-subjects designs 
  
Order effects meten/elimineren? 

a. Counterbalancing (Hoofdstuk 9) 
b. via second factor zie hieronder 

 
Using order of treatments as a second factor 
  

Volgorde-effecten kunnen gemeten en geëvalueerd worden met een factorieel design met 
volgorde van condities als tweede factor. JUIST 

 
Oplossing: 
De order of treatments gelijk stellen aan de tweede factor! 
  
Drie mogelijke uitkomsten: 

a. No order effects 
b. Symmetrical order effects zie vb P340 
c. Nonsymmetrical order effects zie vb P342 

  
SAMENVATTING P343 

Hoofdstuk 12: The correlational research strategy 
  
Correlational research strategy = two or more variables are measured to  
obtain a set of scores (usually two scores) for each individual. The measure- 
ments are then examined to identify any patterns of relationship that exist between the variables 
and to measure the strength of the relationship. 
  
Bv. Twee groepen: mannen/vrouwen. En telkens twee variabelen per groep: gewicht/succes. 
  
! Probeert niet de relatie tss variabelen te verklaren of de variabelen te manipuleren, conroleren, 
tussenkomen. 
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Correlationeel onderzoek wordt vaak gebruikt voor ... ● A het manipuleren van een variabele. ● B het 
bewijzen van oorzaak-gevolg relaties. ● C het beschrijven van een variabele. ● D preliminair 
onderzoek. 
Dr. Jones hoopt aan te tonen dat kinderen die voedzamer ontbijten ook beter academisch presteren 
dan hun leeftijdsgenoten. Indien dit resultaat wordt gevonden, dan zou ... de predictor variabele zijn 
en . de criterion variabele voor deze studie ● A de leeftijd, de academische prestaties ● B de 
voedzaamheid van het ontbijt, academische prestaties ● C de academische prestaties, de 
voedzaamheid van het ontbijt ● D zij die een zeer voedzaam ontbijt eten, zij die amper een 
voedzaam ontbijt eten 
Een elektriciteitsmaatschappij gebruikt de correlatie tussen zomerse temperaturen en het 
energieverbruik om te anticiperen op het energieverbruik. In dit voorbeeld is temperatuur de 
criterion variabele. FOUT 
12.1 AN INTRODUCTION TO CORRELATIONAL RESEARCH P348-350 
  
JComparing Correlational, Experimental, and Differential Research P349-350 
  

Experimental <-> correlational: 
Correlational: zoekt naar het bestaan van een relatie tss variabelen (niet verklaren). Geen 
manipulatie, controle of tussenkomst. 
Experimental: zoekt naar een oorzaak-effect relatie tss twee variabelen. Gebruikt manipulatie, 
controle, tussenkomst. 

  
Differential <-> correlational: 
Correlational: focust op de relatie tss twee variabelen. Meet per individu zowel zelfwaarde als 
punten. 
Differential: focust op de verschillen tss groepen. Gebruikt 1 of 2 variabelen om groepen te 
verdelen (zelfzeker/niet zelfzeker) en meet dan de tweede variabele (punten) binnen elke 
groep. 
Ze vragen zich wel allebei af of er een relatie is tss bv. zelfwaarde en punten.  

  
12.2 THE DATA AND STATISTICAL ANALYSIS FOR CORRELATIONAL STUDIES P351-357 
  
JEvaluating Relationships for Numerical Scores (Interval or Ratio Scales) and Ranks 
(Ordinal Scale) P351-354 
  

In a positive relationship, there is a tendency for two variables to change in  
the same direction; as one variable increases, the other also tends to increase. 
  
In a negative relationship, there is a tendency for two variables to change  
in opposite directions; increases in one variable tend to be accompanied by  
decreases in the other. 
  
A correlation, or correlation coefficient, is a numerical value that measures and describes the 
relationship between two variables. The sign of the correlation (+/—) indicates the direction of 
the relationship. The numerical value of the correlation (0.0 to 1.0) indicates the strength or 
consistency of the relationship. The type of correlation (Pearson or Spearman) indicates the 
form of the relationship. 
  
