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Voorwoord
Welkom bij SlimStuderen! Deze gratis uitgave betreft het overzicht van de
hoorcollegestof voor het vak Methoden, technieken en statistiek 1 voor psychologen. De
stof die tijdens de hoorcolleges 1 t/m 5 is behandeld, wordt samengevat in dit verslag.
Het gratis verslag van hoorcollege 6, ook voor de eerste tussentoets, kun je op onze site
vinden: www.slimstuderen.nl. Hier vind je bovendien vanaf wanneer de volgende
verslagen besteld kunnen worden.
Wist je dat wij er ook voor andere vakken van Psychologie zijn? Kijk ook op onze site
voor meer informatie over de verslagen van bijvoorbeeld Hersenen & Gedrag.
Dit overzicht is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Bij het maken van deze
overzichten wordt geprobeerd de kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen.
SlimStuderen.nl kan echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik
ervan. Dit overzicht dient als aanvulling/hulpmiddel en niet ter vervanging van de
verplichte leerstof.
Uiteraard is nadruk verboden. Als je wilt dat wij in staat blijven de verslagen
aan jullie aan te bieden, geef dit verslag dan niet aan derden. Laat hen zelf een
exemplaar aanschaffen!

SlimMededelingen:
Kwaliteit
Om de kwaliteit van de verslagen op een hoog niveau te houden, zijn wij onder
andere afhankelijk van jullie feedback. Heb je opmerkingen, tips of verbeterpunten?
Mail ze dan naar info@slimstuderen.nl, dan kunnen we met deze feedback onze
verslagen verder verbeteren.
Bestellen
Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze
hier uiteenzetten:


Bestel je middels een éénmalige machtiging, en doe je dit voor 19:00 uur,
dan worden de verslagen dezelfde dag verzonden. In principe ontvang je de
verslagen dan de volgende dag, afhankelijk van de bezorging via PostNL. Het
bedrag wordt achteraf éénmalig van je rekening afgeschreven.



Bestel je middels een overschrijving, dan worden de verslagen eenmaal per
week verzonden. Je dient dus zelf het geld over te maken op ons IBAN
(NL81 ABNA 0590 3250 00). Wanneer je gebruik maakt van deze methode,
heb je de verslagen binnen 6 tot 8 werkdagen in huis nadat het geld op
onze rekening staat.

Social media
Bezoek ook eens Facebook.com/SlimStuderen om op de hoogte te blijven van het
verschijnen van nieuwe verslagen en/of supplementen!

Succes met de tentamens!
SlimStuderen.nl
Facebook.com/SlimStuderen
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HC 1.

Methoden: Wat is onderzoek?

Understanding research, W.L. Neuman, Hoofdstuk 1
Wetenschapsfilosofie in de context van de sociale wetenschappen, J.Tijmstra & H.R.
Boeije, Hoofdstuk 1 en 2
Dit is de stof van het hoorcollege van 1 september 2015. In dit college wordt uitgelegd
wat wetenschappelijke kennis en wetenschappelijk onderzoek is; waar wetenschappelijk
onderzoek vandaan komt; in welke tradities wetenschappelijk onderzoek wordt
uitgevoerd; welke onderzoeksmethoden er zijn; wat onderzoeksethiek is; en welke
doelen wetenschappelijk onderzoek kan hebben.
Omdat de vluchtelingenproblematiek een recent verschijnsel is, wordt dit probleem in het
hoorcollege telkens als voorbeeld gegeven.
Wetenschappelijke kennis
Er zijn twee soorten kennis: normale kennis en wetenschappelijke kennis.
Normale kennis is kennis die een persoon al in zijn leven heeft opgedaan, door
bijvoorbeeld opvoeding en educatie. Dit is de basis. Met deze basiskennis kan iemand
vragen beantwoorden omdat hij of zij een bepaald idee ergens over heeft.
Wetenschappelijke kennis wordt opgedaan met wetenschappelijk onderzoek. Door op een
systematische manier naar een bepaald verschijnsel te kijken, krijgt men een meer
gefundeerd idee over dit verschijnsel.
De vraag waarom mensen naar Europa vluchten kan men beantwoorden met normale
kennis. Een logische redenering met basiskennis is dat vluchtelingen weg willen uit hun
land van herkomst omdat daar oorlog is. Wanneer wetenschappelijk onderzoek wordt
gedaan naar het maatschappelijke profiel van een bepaalde groep vluchtelingen, wordt
wetenschappelijke kennis gegenereerd.
Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschap is een vakgebied dat nooit af is en zich altijd ontwikkelt. Dit komt doordat er
altijd nieuwe vragen ontstaan, die met behulp van wetenschappelijk onderzoek opgelost
kunnen worden.
Kenmerken







