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Pregeletterde beschaving Beschaving voor het geschrift werd uitgevonden 
animisme Verklaring van de wereld en het universum 

door middel van het geloof dat alles een geest 
heeft met menselijke karaktereigenschappen 
(Sir Edward Burnett Tylor) 

Pictogram Tekens stellen betekenissen voor 
fonogram Tekens stellen klanken voor 
logograaf een teken dat een gesproken woord 

vertegenwoordigt, dat niet langer een fysieke 
gelijkenis heeft met de betekenis van het woord 
 

Scholastische methode Kennis niet in vraag stellen, teksten reciteren 
om onveranderlijke waarheden over te brengen 

subitisatie Getallen direct kunnen vatten tot 4, daarna 
beginnen tellen 

Plaatscode Systeem waarbij de vertaling van een teken niet 
alleen afhangt van zijn vorm maar ook van zijn 
positie 

De vruchtbare sikkel Regio in het Midden-Oosten ; één van de eerste 
plaatsen waar aan landbouw werd gedaan 

filosofie Kritische reflectie op het universum en het 
menselijk functioneren, begonnen in het oude 
Griekenland 

syllogisme Argument steunend op 3 vooronderstellingen: 
de grote premisse, de kleinere premisse en de 
conclusie. Het doel is om te kijken welke 
syllogismen leiden tot geldige conclusies en 
welke niet 

Donkere Jaren (Dark Ages) Naam gegeven in de renaissance aan de 
middeleeuwen, verwijzend naar het gebrek aan 
onafhankelijk en wetenschappelijk denken 

renaissance Culturele beweging van de 14de tot de 17de 
eeuw gebaseerd op een herontdekking en 
imitatie van de klassieke Griekse en Romeinse 
beschavingen 

Protestantse Reformatie Beweging tegen de Romeinse katholieke kerk, 
belangrijk voor de groei van wetenschap, omdat 
het de nood aan onderwijs, kritisch denken en 
hard werken benadrukte 

tijdsgeest Een bepaalde tijd is geschikt voor een bepaalde 
ontdekking; de ontdekking ontstond niet door 
een enkele individu, maar van een veel wijdere 
evolutie die leed tot de ontdekking 

Mattheuseffect Rijken worden rijker, armen worden armer ; er 
wordt meer aandacht/eer gegeven aan 
bekende wetenschappers dan ze verdienen 

Hindsight bias We weten nu hoe het afloopt, waardoor we 
denken dat men dit toen ook wist. 
Gebeurtenissen lijken achteraf voorspelbaarder 
dan dat ze op het moment waren 

etnocentrisme Eigen groep is het belangrijkste 
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Wetenschappelijke revolutie Naam gegeven aan ontdekkingen in de 17de 
eeuw, waaronder Galilei, Descartes en Newton, 
die de status van wetenschap verbeterden in de 
maatschappij 

Heliocentrisch model Model van het universum waarbij de zon het 
centrum is 

dualisme De geest is niet materieel en volledig 
onafhankelijk vh lichaam (Descartes en religie) 

Mechanistische visie Wereldvisie waarbij alles in het universum kan 
worden begrepen als een ingewikkelde 
machine, negeert het idee dat dingen doelen 
hebben (animisme) 

Principia Mathematica Boek waarin Newton zijn fysicawetten 
formuleerde; de hoofdreden voor de stijging in 
status van de wetenschap 

Deductief redeneren Vorm van redeneren waarbij gestart wordt van 
onbetwistbare vooronderstellingen, waarvan 
nieuwe, juiste conclusies kunnen worden 
getrokken als de regels van de logica worden 
gevolgd 

Inductief redeneren Vorm van redeneren waarbij gestart wordt van 
observaties en probeert een algemene 
conclusie te maken op basis van convergenties 
in observaties; is nodig in wetenschap om 
geobserveerde fenomenen omzetten in 
wetenschappelijke wetten, maar garandeert 
niet dat de conclusies correct zijn 

Experimental history (experimentele 
geschiedenis) 

Methode geïntroduceerd door Bacon waarbij 
de natuurfilosoof de waarheid van de natuur 
haalt door actieve manipulatie en het ingrijpen 
van de interventie (experimenten)  

Industriële revolutie Naam voor de socio-economische en culturele 
veranderingen in de 19e eeuw veroorzaakt door 
de uitvinding van machines 

