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Voorwoord 
 

Beste Psychologiestudent, 

 

Je hebt pas geleden de twee beste keuzes gemaakt die je kan maken na je eindexamens 

of wereldreis: de keuze voor de studie Psychologie en de keuze voor de stad Amsterdam! 

Inleiding in de Psychologie en Methodologie 1 zijn de eerste vakken van je nieuwe studie 

waarmee je tot nu toe al aardig wat uurtjes bezig bent geweest tijdens de hoor- en 

werkcolleges.  

 

Naast het studeren in Amsterdam zal je ook het studentenleven gaan verkennen. 

Misschien doe je dit bij een studenten- of sportvereniging, maar misschien ook wel 

gewoon met je nieuwe studievrienden. In ieder geval zal je niet continu kunnen en willen 

bezig zijn met je studie maar zal je vooral ook veel leuke dingen willen doen.  

 

Omdat wij als geen ander weten – wij bij Slimstuderen.nl zijn immers zelf studenten – 

dat het belangrijk is om ook volop van het studentenleven te genieten en niet alleen 

maar met je neus in de boeken te zitten, willen wij jou hierin een beetje tegemoet 

komen.  

 

Slimstuderen.nl heeft namelijk de ideale uitkomst: samenvattingen! De samenvattingen 

van Slimstuderen.nl zijn echter niet zomaar samenvattingen. Deze samenvattingen zijn 

voor en door studenten gemaakt en bevatten precies de benodigde literatuur, niet meer 

en niet minder. De samenvattingen zijn te koop via de site maar ook in de VSPVU kamer. 

 

Ter kennismaking willen je graag een korting op je eerste samenvattingen van 

Slimstuderen.nl bieden van 20%! Laat deze voorbeeld samenvatting zien in de VSPVU 

kamer of vul deze code in op Slimstuderen.nl: Bandura2014 

 

Kortom: Slimstuderen.nl biedt tegen een zeer scherpe prijs een totaalpakket aan om het 

jou een stuk makkelijker te maken je tentamens te halen terwijl je volop van het leven in 

Amsterdam geniet. Want zeg nou zelf, waar vind je tegenwoordig nog een totaalpakket 

samenvattingen van hoogstaande kwaliteit?  

 

Slimstuderen.nl is ook altijd op zoek naar auteurs. Dus wil jij verdienen terwijl je 

studeert en wanneer het jou uit komt? Geef je dan op als auteur! Je kunt een mailtje 

sturen naar info@slimstuderen.nl en dan nemen wij contact met je op een gezellig 

gesprekje in te plannen! 

  

Met vriendelijke groet, 

Lisa Rodermond  

Studiemanager Psychologie Vrije Universiteit 
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A. Wetenschap 
 

Een manier van denken 

In de wetenschap worden systematische observationele en rationele processen gebruikt 

om nieuwe kennis te ontwikkelen. Wetenschappers zoeken naar kennis door een verfijnd 

proces van vraagstellingen. 

Het basisidee van de wetenschap is als volgt: Wetenschappelijk onderzoek is een proces 

van specifieke vragen creëren en vervolgens systematisch zoeken naar antwoorden. 

Wetenschap is een manier van denken en vragen stellen waarbij veel meetinstrumenten 

en andere producten komen kijken. Deze producten worden vaak gezien als de essentie 

van de wetenschap. Echter, de essentie van wetenschap is de manier van denken van de 

wetenschapper zelf. 

 

Het stellen van vragen 

Een vraag is aan de ene kant een idee, aan de andere kant een onbekende grootheid/een 

potentieel antwoord. Iedere vraag wijst onbekendheid aan. 

Wat, hoe, en waarom zijn erg belangrijke woorden in de wetenschappelijke taal. 

Socrates wist dat het stellen van scherpe vragen over religie, politiek en moraal de 

onwetendheid en onzekerheden bij mensen naar boven zou halen. 

Maar het stellen van sceptische vraagstellingen komt altijd met risico’s. Zo werd Socrates 

vermoord door burgers die zijn vragen erg onaangenaam vonden. 

Het nemen van risico hoort echter bij de wetenschap. Hij die vragen stelt creëert sociale 

en politieke spanningen. Het stellen van vragen en hiermee spanningen aanwakkeren 

wordt als erg ongemakkelijk ervaren en hier wordt vaak vergelding voor genomen.  

Overheden proberen wetenschappelijke kennis regelmatig te onderdrukken. Hoewel 

wetenschappelijke informatie voor sommige mensen als bedreigend wordt ervaren, 

voelen wetenschappers zich zelf het prettigst bij het inwinnen van nieuwe informatie. 

Wetenschappers zijn van nature sceptici, dus altijd opzoek naar nieuwe informatie om 

completere antwoorden te vinden. 

J. Robert Pappenheimer (1956) zei dat wetenschappelijk onderzoek een reactie is op de 

primitieve en permanente aanwezigheid van de menselijke nieuwsgierigheid. Ook volgens 

Lines Paling (1981) en B. F. Spinner (1956) is het vervullen van deze nieuwsgierigheid 

een van de grootste bronnen van levensgeluk. 