Meet 3 dingen: 
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o Vorm:  
• lineair/niet-lineair 
• Monotomic relationship: ene variabele stijgt -> andere stijgt maar niet noodzakelijk 

met dezelfde grootte 
§ Spearman correlation: wordt gebruikt om monotomic relationships te 

meten wnnr beide variabelen ranks from an ordinal score zijn of daarnaar 
getransformeerd zijn 

o Richting: +/- 
o De sterkte/consistency: 0-1 

! -0,8 en +0,8 hebben dezelfde consistency maar gewoon andere richting. 
  

JEvaluating Relationships for Non-Numerical Scores from Nominal Scales P355-356 
  
Geval 1: numerical (IQ) & non-numerical (gender) variables 
OPL 1: verdeel de groepen via de non-numerical (dus mannen en vrouwen) en meet de IQ's en 
vgl de groepen  
=> ! Dit wordt dan als een differential study beschouwd. 
OPL 2: het resultaat =  point-biserial correlation: als de non-numerical variabele bestaat uit 
twee categorieën (gender=mannen/vrouwen): ken een code toe aan mannen (0) en aan 
vrouwen (1). Dan heb je twee scores per individu ( 0 of 1 en IQ). 
=> ! Het teken van de correlatie is betekenisloos & het concept v/e lineaire relatie ook 
  
Geval 2: beide variabelen zijn non-numerical 
OPL: maak een matrix. Als de twee non-numerical variables elk bestaan uit twee categorieën, 
ken dan een code toe (0 of 1).  Het resultaat = phi-coëfficiënt.  

 
  

JInterpreting and Statistically Evaluating a Correlation P356-357 
Stel dat een correlatie van r = 0.87 wordt geobserveerd tussen de tijd dat iemand in de gevangenis 
verblijft en hoeveel agressie iemand vertoont bij een psychologische test. Dit zou betekenen dat, in 
het algemeen, een langer verblijf in de gevangenis meer agressief gedrag veroorzaakt. FOUT (ik denk 
omdat het niet persé het gedrag in het algemeen is maar alleen op de test) 
 

Value 
1 = perfectly consistent relationship 
0 = 0 complete lack of consistency 
  
The Strength of a Relationship 
  
Correlation = r 
Coefficient of determination = r kwadraat 
The coefficient of determination = the squared value of a correlation and  
measures the percentage of variability in one variable that is determined, or  
predicted, by its relationship with the other variable. 
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The Significance of a Relationship 
Significant = niet door random variation 

  
12.3 APPLICATIONS OF THE CORRELATIONAL STRATEGY P358-360 
  
JPrediction P358-359 
  

Regression = the statistical  process  for  using  one  variable  to  predict  another 
Voorspelling: 1e var = voorspellende variabele, andere = criteria variabele 
  
When a correlational study demonstrates a relationship between two vari- 
ables, it allows researchers to use knowledge about one variable to help pre- 
dict or explain the second variable. In this situation, the first variable is called the predictor 
variable and the second variable (being explained or predicted) is called the criterion variable. 
Wanneer studenten in de VS een aanvraag indienen bij een universiteit moeten ze hierbij hun 
SAT scores toevoegen. Het is namelijk geweten dat er een sterke relatie bestaat tussen de 
scores op de SAT en het succes op de universiteit. In deze situatie is het succes op de 
universiteit de ... . CRITERION VARIABELE 

  
JReliability and Validity P359-360 
  

Reliability  evaluates  the  consistency  or  stability  of  the  measurements 
  
Validity evaluates the extent to which the measurement procedure actually  
measures what it claims to be measuring 

  
JEvaluating Theories P360 
  

Note that the correlational research design is being used to address a theoretical issue. 
  
12.4 STRENGTHS AND WEAKNESSES OF THE CORRELATIONAL  
RESEARCH STRATEGY P361-364 
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JRelationships With More Than Two Variables 
  

Multiple  regression =  a statistical procedure that is a technique for studying multivariate 
relationships 
  
Dit is meer accurater dan individuele modellen. Meestal hebben meerdere factoren een 
invloed. Multiple regression combineert deze. 
  
!Taal kan verwarrend zijn: multiple regression voorspelt. Ze verklaart niet. 

  
SAMENVATTING P365 

Hoofdstuk 13: The Descriptive  Research Strategy 
  

3 soorten:  
o  the observational research design 
o  the survey research design  
o the case study research design 

  
13.1 AN INTRODUCTION TO DESCRIPTIVE RESEARCH 370-371 
  
It describes a phenomenon. 
The studies do not try to explain what is related to these things, why these things happen, or identify 
the underlying causes. 
Ze zoekt geen relatie tss variabelen maar wel de beschrijving van individuele variabelen.  
  