Systematiek: Tijdens het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek moeten er
bepaalde stappen worden gevolgd.
Creatief: Wetenschappelijk onderzoek moet altijd nieuwe kennis genereren en op
die manier creatief zijn.
Theorie: Wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op theorie: eerder
wetenschappelijk onderzoek. De resultaten van dit eerdere onderzoek vormen de
basis voor nieuw wetenschappelijk onderzoek.
Objectief: Wetenschappelijk onderzoek moet objectief zijn. Hier kan discussie
over plaatsvinden omdat onderzoekers uit verschillende stromingen kunnen
komen en verschillende meningen kunnen hebben maar een bepaalde mate van
objectiviteit is belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek is geen afspiegeling van de
normen en waarden van een onderzoeker.
Waarnemingen. Wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op waarnemingen:
alles wat men kan waarnemen met zijn zintuigen. Het is dus niet gebaseerd op
wat men voelt of denkt.
Facebook.com/SlimStuderen
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Oorsprong van wetenschappelijk onderzoek
De ontologie bepaalt wat er wordt onderzocht: naar welke onderwerpen onderzoek
wordt gedaan. Dit houdt in dat naar alles wat bestaat onderzoek gedaan kan worden. Dit
lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Als een onderzoeker ergens niet in gelooft kan hij
er namelijk ook geen onderzoek naar doen. Hier is soms discussie over (bijvoorbeeld bij
onderwerpen als spiritualiteit).
De epistemologie bepaalt hoe er wordt onderzocht: op welke manier men naar
onderwerpen onderzoek moet doen. Ieder onderwerp en iedere vraag vergt een andere
aanpak.
Wetenschappelijke benaderingen
Sociaal-wetenschappelijk onderzoek wordt altijd uitgevoerd in een traditie (benadering).
Er zijn drie benaderingen:






Empirisch-analytische benadering; Deze benadering vindt zijn oorsprong in de
natuurwetenschappen. Dit komt terug in de volgende kenmerken:
 Herhaalbaarheid en controleerbaarheid: De onderzoeker volgt bepaalde stappen
en specificeert dit proces. Hiermee kan een andere onderzoeker zijn onderzoek
herhalen en controleren.
 Reductie: Een onderwerp moet gereduceerd worden, omdat onderzoekers van
deze benadering geïnteresseerd zijn in een bepaald aspect van mensen en niet
in alles daaromheen.
 Waardenvrij; Onderzoek moet objectief gedaan worden. Waarden moeten dus
een zo klein mogelijke, zo mogelijk helemaal geen, rol spelen. Dit kan leiden
tot de vraag in welke onderwerpen men wel en niet onderzoek kan doen. Het
zal lastig zijn voor een onderzoeker om waardenvrij onderzoek te doen als hij
bij een bepaald onderwerp persoonlijk betrokken is.
 Kwantitatief onderzoek. Dat wat onderzocht wordt in deze benadering, wordt
omgezet in getallen. Het onderzoek wordt vaak gedaan in grote groepen.
Interpretatieve benadering; Deze benadering is ontstaan als verzet tegen de
empirisch-analytische benadering, omdat interpretatieve onderzoekers empirischanalytisch onderzoek niet vonden passen bij mensen. De kenmerken zijn:
 Begrijpen: Onderzoekers van deze benadering willen het waarom van het
gedrag onderzoeken.
 Holistisch: Een persoon wordt als een geheel bekeken en onderzocht. Dit staat
tegenover reductie.
 Waardenverheldering: In deze benadering spelen normen en waarden een
andere rol dan in empirisch-analytisch onderzoek. Interpretatieve
onderzoekers erkennen namelijk dat hun waarden en normen een rol kunnen
spelen in het onderzoek. Ze zijn hier bewust van in plaats van dat ze het
uitschakelen.
 Kwalitatief onderzoek. Dat wat onderzocht wordt in deze benadering, bestaat
uit tekst, beelden of audiomateriaal. Het wordt niet omgezet naar getallen. Het
onderzoek wordt vaak gedaan in kleine groepen.
Kritisch-emancipatoire benadering. Deze benadering is geworteld in de
marxistische traditie. De kenmerken zijn:
 Gericht op verbetering: Onderzoekers van deze benadering hebben altijd als
doel een bepaalde situatie te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld de woon- of
arbeidssituatie van een groep mensen zijn.
 Waardengebonden: Kritisch-emancipatoire onderzoekers zijn zich duidelijk
bewust van hun waarden en normen. Ze hebben een adviserende functie en
Facebook.com/SlimStuderen
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adviseren vanuit hun opvatting van wat goed is, om zo het leven van de
betrokkenen te proberen te verbeteren.
Onderzochten werken mee als onderzoekers: In kritisch-emancipatoir onderzoek
helpen de onderzochten vaak mee als onderzoekers.
Kwalitatief onderzoek. Onderzoekers spelen een belangrijke rol in het proces zelf
en schrijven ontwikkelingen nauwkeurig op. Dit is per definitie kwalitatief
onderzoek.