 

Het verwerven van kennis 

Vasthoudendheid 

Vasthoudendheid is het accepteren en vasthouden aan ideeën ondanks tegenstrijdige 

bewijzen en/of het ontbreken van onderbouwde bewijzen.  

Ideeën die al lang zijn geaccepteerd en/of vaak worden herhaald zijn vaak gebaseerd op 

subjectieve onbetwistbaarheid. In politieke campagnes wordt vasthoudendheid gebruikt 

door vervormde ideeën voortdurend te herhalen zodat stemmers ze als de waarheid 

accepteren. Ook adverteerders gebruiken vasthoudendheid door hun berichten te blijven 

herhalen in de hoop dat consumenten ze als de waarheid aannemen.  

 

Intuïtie 

Intuïtie is de directe overname van kennis zonder intellectuele moeite of sensorische 

verwerking. Intuïtie komt in veel dagelijkse situaties voor, en is in veel gevallen erg 

handig. Zo heb je vrij direct een gevoel over een persoon wie je net hebt ontmoet. Maar 

in veel gevallen kan het ook tot fouten leiden. De gedachtes bij intuïties zijn niet 

onderbouwd of doordacht en worden snel aangenomen. 
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Autoriteit 

Autoriteit is de acceptatie van ideeën en kennis omdat het wordt aangedragen door een 

gerespecteerde bron zoals de koran, bijbel, president, professor of koningin. 

 

Rationalisme  

Rationalisme is een manier van informatie verkrijgen door middel van beredenering. 

Er wordt hierbij gekeken naar het grote en het kleine uitgangspunt. Deze moeten allebei 

correct zijn om de conclusie van rationalisme te laten kloppen. 

Bijvoorbeeld:  

 Alle kraaien zijn zwart (grote uitgangspunt); 
 Dit is een kraai (kleine uitgangspunt); 
 Daarom is deze kraai zwart (conclusie). 

Empirisme (ervaringsleer) 

Empirisme gaat uit van kennis door ervaring en observatie. Het idee “ik geloof het pas 

als ik het zie”. Hierin wordt onderscheid gemaakt in twee soorten empirisme. 

 Naïef empirisme: Hierbij wordt het idee ik geloof het pas als ik het zie letterlijk 

genomen. Dit heeft veel kanttekeningen, want in dit geval zouden alle landen, 

plekken, en objecten die je nog nooit gezien hebt niet bestaan. En bij optische 

illusies zie je iets wat eigenlijk niet bestaat, maar je wel waarneemt. 

 Geavanceerd empirisme: Hierbij wordt verder gekeken dan zicht. Zoals je hitte 

en zwaartekracht niet kunt zien. Er kan wel gekeken worden naar de impact op 

andere objecten zoals een thermometer. 

 

Het ontstaan van de wetenschap 

Vroege beschaving 

Over millennia ontwikkelde de mens een breed scala aan vaardigheden. 

Rond 1000 voor Christus ontwikkelden boeren hun vaardigheden om het weer, de maan, 

de zon en andere veranderingen te observeren. Deze observaties leidden uiteindelijk tot 

de ontwikkeling van een nauwkeurige kalender. 

Ook ontwikkelden ze kennis over mest en ontwikkelden ze wiskundige kennis om kavels 

te berekenen en grenslijnen in te stellen. 

 

Griekse wetenschap 

De oorsprong van de empirische wetenschap dateert rond 600 tot 400 voor Christus. 

Talies was de eerste Griekse filosoof die empirische en rationele inzichten combineerde. 

Talies’ filosofie verwierp mystiek en benadrukte de observatie van natuurlijke 

gebeurtenissen.  

Na 400 voor Christus. werd de Griekse filosofie steeds mystieker, het veranderde de 

manier waarop mensen ontdekkingen bekeken. Filosofen begonnen te bediscussiëren dat 

de regelmaat van het aantal relaties en de ordelijkheid, waargenomen in de astronomie, 

aanwijzingen waren dat goddelijke intelligentie de natuur controleerde. 

Eerder wilden onderzoekers de natuur begrijpen en controleren maar later probeerde 

filosofen goddelijke intelligentie aantonen door middel van hun onderzoek naar de 

natuur. 

 

De middeleeuwse wetenschap 

In het eind van de vierde eeuw was het christendom de Romeinse staatsgodsdienst. Dit 

had tot 1000 jaar later nog een enorm grote sociale en politieke invloed. 

Theologie, de studie van God en Gods relatie met het universum, domineerde de 

wetenschap. 

Gedurende de twaalfde en dertiende eeuw vonden er grote veranderingen plaats in de 

politiek, kunst, handel en onderzoek.  
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De wetenschappelijke revolutie 

In de dertiende eeuw domineerde de wetenschap in de medische wereld, en erkenden 

geleerden de waarde van de wetenschap in betrekking tot de mensheid. 