13.2 THE OBSERVATIONAL RESEARCH DESIGN 371-379 
  

In the observational research design, the researcher observes and systematically records the 
behavior of individuals to describe the behavior. 
  

JBehavioral Observation P372 
  

! Deels subjectief: interpretatie v/d onderzoeker 
OPL: behavior categories (= well-defined categories of behavior), multiple well-trained 
observers. inter-rater reliability 

! De natuurlijke habitat niet verstoren door aanwezigheid 
OPL: verberg de onderzoeker of habituation: de deelnemers vaak blootstellen aan de 
aanwezigheid van de observer zodanig dat ze het gewoon worden 
In observationele studies wordt habituatie toegepast om de objectiviteit van de 
metingen te garanderen. FOUT 

  
Quantifying Observations 
  
1. The frequency method involves counting the instances of each specific  
behavior that occur during a fixed-time observation period. For example,  
the child committed three aggressive acts during the 30-minute period. 
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2. The duration method involves recording how much time an individual  
spends engaged in a specific behavior during a fixed-time observation  
period. For example, the child spent 18 minutes playing alone during the  
30-minute period. 
  
3. The interval method involves dividing the observation period into a series  
of intervals and then recording whether a specific behavior occurs during  
each interval. For example, the 30-minute observation period is divided  
into 30 1-minute intervals. The child was observed in group play during  
12 of the intervals. (soms representatiever dan de andere methodes) 
Registreren hoeveel uren per week je huisgenoot studeert is het toepassen van de ... methode, 
terwijl enkel het registreren of je huisgenoot al dan niet studeert in die week de ... methode is. 
● A frequency; duration ● B interval; duration ● C interval; frequency ● D duration; interval 
 
Sampling Observations 
  
1. Time sampling involves observing for one interval, then pausing  
during the next interval to record all the observations. The sequence  
of observe-record-observe-record is continued through the series of  
intervals. 
  
2. Event sampling involves identifying one specific event or behavior to be  
observed and recorded during the first interval, then shifting attention to  
a different event or behavior during the second interval, and so on, for  
the full series of intervals. 
  
3. Individual sampling involves identifying one participant to be observed  
during the first interval, then shifting attention to a different individual  
for the second interval, and so on. 
In een observationele studie bij peuters in een kinderdagverblijf selecteer je telkens 1 kind om 
een bepaalde tijd te observeren. Dit is een voorbeeld van ... . INDIVIDUAL SAMPLING 
  

JContent Analysis and Archival Research P374-375 
  

Content analysis involves using the techniques of behavioral observation to  
measure the occurrence of specific events in literature, movies, television  
programs, or similar media that present replicas of behaviors. 
  
Archival research involves looking at historical records (archives) to  
measure behaviors or events that occurred in the past. 
  
Regels om ervoor te zorgen dat de metingen objectief en reliable zijn: 
  
1. Establishing behavioral categories to define exactly which events are  
included in each category being measured; for example, a list of specific  
examples is prepared to define television violence. 
  
2. Using the frequency method, the duration method, or the interval method  
to obtain a numerical score for each behavioral category; for example, an  
observer records how many examples of violence are seen in a 30-minute  
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television program or how many disciplinary actions appear on an  
individual’s school records. 
  
3. Using multiple observers for at least part of the measurement process to  
obtain a measure of inter-rater reliability. 
  

  
JTypes of Observation and Examples P375-378 

Naturalistic Observation 
  
In naturalistic observation, or nonparticipant observation, a researcher  
observes behavior in a natural setting as unobtrusively as possible. 
  
Participant Observation 
  
In participant observation, the researcher engages in the same activities as the people being 
observed in order to observe and record their behavior. 
  
Contrived Observation 
  
Contrived observation, or structured observation, is the observation of  
behavior in settings arranged specfically to facilitate the occurrence of  
specfic behaviors. 
  

JStrengths and Weaknesses of Observational Research Designs P378-379 

 
  
Ethische bezorgdheid met observational research: privacy & spying 
  

13.3 THE SURVEY RESEARCH DESIGN 379-392 
  

A survey research design is a research study that uses a survey to obtain a  
description of a particular group of individuals. 