De Verlichting Westerse filosofie en culturele leven in de 18de 
eeuw, waarin autonoom denken en observatie 
werden bepleit als de belangrijkste bronnen van 
kennis, eerder dan het vertrouwen van een 
autoriteit 

positivisme Authentieke kennis kan enkel verkregen 
worden door de wetenschappelijke methode; 
zag religie en filosofie als minderwaardige 
vormen van verklaring 

Humanities (geesteswetenschappen) Academische disciplines die de traditionele 
studie van de oude klassiekers voortzetten, 
aangevuld met leer van hedendaagse literatuur 
en kunst 

romanticisme Beweging in de late 1700s tot de vroege 1800s 
die reageerden op de mechanische wereldvisie 
en de nadruk op rede gepredikt door de 
Verlichting; het zag het universum als een 
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veranderend organisme en benadrukte alles 
wat afweek van het rationalisme: het individu, 
het irrationele, het verbeeldende, het 
emotionele , het natuurlijke en het 
transcendente 

individualisering Trend in de wetenschap naar lossere sociale 
relaties en een grotere focus van het individu 
op zichzelf dan op de groepen waartoe ze 
behoren 

epistemologie Tak van de filosofie bezorgd over de natuur van 
onze kennis 

rationalisme Visie waarbij kennis wordt verkregen via 
redenering; meestal door deductief redeneren 
op basis van aangeboren kennis 

empirisme Visie waarbij kennis wordt verkregen via onze 
perceptuele ervaringen; meestal door 
associaties tussen ideeën en individuele 
percepties, inductief redeneren 

idealisme Visie in de filosofie dat de menselijke kennis een 
constructie van onze geest is en niet perse 
correspondeert met de wereld; de waarheid 
van kennis hangt af van de samenhang tussen 
de rest van de kennis in de sociale groep 

realisme Visie in de filosofie waarbij menselijke kennis 
probeert de echte wereld te onthullen; de 
waarheid van kennis hangt af van de 
correspondentie van kennis met de echte 
wereld 

introspectie Onderzoeksmethode in de psychologie 
bestaande uit een persoon die in zichzelf kijkt 
en nadenkt over wat hij/zij ervaart; meestal 
onder gecontroleerde omstandigheden 

fysionomie Geloof dat de persoonlijkheid van een individu 
af te leiden valt van hun uiterlijk, vooral van de 
vorm van hun hoofd en gezicht  

psychofysica Deel van psychologisch onderzoek omgaand 
met de relatie tussen fysische stimuli en de 
overeenkomstige sensatie 

Mentale chronometrie Reactietijden gebruiken om de nodige tijd te 
meten voor verschillende mentale taken; op 
basis van een vergelijking tussen verschillende 
taken, modellen van het mentaal proces bij de 
betrokken taken worden naar voren gebracht 

Natuurlijke selectie Proces in Darwins evolutietheorie over het feit 
dat de omgeving resulteert in voortzetting en 
vermenigvuldiging van organismen met 
bepaalde genetische kenmerken en belemmert 
de reproductie van organismen met andere 
genetische kenmerken; het eerste type van 
kenmerken noemt men gunstig, het tweede 
ongunstig 
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Survival of the fittest Term door Herbert Spencer; de uitkomst van 
natuurlijke selectie: alleen organismen die 
passen in de omgeving en leefbaar kunnen 
voortplanten overleven 

The Origin of Species Charles Darwin; evolutionaire theorie  
Historische methode 1 van de 3 onderzoeksmethoden van Wundt; de 

menselijke geest bestuderen door de producten 
van menselijke culturen te bestuderen; de 
‘hogere’ functies van de geest onderzoeken 

functionalisme Gegeven aan benadering in Amerikaans 
psychologisch onderzoek, dat de praktische 
functies van de menselijke geest onderzocht 
(geïnspireerd door evolutietheorie) 

structuralisme Titchener; de structuur van de menselijke geest 
proberen ontdekken door introspectie  

Würzburg school Groep van psychologen aan de Universiteit van 
Würzburg die introspectie gebruikten als 
onderzoeksmethode, maar kwam tot anders 
conclusies dan Wundt en Titchener; ze zeiden 
dat veel gedacht processen niet geldig waren 
met introspectie 