In de dertiende eeuw botste de wetenschap enorm met de religie. 

Zo werd Galileo gedwongen om zijn woorden over het concept dat de aarde om de zon 

draaide terug te nemen. 

De wetenschappelijke revolutie was begonnen, maar pas in de negentiende eeuw won de 

wetenschap de onafhankelijkheid terug die het ruim 1500 jaar eerder aan de religie was 

verloren. 

 

Psychologie 

De geschiedenis van de psychologie 

De fysiologie en filosofie van de romantiek, rationalisme en empirisme in de negentiende 

eeuw zorgden voor de opkomende discipline van psychologie. De wetenschap van de 

psychologie is voornamelijk beïnvloed door de evolutietheorie. Dit concept van 

fylogenetische continuïteit, de overeenkomsten van structuur en functie tussen de mens 

en andere diersoorten, stelde dat het bestuderen van dieren ons kon helpen met het 

begrijpen van de mens. Dit idee was geheel tegenstrijdig met de religieuze theorie dat de 

mens uniek was ten opzichte van dieren. 

Ernst Weber en Gustav Fechner waren de eerste onderzoekers die de psychofysica,  de 

werkzaamheid van de geest, objectief bestudeerden. 

 

Structuralisme 

Wilhelm Wundt (1832-1920) richtte ‘s werelds eerste psychologische laboratorium op in 

1879 in Leipzig. Wundt bestudeerde de structuur van bewustzijn, vandaar de naam 

structuralisme, door deelnemers te vragen  hun geestelijke ervaringen op te schrijven 

tijdens het uitvoeren van verschillende taken. 

 

Functionalisme 

Rond het begin van de twintigste eeuw verschoof de aandacht van de structuur van de 

geest naar het functioneren ervan, dit kennen we als functionalisme. 

Er werd vooral gekeken naar praktische vragen over educatie, training, en opvoeding. Zo 

werkte E. L. Witmer met kinderen met mentale en emotionele stoornissen. Zo ontstond 

uiteindelijk de eerste psychologische kliniek. 

 

Psychodynamica 

De psychodynamische theorie bekeek de functie van complexe en vaak tegenstrijdige 

interne invloeden die vaak onbewust zijn. Zo wordt er gekeken naar het belang van 

dromen, de continuïteit van emotioneel gedrag van kind naar volwassenen, en seks als 

een biologische natuurlijke drift. 

 

Gestaltpsychologie  

Gestaltpsychologie ontstond in Duitsland rond 1912. De oprichters geloofden dat de 

structurele pogingen om het bewustzijn te verdelen in aparte gedeelten ten koste ging 

van de totale ervaring.  

 

Behaviorisme  

Het behaviorisme ontstond in de VS rond 1912. Het bekritiseerde de psychologie als te 

subjectief en mentalistisch. Watson pleitte voor het vervangen van de psychologie over 

bewustzijn met een objectieve psychologie van geobserveerd gedrag. 

 

Humanistische psychologie 

De humanistische psychologie ontstond in het midden van de twintigste eeuw, en was 

een korte tijd erg invloedrijk. Het focuste zich op bewuste menselijke ervaringen, 

creativiteit, expressie en menselijke potentie. 
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Cognitieve psychologie 

Cognitieve psychologie is de studie van perceptie, geheugen en het leerproces. Het 

groeide vanuit werk over perceptuele processen en het verbaal leren. 

 

Vrouwen en minderheden in de psychologie 

De late negentiende eeuw en de eerste jaren van de twintigste eeuw waren spannende 

jaren voor de opkomst van de discipline psychologie.  

Zoals in bijna alle beroepen in deze tijd werd het vak geleid door blanke mannen. 

Vrouwen en andere minderheden werd verboden om zich voor colleges in te schrijven. 

Op dit moment zijn de meeste doktoren in de psychologie mannen, maar de meerderheid 

binnen de studie bestaat uit vrouwen. 

 

Moderne psychologie 

Voor 1940 domineerde de psychiatrie de toegepaste gezondheidsprogramma’s, en het 

grootste model voor psychotherapeuten was psychoanalyse. De botsingen die ontstonden 

tussen de universiteiten van de psychologie zijn ondertussen verdwenen en er worden 

ideeën geïntegreerd  vanuit andere universiteiten. 

Zo hebben de gedragsgeneeskunde en de gezondheidspsychologie samen 

gedragsverandering, medicatie, en theoretische en cognitieve psychologie gebracht en 

heeft dit het bewustzijn teruggebracht in het behaviorisme. 

 

De wetenschap van de psychologie 

De wetenschap is enorm belangrijk in de psychologie. Hoewel in ieder vakgebied de 

wetenschap van belang is hebben we in de psychologie een overvloed aan 

pseudowetenschappers. De wetenschap zorgt er voor dat er een duidelijke scheiding 

komt tussen pseudowetenschap en evidence based wetenschap. Ieder mens observeert 

zichzelf en de wereld en ontwikkelt hiermee theorieën over de psychologie. Deze 

theorieën zijn gebaseerd op eigen ervaringen en zijn in geen enkele zin wetenschappelijk 

onderbouwd. Omdat ieder mens zich bezig houdt met zijn eigen ontwikkeling komen er 

altijd verhalen de wereld in zonder onderbouwing.  