  
JTypes of Questions P381-385 

Open-Ended Questions 
  
An open-ended question simply introduces a topic and allows participants to  
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respond in their own words. For example: 
  
1. What do you think about the current availability of food on this campus? 
2. In your view, what are the most important factors in choosing a college  
or university? 
  
Voordeel: 
o Participant krijgt flexibiliteit om te antw => onthuld echte mening en gedachten 

Nadeel:  
o De participant kan de vraag uit heel andere perspectieven bekijken dan andere => antw 

zijn moeilijk te vgl en samen te vatten 
o Moeilijk te analyseren en samen te vatten met statistische methodes 

  
Restricted Questions 
  
A  restricted  question  presents  the  participant  with  a  limited  number  of  response  
alternatives,  thereby  restricting  the  response  possibilities. 
  
1. If the election were held today, which of the following candidates would  
receive your vote? 
a.  Mr. Jones 
b.  Ms. Smith 
c.  Mr. Johnson 
  
Voordeel: 
o Makelijk te analyseren en samen te vatten 
o Het is mogelijk om kwantitatieve data te genereren 

  
Rating-Scale Questions 
  
A rating-scale question requires a participant to respond by selecting a numerical value on a 
predetermined scale. 
  
1. Likert scale 
  

 
Anchors = eindes van de schaal 
  
Nadeel: 
o response set = als alle vragen deze antw vorm hebben => pers gaan vaak hetzelfde 

getal/woord aanduiden. 
OPL: de antw moeten een mix zijn van positieve en negatieve statements. 

  
  

2. Semantic differential 

 
Voordeel: 
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o they produce numerical  values  that  can  be  treated  as  measurements  from  an  
interval  scale 

o Gemakkelijk te verstaan & beantwoorden 
  

JConstructing a Survey P385-386 
  

1. Demographic questions (such as age, gender, level of education) should be placed at the end 
of the survey. 
2. Sensitive questions or items that may cause embarrassment or discomfort  
should be placed in the middle of the survey. 
3. Questions dealing with the same general topic should be grouped to- 
gether. 
4. If participants are going to read the survey, the format for each page  
should be relatively simple and uncluttered. 
5. Finally, vocabulary and language style should be easy for participants to  
understand.  
  

JSelecting Relevant and Representative Individuals P386-387 
  

1. het gaat over een specifieke doelgroep => die aanspreken 
2. gebruik professionele hulp 

  
JAdministering a Survey P387-391 

Internet Surveys 
Het voordeel van een online bevraging is dat er een 100% response rate is. FOUT 
Mail Surveys 
Een voordeel om een vragenlijst per mail uit te voeren is dat het het risico op interviewer bias 
minimaliseert. JUIST 
Een probleem bij bevragingen per mail is dat je de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de 
ingevulde gegevens niet kan garanderen. FOUT 
Telephone Surveys 
In-Person Surveys and Interviews 

JStrengths and Weaknesses of Survey Research P391-392 
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13.4 THE CASE STUDY DESIGN P393-397 
  

The case study design involves the in-depth study and detailed description of a single 
individual (or a very small group). A case study may involve an intervention or treatment 
administered by the researcher. When a case study does not include any treatment or 
intervention, it often is called a case history. 

  
Idiographic approach = intensive study of individuals bv. case study 
Nomothetic approach = intensive study of groups 
Desalniettemin een case studie typisch slechts 1 participant omvat kunnen de resultaten 
dienen als een tegenvoorbeeld om een volledige theorie te beïnvloeden. JUIST 
  

JApplications of the Case Study Design P394-395 
  

=> Klinische Psychologie 
  
Rare Phenomena and Unusual Clinical Cases 
Case Studies as Counterexamples 
Strengths and Weaknesses of the Case Study Design 

 
  

SAMENVATTING P398 

Hoofdstuk 14: Single-subject research designs  
  
Meerdere participanten maar elke participant w apart beschouwd.  
Variabele 1 = treatment 
Variabele 2 = het gedrag van de participant 
  
14.1 Introduction P403-406 
  

Single-subject designs = single-case designs = are research designs that use the results from a 
single participant or subject to establish the existence of cause-and-effect relationships.  
Single-subject onderzoek kan geen oorzaak-gevolg relatie aantonen met slechts 1 participant 
(in vergelijking met groepdesigns) FOUT 
=> To qualify as experiments, these designs must include manipulation of an independent 
variable and control extraneous variables to prevent alternative explanations for the research 
results.  
  