Empirisch-analytisch onderzoek naar de vluchtelingenstroom is bijvoorbeeld onderzoek
naar het aantal jongemannen onder de vluchtelingen en hun financiële situatie in het
land van herkomst. Interpretatief onderzoek naar dit onderwerp zou een onderzoek
kunnen zijn naar de emotionele impact van het vluchten op vluchtelingen. Kritischemancipatoir onderzoek over vluchtelingen zou kunnen onderzoeken hoe de situatie in
vluchtelingenkampen voor vluchtelingen verbeterd kan worden en hoe dit kan worden
uitgevoerd.
Onderzoeksmethoden
Er zijn verschillende onderzoeksmethoden: manieren om onderzoek te doen. Voor
ieder onderzoek is een andere onderzoeksmethode de beste. Daarom moeten
onderzoekers altijd overwegen welke methode zij het beste kunnen gebruiken en welke
methoden andere onderzoekers over hetzelfde onderwerp hebben gebruikt. Dit hangt
onder andere af van de benadering.









Experiment: Deze methode hoort bij de empirisch-analytische benadering. Bij het
experiment treedt manipulatie op. Dit betekent dat de onderzoeker iets verandert
in een situatie - iets manipuleert - en naar die verandering onderzoek doet.
Survey: Deze methode hoort bij de empirisch-analytische benadering. Een survey
afnemen houdt in dat een onderzoeker vragenlijsten afneemt. Die kunnen dan
gezien worden als inventarisatie van de situatie. De onderzoeker verandert niets
aan de situatie.
Bestaande bronnen: Deze methode hoort bij de empirisch-analytische
benadering. Bronnen zijn bijvoorbeeld teksten, resultaten uit eerder
wetenschappelijk onderzoek of andersoortige opvraagbare gegevens (bijvoorbeeld
bij het Centraal Bureau voor de Statistiek of ambtelijke gegevens).
Inhoudsanalyse: Deze methode kan bij de empirisch-analytische of
interpretatieve benadering horen. Bij inhoudsanalyse analyseert de onderzoeker
bepaalde geschiedkundige teksten, audio- of videobestanden. Afhankelijk van wat
men wil onderzoeken is dit onderzoek kwalitatief of kwantitatief.
(etnografisch) Veldonderzoek: Deze methode hoort bij de interpretatieve
benadering. Bij veldonderzoek worden kwalitatieve interviews (interviews waarbij
de diepte wordt ingegaan) afgenomen of is er sprake van participerende
observatie (het meelopen met een bepaalde groep).

Onderzoeksethiek
Onderzoeksethiek speelt bij al het onderzoek een belangrijke rol. Voordat onderzoek
uitgevoerd wordt, moet nagedacht worden over ethische aspecten. Hiermee moet een
onderzoeker rekening houden:


Toewijzingen in een experiment: Soms is het niet ethisch om mensen willekeurig
toe te wijzen in een experiment, omdat sommige mensen een bepaalde
behandeling nodig hebben.
Facebook.com/SlimStuderen
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Schade: Een onderzoeker moet rekening houden met iedere vorm van schade die
zijn onderzoek kan toebrengen: fysiek of psychologisch.
Informed consent: Voorafgaand aan een onderzoek moet aan de deelnemers
worden uitgelegd waar het onderzoek om gaat (informed consent) en hen
gevraagd worden te ondertekenen dat ze akkoord gaan met het onderzoek. Dit
kan soms maar tot een bepaalde hoogte omdat dit het experiment kan
beïnvloeden. Dit punt is dus ingewikkeld.
Maatschappelijke implicaties: De onderzoeker moet zich afvragen of zijn
onderzoek negatieve of positieve implicaties voor de maatschappij heeft. Vaak
moet onderzoek iets opleveren voor de maatschappij omdat het betaald wordt
met geld van bepaalde instanties.
Juist gebruik onderzoeksgegevens. Gegevens mogen niet verzonnen, vervalst of
gekopieerd worden. Om controle mogelijk te maken, moeten de gegevens
bewaard worden.