De wetenschappelijke studie naar psychologische verschijnselen ontkracht deze verhalen 

vaak. Zo blijft de wetenschappelijke kennis in de psychologie zuiver. 

 

Ethische principes 

Het onderzoek, de ontwikkelingen, en de toepassing van de onderzoeksresultaten zijn op 

dit moment de belangrijkste bijdragen in de wetenschap. 

Hoewel onderzoek veel positieve vorderingen brengt ,wordt het ook uitgevoerd om 

verkeerde redenen zoals verheerlijking van de onderzoeker, de winst voor het bedrijf, of 

voor politieke doeleinden. Deze motivaties zorgen helaas ook voor vervormde resultaten. 

Ethische richtlijnen zijn hierom ontwikkeld als richtlijnen voor onderzoekers om aan te 

geven bij welke processen in het onderzoek moeilijkheden kunnen ontstaan. Het is de 

persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere onderzoeker om onderzoek te verrichten, 

met als uitgangspunt de wetenschap en menselijke welvaart te verbeteren. Hierbij moet 

rekening worden gehouden met de ethische richtlijnen. 
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B. Het wetenschappelijke proces 
 

Uitgangspunten van de wetenschap 

Alle wetenschappelijke disciplines delen dezelfde basis aannames over de natuur: 

 Een fysiek universum bestaat. 

 Er bestaat willekeurigheid en dus ook onvoorspelbaarheid in het universum, maar 

over het algemeen is het een ordelijk systeem. 

 De principes van het ordelijke  universum zijn te ontdekken door wetenschappelijk 

onderzoek. 

 Kennis van het universum is altijd incompleet. Nieuwe kennis wijzigt huidige 

ideeën en theorieën, hierdoor zijn kennis en theorieën altijd voorlopig. 

 

Observatie en conclusie: feiten en constructies 

Wetenschappelijk onderzoek beïnvloedt ten minste de volgende dingen: 

 Het stellen van vragen; 

 Technieken ontwikkelen om vragen te beantwoorden; 

 Plannen voor en het maken van gepaste empirische observaties; 

 Het rationeel kunnen interpreteren van empirische observaties; 

 Deze interpretaties gebruiken om andere gebeurtenissen kunnen voorspellen. 

 

Empirische observaties worden verwezen als data, dit zijn de feiten van het onderzoek. 

Feiten zijn de gebeurtenissen die we direct en herhaaldelijk kunnen observeren. De 

meeste feiten die geobserveerd worden in de psychologie is het gedrag. Observatie is het 

empirische proces van het gebruiken van je zintuigen om feiten te herkennen en op te 

slaan. Een conclusie is een intellectueel proces waarin we conclusies trekken uit 

geobserveerde feiten of andere ideeën.  

Constructies zijn afgeleide gebeurtenissen zoals zwaartekracht, elektriciteit, intelligentie, 

geheugen, en angst. Dit zijn allemaal rationele ideeën bedacht door de onderzoeker. 

Sommige mensen gebruiken een construct zo vaak dat ze het gaan zien als een feit in 

plaats van een theorie. Een feit verwarren met een construct is een veel voorkomende 

fout bekend als ‘reification of a construct’.   

Zo zijn er nog meer voorkomende problemen die wetenschappers moeten herkennen en 

proberen te ontkomen. Hier een lijst van veel voorkomende fouten. 

 

 Nominal Fallacy (nominale denkfout) : Deze fout wordt gemaakt door de 

benaming van een fenomeen aan te zien als de uitleg voor een fenomeen. 

 All-or-None Bias (alles of niets principe): Dit is de neiging om een statement als 

juist of onjuist te bestempelen, terwijl in de wetenschap een statement vaak een 

waarschijnlijkheid is. 

 Similarity-Uniqueness Paradox (gelijk-uniek paradox): Dit is de neiging om 

twee zaken als gelijk of uniek te bestempelen terwijl het in werkelijkheid vaak 

allebei is. 

 Barnum Statement: Dit effect is vernoemd naar P.T. Barnum, die de uitspraak 

‘’There is a sucker born every minute’’ zou hebben gezegd. Hier wordt verwezen 

naar het maken van een statement die inzichtelijk lijkt te zijn, maar in 

werkelijkheid bijna in elke situatie valt toe te passen. 

 Evaluative Biases of Language (evaluatieve vooroordelen van de taal):  De 

wetenschap zou niet veroordelend moeten zijn, maar taal voegt vaak subtiele 

oordelen toe aan objectief gedrag. 