Dus: ze zijn experimenteel maar ze gebruiken elementen uit nonexperimental case studie en 
time-series design. 
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Indien een onderzoeker een single-subject design wenst te gebruiken om te zien of een 
behandeling een verandering in gedrag veroorzaakt, dan zal deze onderzoeker ... een reeks 
observaties over tijd moeten maken. 

  
JEvaluating the results from a single-subject study P404-406 

/statistisch… => WEL een simpele grafiek die men VISUEEL interpreteert 
Single-subject studies hebben over het algemeen wel statistische significantie maar geen 
praktische significantie. FOUT 
Single-subject designs resulteren in data die geëvalueerd kunnen worden met traditionele 
significantietesten. FOUT 
  
Skepticism: 
o Het effect kan veroorzaakt worden door extraneous variables 
o Het effect kan het gevolg zijn van normale variabiliteit 

Binnen een single-subject research design maken onstabiele data ... . ● A het mogelijk 
om een patroon binnen een fase te omschrijven ● B het onmogelijk om te bepalen of 
een verandering van fase een verandering in patroon produceert ● C het mogelijk om te 
bepalen of een verandering van fase een verandering in patroon produceert ● D het 
verschil tussen de behandelingsfase en de baseline fase duidelijk 
Het gemiddelde nemen van twee of drie opeenvolgende observaties bij een single 
research design is een methode om om te gaan met ... . ONSTABIELE DATA 

  
14.2 Phases and phase changes P407-415 
  

A phase = a series of observations of the same individual under the same conditions. 
  
Baseline observations = observations made when no treatment is being administered. A series 
of baseline observations is called a baseline phase and is identified by the letter A. 
  
Treatment observations = observations made when a treatment is being administered. A 
series of treatment observations is called a treatment phase and is identified by the letter B. 
  
! Ook andere letters zijn mogelijk 
In een single-subject phase change studie doet het er niet toe hoe lang het duurt alvorens een 
gedragsverandering plaatsvindt zolang er uiteindelijk maar een grote verandering in gedrag 
geobserveerd wordt. JUIST 

  
JLevel, trend and stability P408-411 
  

A consistent level (~magnitude) occurs when a series of measurements are all approximately 
the same magnitude. In a graph, the series of data points cluster around a horizontal line. 
  
A consistent trend (~magnitude) occurs when the differences from one measurement to the 
next are consistently in the same direction and are approximately of the same magnitude. In a 
graph the series of data points cluster around a sloping line. 
  
The stability of a set of observations refers to the degree to which the observations show a 
pattern of consistent level or consistent trend. Stable data may show minor variations from a 
perfectly consistent pattern, but the variations should be relatively small and the lineair 
pattern relatively clear. 
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Zie P 409 voor voorbeeldgrafieken 
  
Dealing with unstable data 
OPL: P410 (voluit) 
o De onderzoeker kan wachten 
o Neem het gemiddelde van twee of meer observaties 
o Zoek naar patronen binnen de inconsistency 

  
Length of a phase 
Minimum 3 observaties, meestal 5 of 6 observaties zijn nodig om een duidelijk patroon te zien. 
Er is geen ideale lengte, het hangt af van het atl observaties dat nodig is om een duidelijk 
patroon te zien. 
  

JChanging phases P411-412 
  

A phase consists of a series of observations of the same individual under the same conditions. 
A phase change involves changing the conditions, usually by administering or stopping a 
treatment. 
  
DOEL: aantonen dat het toevoegen/verwijderen van een treatment een verandering in gedrag 
veroorzaakt. 
  
Deciding when to change phases 
=> wanneer er een duidelijk patroon zichtbaar is in de vorige fase 
  
MAAR: 
o Wanneer de baseline phase indicatie geeft dat het gedrag van de participant verbeterd, 

dan geen treatment phase introduceren 
• Uit klinisch perspectief: de behandeling is niet nodig. 
• Uit experimeteel perspectief: ambigue resultaten (de participant verbeterde sws al) 

o Wanneer de baseline phase een hoog level van gevaarlijk gedrag aantoont, begin je best 
aan de treatment phase 
• Omwille van ethische verplichtingen 

o Wanneer de data in een treatment phase een premature phase change indiceert. 
• De onderzoeker moet direct de treatment phase onderbreken als ze aanleiding zien 

tot detoriation van gedrag. 
  