Gestaltpsychologie Groep psychologen die zeiden dat de 
menselijke geest niet kon worden verstaan door 
de ervaringen op te splitsen in hun 
samenstellende elementen; perceptie is meer 
dan de sensatie van de S; het bevat organisatie 

Asiel/gesticht  Institutie voor gekken vastgesteld van de 16de 
eeuw; eerst als gevangenissen; later als 
ziekenhuizen voor chronische patiënten  

neuroloog 19e eeuw, door fysiologen die geïnteresseerd 
waren in de behandeling van mildere vormen 
van mentale problemen buiten het asiel; later 
ging dit over specialisten van het zenuwsysteem 

Psychologische behandeling Behandeling van mentale problemen bestaande 
uit gesprekken tussen de patiënt en de 
therapeut; door Freud uitgevonden als 
alternatief voor de heersende medische en 
opleidende behandelingen 

Psychoanalyse Freuds theorie en therapie 
Case study (gevalstudie) Binnen medische en klinische psychologie; de 

intensieve studie van een individuele patiënt in 
de context van zijn/haar eigen wereld en 
relaties, om de patiënt te begrijpen en te 
helpen 

spiritualisme Geloof dat geesten door mediums kunnen 
gecontacteerd worden; gebloeid in Engels 
sprekende landen op het einde van de 19de en 
begin van de 20ste eeuw 

zelf Het gevoel van een individu zijn met privé 
ervaringen, gevoelens en geloven, wie 
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interageert in een coherent en doelgerichte 
weg met zijn omgeving 

Mind-brain problem Probleem met hoe de geest gerelateerd is aan 
het brein; 3 visies: dualisme, materialisme en 
functionalisme 

geest Opeenhoping van de vermogens die mensen 
moeten waarnemen, voelen, denken, 
herinneren en willen 

dualisme Visie van de mind-body relatie waarbij de geest 
immaterieel en compleet onafhankelijk is van 
de geest; centraal in godsdiensten en Descartes 
zijn filosofie 

bewustzijn Private, eerstpersoons ervaringen en 
individuele levensgebeurtenissen; bevat alle 
mentale toestanden waarvan een persoon zich 
bewust is; deel van de geest dat kan onderzocht 
worden met introspectie 

Vrije wil Situatie waarin individuen hun acties kunnen 
kiezen; keuze is de uitkomst van een 
geïnformeerd overleg 

flogiston stof waarvan werd aangenomen dat deze 
materialen ontvlambaar maakte voordat de 
chemische verbrandingsprocessen werden 
begrepen 

Vital Force (levenskracht) Animistische substantie waarvan wordt 
aangenomen dat deze aanwezig is in levende 
materie voor chemische en biologische 
verschillen tussen levende en niet-levende 
materie werden verstaan 

materialisme Visie over de relatie tussen geest en hersenen 
dat de geest beschouwt als de hersenen in 
werking 

volksbiologie Collectie van leken hun geloven over 
psychologisch functioneren; geen pogingen om 
hen empirisch te verifiëren of te checken voor 
hun interne coherentie 

identiteitsprobleem de moeilijkheid die de materialistische theorie 
van de geest-hersenrelatie heeft om uit te 
leggen hoe twee gebeurtenissen als hetzelfde 
kunnen worden ervaren ondanks het feit dat 
hun realisatie in de hersenen verschilt 

functionalisme in de filosofie van de geest is de leerstelling dat 
wat iets tot een mentale toestand van een 
bepaald type maakt, niet afhangt van zijn 
interne constitutie, maar eerder van de manier 
waarop het functioneert; voorspelt dat de geest 
kan worden gekopieerd naar een andere 
Turing-machine 

Gedachte experiment Hypothetisch scenario dat helpt een filosofisch 
argument te begrijpen 
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Menen (meme) informatie-eenheid voorgesteld door Dawkins 
die zichzelf reproduceert volgens de principes 
van de evolutietheorie (variatie, selectie en 
replicatie) 

Symbol grounding problem Representaties (symbolen) gebruikt in 
computationele modellen vragen een referentie 
naar externe realiteit om een betekenis te 
krijgen 

Embodied cognition De overtuiging dat de interacties tussen het 
menselijk lichaam en de omgeving de aard 
(betekenis) van menselijke cognitie vormen 