Doelen van onderzoek
Wetenschap kan naast de drie benaderingen ook onderverdeeld worden in twee doelen.
Wetenschap heeft namelijk altijd een doel en er zijn twee soorten doelen:
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en toegepast wetenschappelijk
onderzoek.




Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek: Het doel van dit onderzoek is om kennis
te verzamelen. Het volgt de empirische cyclus, omdat ieder onderzoek een
observatie oplevert die leidt naar een nieuw kennisprobleem. Bijna geen enkel
onderzoek doorloopt de hele cyclus. Bij nieuw onderzoek bevindt de onderzoeker
zich voornamelijk in de eerste fasen. Bij meer gevorderd onderzoek heeft de
onderzoeker al een theorie en bevindt hij zich meer in de laatste fasen. De cyclus
heeft de volgende stappen:
 Observatie; De observatie is het startpunt van het onderzoek, het
kennisprobleem, het onderwerp waar de onderzoeker iets van wil weten.
 Inductie; Op basis van wat de onderzoeker waarneemt, wordt een voorlopige
conclusie getrokken: van concrete waarnemingen gaat hij naar een abstracte
conclusie en vormt hij een theorie.
 Deductie; Vanuit deze abstracte theorie formuleert de onderzoeker een
concrete voorspelling. Dit is een hypothese.
 Toetsing; Tijdens de toetsing wordt gekeken of de gegevens de voorspelling
ondersteunen: klopt wat er verwacht werd te vinden?
 Evaluatie. De laatste stap is de evaluatie, waarin wordt teruggekoppeld naar
het kennisprobleem. De onderzoeker vraagt zich dan af of hij het
kennisprobleem heeft opgelost.
Toegepast wetenschappelijk onderzoek: Het doel van dit onderzoek is om een
oplossing voor een praktijkprobleem te vinden. Hierbij is er vaak een
opdrachtgever. Toegepast wetenschappelijk onderzoek volgt de regulatieve cyclus.
Deze lijkt op de empirische cyclus, maar is specifiek gericht op besluitvorming.

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek over vluchtelingen zou zich bijvoorbeeld
afvragen waarom vluchtelingen naar Nederland vluchten en hier een theorie over
vormen. Toegepast wetenschappelijk onderzoek is bijvoorbeeld een onderzoek naar de
gevaarlijke vluchtelingenwegen en hoe deze veiliger gemaakt kunnen worden, om het
praktijkprobleem van de slechte toestand van vluchtelingen op te lossen.

Facebook.com/SlimStuderen
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HC 2.

Methoden: Planning van onderzoek
Understanding research, W.L. Neuman, Hoofdstuk 2 en 3