JVisual inspection techniques P412-415 
  

Visueel => subjectief: Wat is significant? 
Guidelines: P413 
o Change in average level 
o Immediate change in level 
o Change in trend 
o Latency of change 

  
14.3 The ABAB reversal design P416-423 
  

An ABAB design = reversal design = a single-subject experimental design consisting of four 
phases: a baseline phase, a treatment phase, a return-to-baseline phase, and a second 
treatment phase. 
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=> The goal of the design is to demonstrate that the treatment causes changes in the 
participant's behavior. 
De reversal component in een ABAB design ... ● A dient de behandeling onmiddellijk toe na de 
eerste baseline fase ● B introduceert een aangepaste versie van de behandeling ● C helpt om 
een causale relatie te staven ● D introduceert een compleet andere behandeling 
De tweede AB in de sequentie van een ABAB design zorgt voor het bewijs van de ... . INTERNE 
VALIDITEIT 
Een therapeut heeft een programma opgesteld tegen stotteren. Het merendeel van de 
personen die het twee-weken durende programma volgen zijn volgens de therapeut 
permanent genezen. De therapeut kan zijn programma het best evalueren met het ABAB 
design. BESTE IS MULTIPLE-BASELINE 
Een onderzoeker heeft een apparaat ontwikkeld om snurken te voorkomen. Het apparaat 
werkt onmiddellijk wanneer iemand het opzet, maar het heeft geen effect meer eens het 
wordt verwijderd. De onderzoeker beslist om zijn apparaat te evalueren met een single-subject 
design. Welk design is het meest geschikt? ABAB 

  
JLimitations of the ABAB reversal design P418-420 
  

Wanneer men de treatment onderbreekt kan het dat de participant zijn gedrag niet terug gaat 
naar baseline. 
o Uit klinisch perspectief: positief, patiënt is genezen 
o Uit experimenteel perspectief: negatief, men twijfelt aan het effect v/d treatment 

• Zolang er maar een kleine reactie is na het verwijderen v/d treatment is het niet 
volledig compromised 

• Grotere responses maken het effect van de treatment wel geloofwaardiger 
  

Wanneer men de treatment onderbreekt kan het ook zijn dat het gedrag wel terug gaat naar 
baseline. 
o Ethisch probleem: als de treatment voor de participant werkt en je stopt ermee met als 

bedoeling dat het gedrag weer wordt zoals ervoor… ethisch gezien is dit niet correct. 
• Maar:  

§ Het is soms wel essentieel: de patiënt moet zonder treatment kunnen leven.  
§ Je kan ze wel geruststellen dat het slechts tijdelijk is 

  
JVariations on the ABAB design: creating more complex phase-change designs P420-423 
  

Het kan zijn dat er treatments worden toegevoegd door omstandigheden. Let wel op of het 
onderzoek dan nog kwalificeert als een experiment! 

  
14.4 Multiple-baseline designs P423-428 
  

A multiple baseline design begins with two simultaneous baseline phases. A treatment phase 
is initiated for one of the baselines while baseline observations continue for the other. At a 
later time, the treatment is initiated for the second baseline.  
DOEL: aantonen dat de treatment een verandering in gedrag veroorzaakt. 
 
Bij een multiple-baseline design: twee verschillende baseline fases ... worden simultaan 
gestart, maar stoppen op verschillende tijdstippen. 
In een multiple-baseline design is er enkel 1 faseverandering (phase change): van baseline naar 
behandeling. JUIST 



75 
 

De verschillende baselines in een multiple-baseline design kunnen gedefinieerd worden door 
twee of meer ... . VERSCHILLENDE GEDRAGINGEN 
  
When the initial baseline phases correspond to the same behavior for two seperate 
participants, the design is called a multiple-baseline across subjects. 
 
Stel, je krijgt een grafiek met de resultaten van een multiple-baseline design met twee 
participanten. Welke eigenschap rechtvaardigt dan het besluit dat een behandeling de oorzaak 
is van de gedragsverandering? ● A Door aan te tonen dat dezelfde gedragsverandering 
optreedt wanneer de behandeling toegediend wordt op verschillende momenten bij de 
participanten. ● B Het terugkeren naar baselinegedrag wanneer de behandeling wordt gestopt 
voor beide participanten. ● C Het tijdsinterval (time delay) tussen de introductie van de 
behandeling en de eerste gedragsverandering bij elke participant. ● D De grootte van de 
gedragsverandering telkens wanneer de behandeling wordt toegediend. 
  