 

Inductief en deductief denken 

Als we beredeneren van het bijzondere naar het algemene noemen we dit inductief 

redeneren. Maar wanneer we gebruik maken van meer abstracte en algemene ideeën 

om terug te koppelen naar het specifieke, dit om voorspellingen over toekomstige 

observaties te kunnen maken, maken we gebruik van deductief redeneren.  
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Wetenschappers maken constant gebruik van de rationele processen van inductief en 

deductief redeneren. Een onderzoeker die begint met empirische observaties en die leidt 

tot constructies houdt zich bezig met inductie en deductie. 

 

Modellen en theorieën in de wetenschap 

Een van de grootste taken voor een onderzoeker is het ontwikkelen en gebruiken van 

theorieën. Een theorie is een geformaliseerde set van concepten die observaties 

samenvat en organiseert , het biedt voorlopige verklaringen, en stelt de basis voor het 

maken van voorspellingen. Een theorie is wetenschappelijk als het testbaar is; dat wil 

zeggen, het moet specifieke voorspellingen maken die onderzoekers empirisch kunnen 

testen. 

Een spaarzame theorie (parsimonious theory) is relatief ongecompliceerd en heeft de 

voorkeur boven een complexe theorie als de theorieën gelijkwaardige voorspellingen 

hebben. Een goede theorie moet validiteit bezitten, wat betekent dat het specifieke en 

testbare voorspellingen stelt die worden bevestigd door observatie.  

Theorieën die inductie benadrukken worden inductieve theorieën genoemd en blijven 

altijd dicht bij de empirische gegevens. Maar de meer traditionele theorie is de 

deductieve theorie, waarbij de nadruk wordt gelegd op deductie van constructen. 

Deze deducties zijn hypotheses die wetenschappers empirisch testen door middel van 

onderzoek. De meeste psychologische theorieën zijn functionele theorieën die ongeveer 

evenveel nadruk leggen op zowel inductie als deductie.  

Een vierde type theorie is het model. We kunnen elk fenomeen presenteren als model. 

Het woord is afgeleid van het Latijnse modulus wat een geringe mate van iets betekent. 

Modellen zijn minder ontwikkeld dan theorieën en worden ook wel minitheorieën 

genoemd. Een model representeert de realiteit, hij kopieert het niet. 

Alle modellen delen de volgende eigenschappen: 

 Modellen zijn simpele representaties van een fenomeen en hebbe punt-tot-punt 

overeenkomsten met sommige eigenschappen van het fenomeen; 

 Modellen leveren een handige, hanteerbare, en compacte representatie van de 

grotere, complexere, en vaak onbekende realiteit; 

 Modellen zijn incompleet, voorlopig, en analoog; 

 Modellen, en manipulaties van modellen, helpen onderzoekers om informatie te 

organiseren, geven relaties tussen delen weer, creëren nieuwe ideeën, en 

voorspellen nieuwe observaties. 

 

De fases van onderzoek 

Psychologisch onderzoek begint met een idee en verloopt vervolgens meestal in de fases 

van onderzoek. Dit zijn de opvolgende fases in onderzoek: 

1. Idee-Generatie fase: het identificeren van een onderwerp of interesse om te 

bestuderen. 

2. Probleem-Defintie fase: het algemene idee verfijnen tot een specifieke vraag. 

3. Procedure-Design fase: een specifieke procedure vaststellen voor het vergaren 

van statistische analyses en data. 

4. Observatie fase: gebruik de procedures die je in de vorige fase bedacht hebt om 

je observaties te verzamelen. 

5. Data-Analyse fase: analyseer de verkregen data met gepaste statistische 

procedures. 

6. Interpretatie fase: vergelijk je resultaten met de resultaten voorspeld op basis 

van jouw theorie. Ondersteunen jouw resultaten de theorie? 

7. Communicatie fase: bereid een geschreven of oraal verslag van je studie voor  

om een publicatie of presentatie te kunnen geven. Je verslag moet een 

beschrijving van alle doorlopen stappen bezitten. 

 

Onderzoekers moeten hun onderzoeksproces zo beschrijven dat het door een 

buitenstaander te reproduceren is om te kijken of beide onderzoeken dezelfde 

onderzoeksresultaten uit het onderzoek krijgen. Dit wordt replicatie genoemd. 
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Het niveau van beperking 

De continuïteit van eisen op de adequaatheid van informatie vormt de tweede dimensie 

van ons onderzoeksmodel: niveaus van beperking. De eerste dimensie van dit model zijn 

de fases van onderzoek. Er volgt een opsomming van niveaus van beperking, begonnen 

wordt met het laagste niveau van beperking oplopend tot het hoogste niveau van 

beperking. 

 

 Natuurlijke observatie: Hierbij observeert de onderzoek het gedrag van 

deelnemers in hun natuurlijke omgeving zonder invloed uit te oefenen op het 

gedrag of de omgeving, en hierin geen beperkingen aan te brengen. De enige 

opgelegde beperking is de te gebruiken observatie methode. Deze vorm wordt 

vaak gebruikt in het begin van onderzoek en is handig om hypotheses op te 

stellen. 