Toegangsbewustzijn Kan door de patiënt wordt gerapporteerd, 
gebruikt bij redeneren en opzettelijk gehandeld 

Fenomenologisch bewustzijn Menselijke ervaringen bezitten subjectieve 
kwaliteiten die de beschrijving lijken te tarten; 
ervaringen hebben een betekenis die verder 
dan formeel report gaan 

Gemaskeerd primen Experimentele techniek om onbewuste 
informatieverwerking te onderzoeken, 
bestaand uit kort de prime tonen tussen een 
betekenisloos masker en een volgend doelwit, 
en het effect op de prime onderzoeken tijdens 
het doel verwerken 

Het model van de globale werkruimte (Global 
workspace model) 

model dat de rol van het bewustzijn verklaart 
naar analogie met een theater: bewustzijn is 
bedoeld om bepaalde informatie beschikbaar te 
stellen aan het hele brein, zodat de 
verschillende achtergrondprocessen hun 
functioneren zeker kunnen afstemmen op wat 
er gaande is 

De Chinese kamer (Chinese room) Gedachtenexperiment door Searle om het 
verschil tussen informatieverwerking bij 
mensen en informatieverwerking bij computers 
aan te tonen 

qualia Kwaliteiten van bewuste gedachten die 
gedachten een rijke en levendige mening geven, 
door interacties met de wereld 

Zombie thought experiment Gedachtenexperiment door Chalmers om aan 
te tonen dat bewustzijn meer is dan werking 
van het brein of de implementatie van 
informatie op een Turing machine omdat het 
een subjectieve component met qualia bevat 

Moeilijk probleem (hard problem) Chalmers gaf deze naam; de moeilijkheid om uit 
te leggen in welke opzichten bewustzijn meer 
dan verantwoord wordt op basis van 
functionalisme 

Toegepaste psychologie De toepassing van psychologische kennis en 
onderzoeksmethoden om praktische problemen 
op te lossen 
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Klinische psychologie Tak van de psychologie die psychologische 
kennis toepast op de beoordeling en 
behandeling van psychische stoornissen 

Shell-shock angstreactie op het slagveld waardoor soldaten 
niet goed kunnen functioneren; was een van de 
eerste onderwerpen die de toegepaste 
psychologie aan de orde stelde 

antipsychiatrie Pressiegroep uit 1960 die zich de vraagt stelde 
over de nuttigheid van de heersende 
psychiatrische bewegingen 

Werkzaamheid van therapieën Meting om aan te duiden hoe veel verbetering 
een therapie de patiënt geeft 

Psychoactieve drugs Medicijnen voorgeschreven voor mentale 
stoornissen 

Sociaal beheer/ social managment Beheer en controle van deviante individuen en 
individuen in nood door officiële sociale 
diensten 

Welvaartstaat/ De verzorgingstaat sociaal-politiek systeem waarin individuen zich 
verzekeren tegen tegenslagen via belastingen, 
die door de staat worden gebruikt om sociale 
diensten te verlenen  

authenticiteitstest Test om te bepalen of een persoon is wie hij/zij 
beweert te zijn en om schuld of onschuld vast 
te stellen 

kwalificatietesten Testen om de beste persoon voor een taak te 
vinden 

Diagnostische test Test om te bepalen welke toestand een persoon 
heeft 

betrouwbaarheid In onderzoek, de graad waarin de uitkomst van 
een test hetzelfde is als de test herhaald wordt 
onder onveranderde omstandigheden of als een 
gelijkaardige test wordt gedaan 

validiteit In onderzoek, de graad waarin een test meet 
wat het zegt te meten; bepaald door de 
testresultaten te correleren met een extern 
criterium 

impliciete persoonlijkheidstheorie mix van stereotypen en individuele informatie 
over de associaties van persoonlijke kenmerken 
die mensen gebruiken om voorspellingen te 
doen over hoe anderen zich zullen gedragen in 
sociale relaties 

Gestructureerd interview Interview waarin alle geïnterviewden dezelfde 
vragen krijgen 

Gestandaardiseerde psychologische test Test die psychologen hebben onderzocht voor 
zijn betrouwbaarheid en validiteit; waarbij ze 
info hebben over de verwachte prestatie, op 
een uniforme manier toegediend 