When the initial baseline phases correspond to two separate behaviors for the same 
participant, the design is called a multiple-baseline across behaviors. 
  
When  the initial baseline phases correspond to the same behavior in two separate situations, 
the design is called a multiple-baseline across situations. 

  
JRationale for the multiple-baseline design P425-427 
  
Criteria voor een succesvol multiple-baseline experiment: P425-426 
• Er is een duidelijke en onmiddellijke verandering in het gedragspatroon wanneer de 

onderzoeker switcht van baseline naar treatment phase. 
• Het design includes op zijn minst twee demonstraties dat gedrag verandert wanneer treatment 

is introduced. 
  

JStrengths and weaknesses of the multiple-baseline design P427-428 
  

o Geen reversal/return-to-baseline nodig: geschikt voor het evalueren van treatment 
effecten die permanent of langdurig zijn. 
Voor een multiple-baseline design is het noodzakelijk dat het beoogde gedrag terugkeert 
naar het baselineniveau wanneer de behandeling wordt beëindigd. FOUT 
Een ABAB design wordt verkozen boven een multiple-baseline design indien er verwacht 
wordt dat de behandeling een permanent of langdurend effect heeft. FOUT 

  
o Met één enkel participant om twee of meer gedragingen te meten, kan het moeilijk zijn 

om gelijkaardige, onafhankelijke gedragingen te identificeren. Risico dat de treatment, 
toegepast op 1 gedraging, generaliseert en veranderingen teweeg brengt in de andere. 
Clinical goals <-> experimental goals 

o De duidelijkheid v resultaten kan gecompromiseerd worden door individuele verschillen 
  

14.5 Other single-subject designs P429-434 
  
JDismantling, or component-analysis design P429-430 
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A dismantling design = component-analysis design = consists of a series of phases in which 
each phase adds or substracts one component of a complex treatment to determine how each 
component contributes to the overall treatment effectiveness. 

  
JThe changing-criterion design P431-432 
  

A changing-criterion design consists of a series of phases which each phase is defined by a 
specific criterion that determines a target level of behavior. The criterion level is changed from 
one phase to the next. Evidence for succesfull treatment effect is obtained when the 
participant's level of behavior changes in accordance with the changing criterion levels. 
Het changing-criterion design zou geschikt zijn om per week gradueel het aantal pagina's dat 
tieners lezen te verhogen. JUIST 

  
JThe alternating-treatments design P432-434 
  

In an alterning-treatments design (= discrete-trials design), two or more treatment conditions 
are randomly alternated from one observation to the next. The result is a series of 
observations that represent a corresponding series of alterning treatment conditions.  
Het alternating-treatments design bestaat niet uit fases of veranderingen van fases. JUIST 
  

+ redelijk snelle vgl van twee treatments 
  
14.6 General strengths and weaknesses of single-subject designs P435-437 
  

VERSCHILLEN TSS SINGLE-SUBJECT DESIGNS EN TRADITIONAL GROUP DESIGNS P435 
o 1 participant <-> groep 
o Flexibeler 
o Require continuous assessment (veel observaties vr 1 individu ipv 1 of 2) 

  
JAdvantages of single-subject designs P435-436 
  

o Cause-and-effect relationships between treatments and behaviors met slechts 1 
participant 
§ Clinical practice 

o Flexibel 
§ Clinical practice 

DUS: single-subject designs  make experimental clinical research compatible with routine 
clinical practice. 

  
JDisadvantages of single-subject designs P436-437 
  

o Slechts 1 participant: zijn de resultaten generaliseerbaar? 
§ External validity maar mitigated door het feit dat het bestaat in isolatie + uit ander 

onderzoek ( case- of quasi- experimenteel) blijkt dat het werkt 
o Meerdere, continue observaties 

§ De participant kan zijn gedrag aanpassen als hij het door heeft => gevaar voor 
interne validiteit 

o Afwezigheid van statistische controls 
§ Visueel = subjectief 
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§ Opl: onderscheid maken tss: statistical significance/practical significance/clinical 
significance 