 Case-Study Onderzoek: In dit onderzoek mag de onderzoeker ingrijpen op het 

functioneren van de deelnemers, door bijvoorbeeld vragen te stellen. Hoewel de 

beperking in dit onderzoek iets groter is dan bij natuurlijk observatie is er nog 

steeds veel vrijheid om de aandacht te verschuiven naar welk gedrag op dat 

moment interessant of relevant lijkt. 

 Correlationeel Onderzoek: In dit onderzoek zijn de beperkingen om gedrag te 

meten een stuk groter. De setting kan verschillen van een natuurlijk omgeving tot 

een hoog beperkte omgeving als een laboratorium. Omdat er wordt gekeken naar 

het verband tussen tenminste twee, of meer, variabelen moeten de procedures bij 

metingen consequent blijven. 

 Differentieel Onderzoek: Dit onderzoek betrekt twee of meer groepen 

deelnemers. De groepen worden bepaald door bestaande variabelen en worden 

niet samengesteld door de onderzoeker als bij correlationeel onderzoek.  

 Experimenteel Onderzoek: Bij dit onderzoek worden deelnemers willekeurig 

toegewezen aan condities en zo in groepen verdeeld, het proces van 

groepsverdeling is dus vaak blind. De uitkomende verschillen per groep zijn hierin 

dus toe te schrijven aan de invloed van de conditie. Bij pure experimentele 

methodes worden alle aspecten van het onderzoek van tevoren gepland en 

worden er duidelijke procedures gevolgd tijdens het gehele onderzoek. De gehele 

studie is dus beperkt. 

 

Het verloop naar verschillende niveaus van beperking 

Conclusies die getrokken zijn uit een onderzoek met een laag beperkingsniveau kan het 

begin zijn van vragen en procedures voor een onderzoek met een hoog 

beperkingsniveau. Dit is een van de grootste functies van het doen van laag beperkt 

onderzoek. Bij het verschuiven van laag naar hoog beperkt onderzoek worden de 

procedures en ondervindingen steeds strikter en preciezer. Helaas komt hierbij ook het 

risico kijken dat de procedures steeds onnatuurlijk worden, hierdoor verder verwijderd 

van de echte wereld, en dus ook minder relevant. 

Om dit precisie versus relevantie probleem op te lossen zouden wetenschappers hun 

onderzoek moeten uitvoeren op het hoogste niveau van beperking, om vervolgens de 

resultaten te testen in natuurlijke omstandigheden. 

 

Ethische principes 

In de procedure-design fase van het onderzoek moeten er onder andere keuzes gemaakt 

worden over de deelnemers. Als we deelnemers betrekken in onderzoek, onderwerpen 

wij ze aan condities die wij selecteren en/of controleren. Dit betekent dat wij beslissingen 

maken over ons gebruik van levende organismes. Hierom zijn wij persoonlijk 

verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van deze deelnemers. Het voorgestelde 

onderzoeksplan moet in de procedure-design fase door de ethische uitdagingen kunnen 

komen voor er door gegaan kan worden naar de volgende fase. Als er ethische 

problemen ontstaan moet de onderzoeker het plan eerst aanpassen om dit op te lossen. 
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C. Dé SlimStuderen-methode 
 

Iedereen kan samenvattingen maken, maar het maken van een goede samenvatting 

waar je écht iets aan hebt, dat is een vak apart. Het is niet alleen een vak apart, het is 

ook nog eens een vak waar wij ons al sinds 2002 mee bezig houden. In de afgelopen 

twaalf jaar hebben wij onze methode van samenvatten steeds verder ontwikkeld, 

waardoor we ons op dit moment met trots marktleider in Nederland mogen noemen. 

 

Kwaliteit zit in ons DNA. We streven er dan ook altijd naar om jou tijdens je studietijd 

optimaal te helpen bij het voorbereiden van je tentamen. Voor al onze literatuur- en 

collegesamenvattingen hanteren we dan ook een aantal regels om jou de kwaliteit te 

garanderen die je van ons mag verwachten. 

 

Focus op hoofdlijnen 

 

De universiteit schrijft vaak heel veel studiestof voor, zonder dat direct duidelijk is 

waar de nadruk op komt te liggen tijdens het tentamen. Wij hebben alle studiestof 

voor je gelezen en de belangrijkste punten eruit gelicht. Zo weet je zeker dat je 

de juiste dingen leert voor het tentamen. 

 

Vier ogen principe 

 

Iedereen kan fouten maken, maar de kans dat twee mensen dezelfde fout maken, 

is vele malen kleiner. Alle samenvattingen van SlimStuderen.nl worden altijd door 

minimaal twee personen beoordeeld. Zo zorgen we ervoor dat we de kans op 

fouten sterk verminderen, zodat je als student nooit voor vervelende verrassingen 

komt te staan. 