IQ test Test die intelligentie meet; focust op 
mogelijkheid tot leren; resultaten correleren 
met schoolresultaten en geschiktheid voor 
intellectuele beroepen 
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Prestatietest/vaardigheidstest Gestandaardiseerde test die de kennis van de 
participant meet over een bepaal onderwerp 

persoonlijkheidstest Meet relatief stabiele en distinctieve patronen 
van gedrag die de individu vormen en hun 
reacties op de omgeving 

Face validity de validiteit van een test inschatten door in te 
schatten in hoeverre de items van de test 
overeenkomen met de eigen overtuigingen; is 
niet evidence based 

sociale wenselijkheid Bias die mensen hebben om zichzelf op een 
manier te gedragen die ze denken dat verwacht 
wordt door anderen 

persoonlijkheidstrek Beschrijft verschillen tussen mensen; vaak 
bipolair met tegengestelden van extremen (bv. 
introvert vs extravert) 

Industriële psychologie Eerste theorie over hoe werk georganiseerd 
moet worden; beïnvloedt door Taylor’s 
wetenschappelijk managment: werknemers 
waren de handen van het bedrijf dat elk werk 
zou accepteren als het voldoende werd 
beloond; taken moesten eenvoudig worden 
gemaakt, zodat iedereen ze zonder veel 
oefening kon uitvoeren 

beweging voor menselijke relaties Tweede hoofdtheorie van hoe werk 
georganiseerd moet worden; benadrukt de 
menselijkheid van de werknemers en het 
belang van sociale relaties 

Human resource managment Derde hoofdtheorie van hoe werk 
georganiseerd moet worden; benadrukt het 
verlangen naar zelfactualisatie in werknemers; 
werknemers zullen het best presteren als hen 
autonomie en autoriteit wordt gegeven 

Pseudogeschiedenis van wetenschap Tekst die lijkt op geschiedenis van de 
wetenschap, maar eigenlijk systematische 
fouten bevat wegens het verlangen om het 
onderzoek meer indrukwekkend en belangrijk 
te presenteren dan het was en om de 
wetenschappers als genie af te beelden die 
moeten strijden tegen het gebrek aan begrip en 
waardering door de peers 

Correspondentie theorie van de waarheid 
(correspondence theory of truth) 

Een standpunt is waar wanneer het 
correspondeert met de realiteit. Er is een 
fysische realiteit die prioriteit heeft en die de 
menselijke geest probeert te begrijpen. 
(Aristoteles) 

scepticisme Filosofische visie die het bestaan van fysische 
realiteit niet ontkent, maar wel ontkent dat 
mensen er een betrouwbare kennis over 
hebben (Pyrrho en Ellis) 

demarcatie het stellen en markeren van de grenzen van een 
concept; bijvoorbeeld gebruikt in de 
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wetenschapsfilosofie om pogingen aan te 
duiden om de specificiteit van wetenschap te 
definiëren 

Filosofie van de wetenschap Tak in de filosofie die de stichtingen van 
wetenschappelijk onderzoek, om de positie van 
wetenschappelijk onderzoek beter te begrijpen 
relatief aan andere vormen van 
informatieverwerving en generatie 

logisch positivisme filosofische beweging in de eerste helft van de 
twintigste eeuw, die beweerde dat filosofie zou 
moeten stoppen met denken over metafysica, 
en in plaats daarvan zou moeten proberen de 
essentie van de wetenschappelijke benadering 
te begrijpen; centrale stelling was het 
verificatieprincipe   

verificatie vasthouden aan het principe dat een propositie 
alleen zinvol is als het kan worden geverifieerd 
als waar of onwaar; met betrekking tot 
wetenschap stelt dat een propositie alleen 
wetenschappelijk is als deze kan worden 
geverifieerd door objectieve, waardevrije 
observatie 

falsificatie Visie in de filosofie van de wetenschap dat 
standpunten enkel wetenschappelijk zijn als ze 
empirisch kunnen worden gefalsificeerd  

Hypothetisch deductief model Geïntroduceerd door Popper; om de 
wetenschappelijke methode te begrijpen: op 
basis van observatie, introductie en opgeleid 
giswerk wordt een theorie van een fenomeen 
geformuleerd; de juistheid van de theorie wordt 
beoordeeld door het formuleren van een 
toetsbare voorspelling (hypothese) op basis van 
deductief redeneren; de voorspelling wordt 
vervolgens onderworpen aan een 
falsificatietest, die nieuwe 
waarnemingsgegevens oplevert voor verder 
theoretiseren 