Dit is de stof van het hoorcollege van 8 september 2015. In dit college wordt de
empirische cyclus, die in het vorige hoorcollege uiteen is gezet, nu stap voor stap en
praktisch uitgelegd. De empirische cyclus gaat als volgt: observatie -> inductie ->
deductie -> toetsing -> evaluatie. Omdat de cyclus niet alle precieze stappen laat zien,
wordt dat in dit college wel gedaan.
Ook Neuman legt de empirische cyclus uit. Deze cyclus is min of meer dezelfde, maar
kent iets andere stappen. De stappen die in Neuman genoemd worden zijn: select topic > focus question -> design study -> collect data -> analyze data -> interpret data ->
inform others. Deze Engelse begrippen zullen ook gelinkt worden aan de empirische
cyclus in het college.
Het voorbeeld dat in dit college wordt gebruikt om de onderzoeksstappen te illustreren, is
een psychologisch verschijnsel: the bystander effect (het omstanders effect). Dit houdt in
dat wanneer iemand die hulp nodig heeft in een openbare ruimte met veel omstanders,
deze hulp niet snel zal krijgen. Dit komt omdat mensen altijd willen doen wat de massa
doet en niet willen opvallen. Wanneer degene die hulp nodig heeft, gekleed is zoals de
massa (bijvoorbeeld in pak), dan zal hij wel snel en veel hulp krijgen (Westeneng,
college 2, 2015, slide 5).
Stap 1: Onderzoeksprobleem
Stap 1, het onderzoeksprobleem, hoort in de empirische cyclus bij observatie. Het
onderzoeksprobleem is dat wat de onderzoeker wil weten en waar hij onderzoek naar wil
doen, het startpunt van het onderzoek. De term die Neuman hieraan geeft is select topic.
Wat men wil weten bij fundamenteel onderzoek is kennis over een onderwerp waar
nog geen fundamenteel onderzoek naar is gedaan om kennis te vergroten. Bij toegepast
onderzoek wil men een oplossing vinden voor een praktijkprobleem.
Stap 1 in onderzoek naar het bystander effect is bijvoorbeeld de vraag of het bystander
effect verschilt voor de plaats waar het incident plaatsvindt, bijvoorbeeld of de grootte
van de ruimte uitmaakt. Dit is een vaag onderwerp, maar dat maakt in deze fase nog
niet uit.
Stap 2: Theorie
Stap 2 is de vorming van de theorie. In de empirische cyclus heeft dit te maken met
inductie: het vormen van een concrete theorie uit specifieke waarnemingen. Een theorie
heeft drie kenmerken: het vat geobserveerde fenomenen samen, het verklaart deze
fenomenen en het kan gebruikt worden om over deze fenomenen voorspellingen te doen.
Deze voorspellingen kunnen dan zelf ook empirisch worden getest. Hoe komt men nu bij
zo’n theorie? Door literatuuronderzoek kan een onderzoeker theorieën vinden die eerder
zijn gevormd. Hiervoor zoekt hij naar het specifieke onderwerp en in vakgebieden die om
de psychologie heen liggen. Neuman heeft het uitgebreid over het doen van
literatuuronderzoek in hoofdstuk 2. Hij noemt deze stap: focus question.
Een voorbeeld van een theorie is: hoe minder bijstanders er zijn, hoe meer de
bijstanders geneigd zijn om degene die hulp zoekt actief te helpen. Dit hoeft niet zo te
zijn, maar het is een theorie die gebruikt kan worden.
Facebook.com/SlimStuderen
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Het vormen van een achtergrond van theorieën kost veel tijd, maar is een belangrijke
stap in het doen naar onderzoek, omdat deze theorieën het probleem kunnen
verhelderen of zelfs oplossen. In het laatste geval weet de onderzoeker dat hij geen
onderzoek meer hoeft te doen. Het kan ook voorkomen dat de onderzoeker erachter
komt dat andere aspecten meer van belang zijn dan zijn oorspronkelijke probleem. Hij
kan dan zijn onderzoeksprobleem aanpassen of verscherpen. Deze aanpassing bevindt
zich tussen stap 2 en 3. Dit is de reden waarom een onderzoeker niet begint met een
onderzoeksvraag; hij moet eerst nog ontdekken wat over het brede
onderzoeksonderwerp is geschreven, om het te specificeren.
Stap 3: Onderzoeksvraag
Stap 2 heeft geleid tot stap 3: het opstellen van de onderzoeksvraag. Deze stap neemt
Neuman samen met stap 2: focus question.
Kenmerken van de onderzoeksvraag
Bij het opstellen van de onderzoeksvraag moet de onderzoeker rekening houden met de
kenmerken van wetenschappelijk onderzoek. Er zijn meerdere kenmerken, maar in dit
college is de nadruk gelegd op twee kenmerken.
Ten eerste moet een onderwerp empirisch te onderzoeken zijn. Dit houdt in dat data
verzameld worden om antwoord te geven op de vraag. Het antwoord mag nooit zelf
bedacht worden.
Ten tweede moet het onderwerp specifiek zijn. Oftewel, er moet duidelijk zijn naar wie,
waar en wanneer onderzoek wordt gedaan. Vaak zijn deze kenmerken niet volledig in de
onderzoeksvraag terug te vinden, maar uit de onderzoeksbeschrijvingen moet het
blijken.
Soorten onderzoeksvragen
Er zijn drie soorten onderzoeksvragen:






Exploratieve onderzoeksvragen: Dit zijn open vragen, die ontstaan wanneer
een onderwerp nieuw is en er niet of weinig literatuur en theorieën over bestaan.
Omdat er weinig literatuur is, is de vraag open. Exploratieve onderzoeksvragen
dienen om een bepaalde richting aan het onderzoek te geven en leiden vaak tot
kwalitatief onderzoek.
Beschrijvende onderzoeksvragen: In deze vragen wordt een beschrijving van
bijvoorbeeld een bepaalde groep of situatie gegeven. Het is daarom belangrijk dat
er een goede definitie is van de onderwerpen in de onderzoeksvraag. Deze vragen
zijn heel specifiek. Ze kunnen leiden tot kwalitatief of kwantitatief onderzoek,
afhankelijk van de vraag.
Verklarende onderzoeksvragen: Voor de verklarende onderzoeksvragen zijn
veel literatuur en theorieën nodig, omdat er een link tussen de onderwerpen moet
worden gelegd. De invloed van het een op het ander, of de relatie tussen het een
en ander, wordt onderzocht. Deze onderzoeksvragen zijn bijna altijd kwantitatief.
Dit komt doordat de link tussen verschijnselen met statistische methoden wordt
berekend om de vraag te beantwoorden. Het verschil tussen groepen kan
bijvoorbeeld worden onderzocht met de technieken T-toets en ANOVA. Voor de
relatie tussen verschijnselen kunnen de technieken correlatie en regressie worden
gebruikt.

Volgens Neuman zijn de meeste onderzoeksvragen bij sociale wetenschappen
beschrijvend van aard. Dit geldt niet voor de psychologie, waar de meeste vragen
verklarend zijn.
Facebook.com/SlimStuderen
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De stap van het formuleren van de onderzoeksvraag komt in theorie vóór het kiezen van
een methode. In praktijk is het vaak zo dat onderzoekers hun onderzoeksvraag
afstemmen op de methode die ze goed beheersen.
Een goede onderzoeksvraag zou kunnen zijn: Wat is de invloed van het aantal
omstanders op het bystander effect? Niet alles is in deze vraag gespecificeerd. Impliciet
blijft bijvoorbeeld wanneer het onderzoek plaatsvindt. Dit maakt niet uit, als het maar in
de onderzoeksbeschrijving staat beschreven. Omdat het impliciet is, kan men ervan
uitgaan dat het onderzoek in het nu van 2015 plaatsvindt. Deze vraag is verklarend,
omdat hij de invloed van het ene verschijnsel (het aantal omstanders) op het andere (het
bystander effect) beschrijft.
Hypothese
Na het stellen van de onderzoeksvraag formuleert de onderzoeker een hypothese. Dit
past bij deductie in de empirische cyclus. De hypothese is een verwachting van het
resultaat van het onderzoek dat uitgevoerd gaat worden. Het is gebaseerd op de
gevormde theorie en onderzoeksvraag.
Een voorbeeld van een hypothese is: Wanneer er veel omstanders zijn, zal het bypass
effect groter zijn dan wanneer er minder omstanders zijn.
Inductie en deductie
Hierboven staat beschreven hoe inductie en deductie gezien kunnen worden als stappen
binnen de empirische cyclus. In die cyclus is inductie het vormen van een theorie uit
observaties. Dit kan het eindpunt zijn van exploratief onderzoek. Deductie is het afleiden
van verwachtingen uit een theorie, waarna de verwachtingen worden getoetst met een
hypothese. Er is echter ook een andere manier om naar inductie en deductie te kijken.
Inductie en deductie vinden namelijk ook in het klein plaats, bij het vormen van de
onderzoeksvraag. Tijdens dat proces gebruikt de onderzoeker eerst observaties van
andere onderzoekers, die aanleiding zijn voor een probleem. Dit is inductie. Vervolgens
worden de belangrijkste onderdelen van het probleem afgeleid en wordt hier een
onderzoeksvraag over gevormd. Dit is deductie. Hierna vindt weer inductie plaats, en
weer deductie. De twee processen wisselen elkaar af om de onderzoeksvraag specifiek te
maken. Het is een continu proces van verzamelen en bijstellen.
Stap 4: Toetsen
4.1 Operationaliseren
Operationaliseren is stap 1 van het toetsen. Neuman noemt deze stap design study.
Operationaliseren is het meetbaar maken en houdt in dat de methode die gebruikt zal
worden voor het onderzoek wordt vastgelegd. De hypothese wordt uitgewerkt en de
onderzoeksmethode wordt gespecificeerd. De onderzoeker kiest een methode en bepaalt
in welke vorm hij de methode giet. Kwantitatieve methoden zijn het experiment
uitvoeren, de survey afnemen en bestaande gegevens onderzoeken. Kwalitatieve
methoden zijn inhoudsanalyse en (etnografisch) veldwerk. Deze methoden zijn in
hoorcollege 1 uitvoerig behandeld. Neuman noemt ook nog de methode historisch
vergelijkend. Deze methode houdt in dat casussen uit verschillende tijden of tussen
landen worden vergeleken. Aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de UU ligt de
focus niet bij deze methode.
Variabelen zijn categorieën die worden onderzocht in kwantitatief onderzoek. Het zijn
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dus niet specifieke waarden voor bepaalde categorieën - zoals jongen of meisje - maar
de categorie zelf: geslacht. Handig om hierbij te onthouden, is dat variabelen moeten
kunnen variëren. Wanneer in een onderzoek alle deelnemers jongens zijn, is geslacht
geen variabele. Het hangt dus af van het onderzoek of een onderwerp een variabele is.
Een onderzoek met variabelen kent altijd de afhankelijke variabele en
onafhankelijke variabele(n).
De afhankelijke variabele is de variabele waarvoor een verklaring gevonden wordt in het
onderzoek. Deze hangt af van de andere, onafhankelijke, variabelen.
De onafhankelijke variabele (of variabelen wanneer het onderzoek breed is) is de
verklarende factor die invloed uitoefent op de afhankelijke variabele.
In onderzoek naar het bystander effect kan de bereidheid van omstanders om te helpen
de afhankelijke variabele zijn. De onafhankelijke variabelen zijn dan bijvoorbeeld de
grootte van de ruimte, de hoeveelheid omstanders en/of het uiterlijk van de persoon die
geholpen moet worden.
Variabelen kunnen op verschillende niveaus gemeten worden. Welk meetniveau bij een
meting hoort, is belangrijk voor het onderzoek, omdat het beïnvloedt welke statistische
analyses gebruikt moeten worden.