 

Actuele en specifieke inhoud 

 

Elke samenvatting is specifiek voor jouw studie geschreven en op jouw tentamen 

afgestemd. We weten precies wat je moet weten voor je tentamen en zorgen dat 

we daar een goede samenvatting van maken. Heb je meerdere verplichte boeken, 

readers of artikelen? Wij vatten dit allemaal samen in één overzichtelijke 

samenvatting, elk collegejaar opnieuw. Zo weet je zeker dat je niet te weinig 

maar ook niet te veel leert voor je tentamen. 

  

Correct taalgebruik 

 

Niets is zo vervelend als een samenvatting vol met taalfouten. Een d op de plek 

van een t, slordige typfouten, verkeerde vertalingen, onze collega's zijn er op 

gebrand om ervoor te zorgen dat je deze zaken nooit tegenkomt in een 

samenvatting van SlimStuderen.nl. 

 

Prettige leesbaarheid 

 

Je zult tijdens je studie heel wat tijd doorbrengen met onze samenvattingen. In de 

UB, in de trein naar je ouders of gewoon op je kamer, je zal misschien wel meer 

moeten lezen dan je lief is. Hierom hebben we gekozen voor een rustig lettertype, 

korte alinea's en overzichtelijke opsommingen. Zo heb je altijd goed overzicht 

tijdens het studeren. 

 

Met deze richtlijnen kunnen we jou een goede samenvatting bieden voor al je vakken. 

Maar dit betekent niet dat we nu klaar zijn. We blijven continu nadenken over nieuwe 

manieren om de samenvattingen nog prettiger voor je te maken. Hier kan jij zelf ook bij 

helpen.  
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Heb je een goed idee om de samenvattingen te verbeteren, mail dit dan naar ons via 

info@slimstuderen.nl. Zo kan je met jouw idee in één klap de vele tienduizenden 

studenten helpen die jaarlijks studeren met de samenvattingen van SlimStuderen.nl. 

 

Bedankt voor je interesse in onze samenvattingen en heel veel succes met je studie. 

 

Namens het hele team van SlimStuderen.nl 

 

Jaap Klok 

Directeur 

  

mailto:info@slimstuderen.nl
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D. Interview met Polonia Molengraaf (auteur) 
 
Wie ben jij? 

Mijn naam is Polonia Molengraaf 

en ik ben 20 jaar. Ik ben 

derdejaars student rechten aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Als auteur heb ik voor 

SlimStuderen.nl een verslag 

geschreven.  

 

Waarom ben je auteur 

geworden bij SlimStuderen.nl? 

Tijdens het studeren maak ik 

altijd al samenvattingen voor 

eigen gebruik. Op die manier 

neem ik de studiestof goed in me 

op en heb ik een handig 

naslagwerk wanneer ik mijn 

tentamens aan het voorbereiden ben. Omdat ik toch altijd al een samenvatting maakte, 

besloot ik te informeren en vervolgens te solliciteren naar het auteurschap voor een 

bepaald vak dat ik zou gaan volgen tijdens het eerstvolgende semester.  

 

Wat doe je als auteur bij SlimStuderen.nl? 

Tijdens mijn intakegesprek met de studiemanager van de studie rechten ontving ik een 

handboek, dat tijdens het gesprek werd doorgenomen. In dit handboek staat precies 

uitgelegd wat SlimStuderen.nl van een auteur verwacht en hoe je dingen als auteur aan 

moet pakken. Hierbij kun je denken aan lay-out, maar bijvoorbeeld ook aan de schrijfstijl 

waarin het verslag geschreven dient te worden.  

 

Naast het handboek ontving ik tijdens het intakegesprek ook een weekplanning. Deze 

planning mocht ik zelf invullen. Dit vond ik erg prettig aangezien ik zo zelf mijn werkdruk 

kon bepalen en rekening kon houden met mijn agenda. De uiteindelijke deadline waarop 

het volledige verslag af moet zijn, is steeds ruim voor het tentamen. Op die manier heb 

je op het moment dat je je verslag afrondt niet alleen voldoende tijd om je voor te 

bereiden op je tentamens, maar heb je één vak ook al extra goed voorbereid! 

 

Ik ontving iedere week per email feedback van de studiemanager over mijn voortgang en 

de kwaliteit. De studiemanager gaf steeds aan wat er positief was opgevallen aan mijn 

verslag en wat er verbeterd moest worden. Deze verbeterpunten konden zowel 

betrekking hebben op de inhoud, spelling en grammatica als de lay-out van mijn verslag.  

 

De feedbackmomenten heb ik als zeer prettig ervaren. Niet alleen zorgt het ervoor dat je 

automatisch bij blijft met de stof, ook leer je hierdoor kritisch te kijken naar je eigen 

verslag. Deze kritische blik is bovendien handig tijdens het schrijven van essays voor 

mijn studie. Overigens heb ik de studiemanager als oprecht ervaren. Er wordt weliswaar 

zeer nauwkeurig gekeken naar je ingeleverde voortgang, maar de geleverde feedback 

door de studiemanager is goed onderbouwd en wanneer mijn verslag er goed uitzag werd 

dit ook aangegeven.  