Confirmation bias De neiging die mensen hebben om te zoeken 
naar bewijs die hun mening bevestigen; gaat 
tegen falsificatie 

Ad hoc aanpassingen Wijzigingen aan een theorie maken de theorie 
volgens Popper minder falsificeerbaar; de 
wetenschappelijke waarde van de theorie 
verminderen 

paradigma begrip geïntroduceerd door Kuhn om te 
verwijzen naar het feit dat wetenschappers een 
reeks gemeenschappelijke opvattingen delen 
over waar de discipline over gaat en hoe 
problemen moeten worden onderzocht 

degeneratief onderzoeksprogramma begrip geïntroduceerd door Lakatos om een 
paradigma aan te duiden dat onderzoekers niet 
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in staat stelt nieuwe voorspellingen te doen en 
dat een toenemend aantal ad hoc aanpassingen 
vereist om de empirische bevindingen te 
verklaren 

Vooruitstrevend (progressief) 
onderzoeksprogramma 

Begrip geïntroduceerd door Lakatos om een 
paradigma aan te duiden dat onderzoekers 
toelaat om nieuwe, tot nu toe onverwachte 
voorspellingen te maken die empirisch getest 
kunnen worden 

realisme Visie in de filosofie dat de menselijke kennis de 
echte dingen in de wereld probeert te 
onthullen; de waarheid van kennis is 
gedetermineerd door de correspondentie van 
de kennis van de echte wereld 

idealisme Visie in de filosofie dat menselijke kennis een 
constructie van de geest is en niet noodzakelijk 
met een uiterlijke wereld correspondeert; de 
waarheid van kennis hangt af van de 
samenhang met de rest van de kennis in de 
sociale groep 

Postmodernist in de wetenschapsfilosofie, iemand die de 
speciale status van wetenschap in twijfel trekt 
en wetenschappelijke verklaringen ziet als 
verhalen verteld door een bepaalde groep 
wetenschappers 

sociale constructie begrip gebruikt door postmodernisten om aan 
te geven dat wetenschappelijke kennis de 
werking van een externe realiteit ontdekt, maar 
een verhaal verteld door een bepaalde 
wetenschappelijke gemeenschap op basis van 
haar taal en cultuur 

Wetenschappelijke oorlogen Begrip gebruikt door postmodernisten om te 
verwijzen naar hun aanvallen tegen de speciale 
status van wetenschap en hun ontmaskering 
van wetenschappelijke kennis als sociale 
constructie 

pragmatisme Visie in de filosofie dat menselijke kennis 
informatie is over hoe men moet omgaan met 
de wereld; de waarheid van kennis hangt af van 
succes dat iemand heeft in het innemen van de 
wereld, op wat werkt 

methodolatrie of methodologie neiging om methodologische nauwkeurigheid 
als de enige vereiste voor wetenschappelijk 
onderzoek te zien, ten koste van 
theorievorming 

pseudowetenschap Tak van kennis die doet alsof hij 
wetenschappelijk is maar wetenschappelijke 
methodes schendt op essentiële aspecten, zoals 
gebrek aan openheid over het testen van 
anderen en vertrouwt eerder op bevestiging 
dan op falsificatie 
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hermeneutiek benadering in de psychologie volgens welke het 
de taak van de psycholoog is om personen te 
interpreteren en te begrijpen vanuit hun 
persoonlijke en sociaal-culturele geschiedenis 

humanistische psychologie psychologische beweging gepromoot door 
Rogers en Maslow als reactie tegen 
psychoanalyse en behaviorisme; benadrukte 
dat mensen menselijk zijn, van nature positief, 
begiftigd met een vrije wil en leven in een 
sociaal-culturele context 

feministische psychologie beweging in de psychologie gericht op het 
begrijpen van vrouwen; houdt zich met name 
bezig met de manier waarop vrouwen worden 
behandeld in de reguliere psychologie 

postkoloniale psychologie beweging in de psychologie die de problemen 
van racisme aanpakt en de manieren waarop 
dominante groepen andere groepen 
behandelen 