Het succes van een single-subject experiment hangt af van het kunnen aantonen dat een 
gedragsverandering plaatsvindt wanneer de behandeling geïmplementeerd wordt, om dit vervolgens 
nog minimaal een keer opnieuw te kunnen aantonen. JUIST 
SAMENVATTING P438 
  
  

Extra deel: Mixed methods 
Kwantitatief en kwalitatief onderzoek combineren 
  
1 The nature of mixed methods research 
  
Defining mixed methods research 
  
Using mixed methods, the researcher: 
• collects and analyzes both qualitative and quantitative data rigorously to answer research 

questions and hypotheses, 
• integrates (or mixes or combines) the two forms of data and their results, 
• organizes these procedures into specific research designs that provide the logic and procedures 

for conducting the study, and frames these procedures within theory and philosophy. 
  
Examples of mixed methods studies 
  
• A researcher collects data using quantitative instruments and qualitative data reports based on 

focus groups to see if the two types of data show similar results but from different 
perspectives. 

• A researcher collects data using quantitative survey procedures and follows up with interviews 
of a few individuals who completed the survey to help explain the reasons behind and meaning 
of the quantitative survey results. 

• A researcher explores how individuals describe a topic by conducting interviews, analyzing the 
information, and uses these findings to develop a survey instrument. This instrument is then 
administered to a sample of a population to see if the qualitative findings can be generalized to 
a population. 

  
Mixed methods offer new insights that go beyond quantitative and qualitative results. 1+1=3 
  
2. The foundations of mixed methods research 
  
Philosophical Foundations 
  
Tabel 1 

 



78 
 

  
As shown in Table 2, world views differ in 
•  what is considered real in the world (ontology), 
•  how we gain knowledge of what of what is present in the world (epistemology), 
•  the role values play in the world (axiology), 
•  the process of conducting research (methodology), and 
• the language of research (rhetoric). 

  

 
  
Within mixed methods research studies, four different stances provide advice for mixed method 
researchers: 
(1) use one best world view for mixed methods. 
Many authors embrace pragmatism as the optimal world view or paradigm for mixed methods 
research. 
  
(2) use a dialectical perspective that combines multiple world views. 
Another position states that multiple paradigms should be used in mixed methods research. This 
dialectical perspective recognizes that different paradigms give rise to contradictory ideas and 
opposing arguments. 
  
(3) identify the world view based on the study context and mixed methods design. 
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In this stance, researchers have the flexibility to use the world view that best fits the context of their 
particular study. 
  
(4) use a world view shaped by one’s research community. 
Another approach views paradigms as shared beliefs of a research field. Researchers share a 
consensus in specific areas of expertise about what questions are most meaningful and which 
procedures are most appropriate for answering the questions. 
  
Theoretical Foundations 
  
3. Core mixed methods designs 
  
• The convergent design 
• The explanatory sequential design 
• The convergent design 

 

In de constructivistische benadering... ● A hanteert men een informele retorische stijl 

In een postpositivistische benadering wordt meer gebruik gemaakt van empirische observaties en 
metingen dan in een constructivistische benadering. WAAR 

In het pragmatisch wereldbeeld worden vaak kwalitatieve en kwantitatieve data gecombineerd. 
WAAR 

Binnen de stroming die van oordeel is dat er maar 1 mogelijk paradigma is om mixed methods 
research te verantwoorden, claimen de meeste onderzoekers dat ... het meest geschikte paradigma 
is voor mixed methods research. PRAGMATISME 

Reductionisme is vooral van toepassing in een constructivistische wereldbeeld. FOUT 

Een onderzoeker verzamelt data gebaseerd op kwantitatieve instrumenten en kwalitatieve data 
gebaseerd op focusgroepen om na te gaan of beide types data gelijkaardige resultaten opleveren 
vanuit een verschillend perspectief. Dit is een voorbeeld van ... CONVERGENT MIXED METHOD 

In de epistemologie staan vragen centraal zoals `Wat is bestaan precies?' of `Wanneer kunnen we 
zeggen dat er iets bestaat of niet?'. FOUT 

Een onderzoeker verzamelt data met kwantitatieve survey procedures en vervolgens via interviews 
met enkele participanten die deelnamen aan de survey om verklaringen en betekenis te kunnen 
geven aan de kwantitatieve survey resultaten. Dit is een voorbeeld van ... een explanatory sequential 
mixed method design 

 