 

Hoe heb je het auteurschap voor SlimStuderen.nl ervaren? 

Het auteurschap bij SlimStuderen.nl is mij goed bevallen. Ik schreef voor mezelf al 

regelmatig samenvattingen, nu deed ik eigenlijk precies hetzelfde alleen werd ik ervoor 

beloond. Het lezen van boeken kost misschien wel wat tijd, maar ongemerkt ben je 

tegelijkertijd ook aan het studeren.  
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Een groot voordeel van het auteurschap vind ik dat je zelf een vak kunt kiezen waarvoor 

je wilt schrijven, dus je bereidt tijdens het schrijven meteen je tentamen goed voor.  

 

Bovendien werk je vanuit huis waardoor je volledig zelf kan bepalen wanneer je aan je 

verslag werkt. Dit vond ik erg prettig aangezien ik vaak tussendoor wanneer ik een 

uurtje vrij had, even kon samenvatten.  

 

De begeleiding vanuit SlimStuderen.nl is naar mijn mening erg goed. Ik heb het 

intensieve contact met de studiemanager als erg prettig ervaren. SlimStuderen.nl heeft 

veel aandacht aan mijn werk besteed en ik kon merken dat ze mijn werk ook waarderen.  

 

Kun je tot slot een aantal kenmerken noemen van het werken bij 

SlimStuderen.nl? 

 Goede begeleiding; 

 Zelfstandig; 

 Communicatie; 

 Flexibel; 

 Leerzaam; 

 Goede beloning. 
 

 

 

 

 

  

Tip: Lijkt het jou ook leuk om een keer zelf een samenvatting te schrijven voor 

SlimStuderen.nl? Stuur dan je CV + motivatie op naar info@slimstuderen.nl. We nemen 

dan geheel vrijblijvend contact met je op om de mogelijkheden door te nemen. 

 
Een ideale combinatie van werken en studeren! 

mailto:info@slimstuderen.nl
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E. Tentamens halen? Volg een tentamentraining bij Capita Selecta!  
 

 

Beste eerstejaars studenten,  

 

Na een mooie vakantie en introductie periode is er een serieuzere periode aangebroken: 

tijd om te studeren!  

 

Om je net dat ene steuntje in de rug te geven, is er de mogelijkheid om bijlessen voor je 

tentamen vakken te volgen bij Capita Selecta. Als grootste en oudste tentamentrainer 

zorgen wij dat jij optimaal voorbereid je tentamens in gaat!  

 

Wat is een Capita-cursus?  

Capita Selecta is de standaard keuze voor studenten en er wordt dan ook vaak 

gesproken over “even een Capitaatje nemen”. Maar wat doet Capita Selecta precies om 

jou door je tentamentijd te loodsen?  

 

Door het spreiden van de lesmomenten in 3, 4 of 5 lessen van 3 uur zorgt onze beste 

student-docent er voor dat jij de kneepjes van het vak leert. Doordat we met kleine 

groepen werken (max. 12 personen)  is er voldoende ruimte voor jouw vragen en wordt 

er intensief geoefend met (oude) tentamens.  

 

Capita repetitoren 

Onze student-docenten, ofwel repetitoren, worden streng geselecteerd waardoor er altijd 

iemand voor de klas staat die én de stof goed beheerst én het goed kan uitleggen aan 

jou. Deze combinatie is voor ons erg belangrijk en kwaliteit staat dan ook hoog in het 

vaandel.  

 

Fulltime klantenservice: 

Omdat er zoveel studenten gebruik maken van onze tentamentrainingen hebben wij 

sinds 2013 een professionele klantenservice. Wij worden graag op de hoogte gehouden 

over onze cursussen en zijn daarom op werkdagen van 09.30 tot 16.00 bereikbaar. Ook 

voor al jouw vragen kun je bellen naar 010-2142394 of een mailtje sturen naar 

klantenservice@capitaselecta.nl.   

 

 

Genieten van je studententijd!: 

Wij begrijpen maar al te goed dat er nog veel meer dingen te doen zijn naast studeren 

en daarom werken wij met veel studie- en studentenverenigingen samen. In de meeste 

gevallen ontvang je korting op onze cursus via jouw vereniging, vergeet hier niet naar te 

informeren!  

 

 

Namens heel het team van Capita Selecta, wens ik je een mooi begin van je 

studententijd. Hopelijk zien we je in één van onze Capita-cursussen! 

 

 

Groetjes, 

 

 

 

Loes Hellemons 

Business Unit Manager Capita Selecta  

 

 

mailto:klantenservice@capitaselecta.nl
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20% korting 
bij aankoop van het kortingspakket “huid en 

afweer” op http://www.slimstuderen.nl 

 

Gebruik bij het bestellen code Bandura2014. 
De code is geldig tot en met 21 oktober. 
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