kritische psychologie beweging in de psychologie die de reguliere 
psychologie bekritiseert omdat ze niet begrijpt 
dat kennis niet verwijst naar een externe 
realiteit (idealisme), dat wetenschappelijke 
kennis niet cumulatief is maar bestaat uit 
sociale constructies, en dat psychologische 
theorieën en claims een impact hebben op de 
wereld waarin mensen leven 

onbewust plagiaat term die Bornstein gebruikt om aan te geven 
hoe de wetenschappelijke en de 
hermeunitische benadering in de psychologie 
elkaar hebben beïnvloed zonder dat de 
voorstanders daarvan op de hoogte zijn 

reproduceerbaarheid de kans om dezelfde bevinding te krijgen 
wanneer een wetenschappelijk onderzoek 
wordt herhaald (op dezelfde manier) 

replicatie crisis een vertrouwenscrisis in wetenschappelijk 
onderzoek, omdat veel gepubliceerde 
bevindingen niet kunnen worden herhaald als 
onderzoeken worden herhaald, waardoor de 
betrouwbaarheid van wetenschappelijke 
bevindingen in twijfel wordt getrokken 

bestand lade probleem probleem dat de wetenschappelijke literatuur 
een slecht beeld geeft van het uitgevoerde 
onderzoek, omdat experimenten die geen 
significante verschillen vinden, minder snel 
gepubliceerd worden 

conceptuele replicatie replicatie waarbij een effect anders wordt 
onderzocht dan in het oorspronkelijke 
onderzoek; is goed om de algemeenheid van 
een bevinding te onderzoeken, maar kan 
vooroordelen in de wetenschappelijke 
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literatuur vergroten in combinatie met het 
dossierladeprobleem 

twijfelachtige onderzoekspraktijken onderzoekspraktijken die de statische 
conclusies ondermijnen die uit een onderzoek 
kunnen worden getrokken; verhoogt meestal 
de kans op het vinden van een voorspeld effect 

p-hacking gegevens manipuleren om een gewenste 
(significante) p-waarde te verkrijgen 

HARKing een voorbeeld van een twijfelachtige 
onderzoekspraktijk waarin een onverwachte 
significante bevinding in een statistische 
analyse wordt gepresenteerd als een effect dat 
de focus van het onderzoek was en daarom een 
belangrijke theoretische vraag behandelt 
(hypothese nadat de resultaten bekend zijn) 

geregistreerd rapport een type onderzoeksartikel dat wordt 
beoordeeld door wetenschappelijke 
tijdschriften voordat de gegevens worden 
verzameld; doel is om de evaluatie 
onafhankelijk te maken van de verkregen 
resultaten en uitsluitend afhankelijk van de 
onderzoeksvraag, het onderzoeksontwerp en 
de voorgestelde analyse 

Bayesiaanse statistiek data-analyse die afwijkt van de traditionele 
hypothesetoetsing met p-waarden; schat de 
relatieve kansen van de nulhypothese en de 
alternatieve hypothese; wordt gehoopt om 
bestaande misverstanden over statistieken te 
corrigeren 

Pottery barn regel In wetenschap is de morele verplichting van een 
wetenschappelijk tijdschrift om een mislukking 
te publiceren om een bevinding te repliceren 
die eerder in het tijdschrift is gepubliceerd 

open wetenschap wetenschapspraktijk waar alle relevante 
informatie gemakkelijk beschikbaar is, zodat 
andere onderzoekers de bevindingen kunnen 
controleren en integreren in hun eigen 
onderzoek 

opslagplaats in de wetenschap is een locatie waar gegevens 
en analyseprogramma's worden opgeslagen, 
zodat anderen ze kunnen ophalen (meestal op 
internet) 

richtlijnen voor transparantie en 
openheidsbevordering 

lijst met criteria geschreven door voorstanders 
van open science waarin wordt beschreven in 
hoeverre tijdschriften voldoen aan de normen 
van open en reproduceerbare wetenschap 

secundaire gegevensanalyse heranalyse van bestaande gegevens om nieuwe 
onderzoeksvragen te beantwoorden 

grote gegevens (big data) verzameling en gebruik van grote datasets voor 
secundaire data-analyse 
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Publish or perish verwijst naar de praktijk in de academische 
wereld dat een persoon niet wordt aangesteld 
of gepromoveerd tenzij hij een sterke portfolio 
van wetenschappelijke publicaties heeft 

Peer review in de wetenschap is de evaluatie van 
wetenschappelijk werk door 
onderzoekscollega's (peers) om te beslissen of 
het werk goed genoeg is om te worden 
gepubliceerd (of gefinancierd in het geval van 
subsidieaanvragen) 

Tijdschrift impactfactor getal dat de impact schat die een tijdschrift 
heeft op een onderzoeksgebied; op basis van 
het gemiddeld aantal citaties naar artikelen in 
het tijdschrift in de daaropvolgende jaren 

Declaration on Research Assesment (DORA) verklaring die wetenschapsfinanciers en 
beoordelaars vraagt om te kijken naar de 
kwaliteit van het onderzoek zelf (voorgesteld en 
voltooid) in plaats van naar het prestige van de 
verkooppunten waarin het onderzoek wordt 
gepubliceerd 

open access tijdschrift tijdschrift dat kan worden geraadpleegd zonder 
abonnement of vergoedingen voor het lezen 
van artikelen (meestal via internet) 

artikelverwerkingskosten (APC) prijs die open access wetenschappelijke 
tijdschriften vragen om een manuscript te 
verwerken en te publiceren in het tijdschrift 

Mega journal grootschalig, peer-reviewed academisch open 
access tijdschrift ontworpen om meer 
wetenschappelijke bevindingen beschikbaar te 
maken door te focussen op methodologische 
nauwkeurigheid in plaats van theoretische 
bijdrage; heeft een grote opdracht, zodat de 
artikelen over veel onderwerpen kunnen 
worden opgenomen 

Double dipping praktijk in de wetenschap waarin tijdschriften 
geld verdienen door zowel 
tijdschriftabonnementen als 
artikelvergoedingen voor open access 

roofzuchtig tijdschrift wetenschappelijk tijdschrift dat de indruk wekt 
echt te zijn (peer-reviewed, met mechanismen 
voor foutcontrole, belofte van een lang leven) 
zonder zich aan de normen te houden; probeert 
wetenschappers te verleiden om APC's te 
betalen voor zeer beperkte service 

metafoor in de wetenschap, staat voor een analogie uit 
een ander gebied die helpt om een nieuw, 
complex probleem in kaart te brengen door te 
verwijzen naar een beter begrepen fenomeen 

verborgen racisme het eigen ras bevorderen door niet-opvallende 
vooroordelen tegen andere groepen (meestal 
door hun bijdrage te negeren) 
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geïnformeerde toestemming (informed 
consent) 

centraal principe in de ethiek, namelijk dat 
mensen pas kunnen deelnemen aan een 
onderzoek nadat ze zijn geïnformeerd over wat 
er komt kijken en nadat ze expliciet en vrijwillig 
hebben ingestemd met deelname 

ethische gedragscode protocol dat alle ethisch gerelateerde 
voorwaarden bevat waaraan een onderzoek 
moet voldoen 

psychologisering woord dat met twee verschillende betekenissen 
wordt gebruikt en verwijst naar: 1) het feit dat 
emotionele banden en persoonlijk welzijn 
belangrijk zijn geworden in primaire sociale 
relaties, of 2) de groeiende invloed van 
psychologie op de manier waarop mensen 
zichzelf zien en met anderen omgaan 

stigma attribuut dat diep in diskrediet is gebracht en 
dat de drager reduceert tot een bedorven en 
verdisconteerd persoon 
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Code of Human Research Ethics: voorwaarden voor onderzoek 

1) ethische goedkeuring voor al het onderzoek 
2) bescherming van participanten 
3) informed consent 
4) geen dwang 
5) recht om zich terug te trekken 
6) anonimiteit en vertrouwelijkheid 
7) passende uitsluitingscriteria 
8) toezicht houden 
9) zorgplicht 
10) extra waarborgen voor onderzoek met kwetsbare bevolkingsgroepen 
11) passend toezicht 

 

7 redenen waarom het moeilijk is om wetenschappelijke methode te gebruiken: 

1) we zijn beïnvloed door anekdotes 
2) we overschatten ons begrip van wetenschap 
3) onze overtuigingen hebben een sterke invloed 
4) we worden teveel beïnvloed door grafieken, formules en betekenisloze neurowetenschap 
5) veel van ons redeneren bevat gemotiveerde redenering 
6) de gevolgen van onze fouten zijn minimaal 
7) verbetering door wetenschappelijke kennis is beperkt  

 