Nominaal meetniveau; De variabelen op dit niveau zijn categorieën waar niet
automatisch een getal bij hoort en die geen logische volgorde hebben. Er kan een
getal aan de observaties toegekend worden, maar die hebben geen betekenis ten
opzichte van elkaar (het ene is niet hoger dan het andere). Er zijn dus geen
kwantitatieve verschillen tussen observaties. Een voorbeeld zijn kleuren.
Ordinaal meetniveau; De variabelen op dit niveau zijn categorieën waar niet
automatisch een getal bij hoort en die wel een logische volgorde hebben. Dit is
dus een nominaal meetniveau, maar dan met een duidelijke volgorde. Bij een
ordinaal meetniveau horen bijvoorbeeld kledingmaten.
Interval meetniveau; De variabelen op dit niveau zijn categorieën waar een
getal bij hoort en die geen absoluut nulpunt hebben. De afstand tussen de
getallen wordt even groot, maar nul betekent niet ‘niks’. Een voorbeeld is
temperatuur: vier graden is twee keer zo veel als twee graden, maar nul graden
betekent niet dat er geen temperatuur meer is.
Ratio meetniveau. De variabelen op dit niveau zijn categorieën waar een getal
bij hoort en die wel een absoluut nulpunt hebben. Het enige verschil tussen ratio
meetniveau en interval meetniveau is dat bij ratio meetniveau wel een absoluut
nulpunt is. Dit gaat bijvoorbeeld over lengte. Wanneer lengte nul is, is er
daadwerkelijk niets.

Bij welk meetniveau de methode vragenlijst hoort, is discutabel. Het hangt af van de
statistieken of het een ordinaal meetniveau of interval meetniveau heeft.
Zoals eerder is uitgelegd, proberen verklarende onderzoeksvragen antwoord te geven op
een bepaalde relatie tussen verschijnselen. Zo’n relatie kan causaal zijn: het ene
verschijnsel is het gevolg van het andere verschijnsel. Wanneer een onderzoeker een
causale relatie wil onderzoeken, heeft hij een bepaalde aanpak van onderzoek nodig. Het
kan namelijk zo zijn dat een relatie causaal lijkt, maar dat niet daadwerkelijk is. Stel, een
onderzoeker onderzoekt of een sterker bystander effect het gevolg is van een grotere
ruimte. Met de volgende drie verschijnselen moet dan rekening gehouden worden:




Alternatieve verklaring: Bij een alternatieve verklaring is er een andere
onafhankelijke variabele dan de onderzochte onafhankelijke variabele die invloed
uitoefent op de afhankelijke variabele (het bystander effect), bijvoorbeeld de
hoeveelheid mensen speelt mee.
Mediatie: Bij mediatie is er sprake van een indirecte causale relatie, maar niet
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van een directe causale relatie. In het bystander effect voorbeeld: de grootte van
de ruimte heeft invloed op het aantal mensen dat aanwezig is, wat weer invloed
heeft op het bystander effect.
Schijnverband: Wanneer er een schijnverband is, is er een onafhankelijk
verschijnsel dat invloed lijkt uit te oefenen, maar wat dit helemaal niet doet. Dit
zou kunnen ontstaan wanneer het bystander effect wordt onderzocht in een
ruimte waar een optreden van een artiest is. Dit optreden heeft invloed op de
grootte van de ruimte, die namelijk groter wordt. Ook heeft het invloed op het
bystander effect. Omdat mensen aandacht hebben voor de artiest, hebben zij
misschien niet door wat er met een ander gebeurt. In dit geval zou er een
schijnverband kunnen ontstaan; dan zou men concluderen dat de ruimte invloed
heeft op het bystander effect, terwijl in werkelijkheid het optreden van de artiest
de invloed uitoefent op beide variabelen.

Een onderzoeker moet aannemelijk maken dat er een causale relatie tussen twee
variabelen bestaat en dat er geen verstoringen zijn. Wanneer is een relatie causaal?




Twee of meer variabelen moeten samenhangen; er moet een relatie tussen hen
zijn.
De oorzaak moet in tijd voorafgaan aan het gevolg.
Er mogen geen andere verklaringen mogelijk zijn. Dit is een lastig punt, omdat het
moeilijk is om alle alternatieve verklaringen uit te sluiten.

Wat een onderzoeker kan doen om te bewijzen dat een relatie causaal is, is het
gebruiken van een specifieke methode: het experiment. Een goed uitgevoerd (zuiver)
experiment kan een causaal verband aantonen. Bij een experiment is er een
experimentele groep en een controlegroep. Deze groepen zijn op basis van
willekeurige toewijzing (randomisatie) gevormd. Hierdoor wordt de kans dat andere
variabelen invloed hebben kleiner. Hoe groter de groep, hoe beter de randomisatie, hoe
beter het experiment. De onderzoeker manipuleert de onafhankelijke variabele bij de
experimentele groep en kijkt of er verschillende uitkomsten zijn tussen de experimentele
en de controlegroep. Ook de causale relatie tussen ruimte en bystander effect kan met
een experiment onderzocht worden. Zo kan de onderzoeker dezelfde situatie creëren,
maar dan eenmaal in een grote ruimte en eenmaal in een kleine ruimte. Het experiment
is de beste methode om een causaal verband aan te tonen en levert ook de meeste kans
op ondersteuning.
Natuurlijk kan een onderzoeker ook een gestructureerde observatie zonder vooropgezet
experiment uitvoeren (veldwerk), maar dit is lastig omdat het lang kan duren voor dat
wat de onderzoeker wil onderzoeken, daadwerkelijk plaatsvindt. Het afnemen van
interviews of surveys is minder geschikt voor het aantonen van een causale relatie.
Mensen zijn zich vaak niet helemaal bewust van hun gedrag. Daarnaast speelt sociale
wenselijkheid een rol. Wanneer aan mensen de vraag gesteld wordt: “Zou u in een
openbare ruimte een persoon helpen die op straat ligt en pijn lijkt te hebben?”, zal het
antwoord in een survey vaak “ja” zijn terwijl dit in werkelijkheid meestal niet zo is.
4.2 Dataverzameling
De stap dataverzameling noemt Neuman collect data en is stap 2 van de toetsing. In
deze stap worden de data verzameld door het doen van het onderzoek. Dit gebeurt altijd
binnen bepaalde kaders, omdat het tijd, geld en energie (menskracht) kost. Daarnaast
kan een onderzoek vaak niet gedaan worden voor de hele doelgroep die onderzocht
wordt. Daarom wordt een steekproef genomen. Hiermee moet men rekening houden in
de statistische berekeningen.
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4.3 Analyseren
Analyseren is de laatste stap van de toetsing en wordt door Neuman analyze data
genoemd. Het analyseren van de data kan bij kwantitatief onderzoek met behulp van
statistiek. Ook bij kwalitatief onderzoek zijn er methoden om te analyseren, met behulp
van bepaalde software. Iedere methode heeft een bepaalde manier van analyseren.
Stap 5: Evalueren
Aan het eind van het onderzoek worden de analyses van de data geïnterpreteerd:
interpret data bij Neuman. Dit sluit aan bij de laatste stap in de empirische cyclus:
evaluatie. De cyclus is niet voor niets een cyclus. In deze fase ontstaat vaak de
aanleiding voor een nieuw onderzoek en een nieuwe empirische cyclus. Er kunnen nieuwe
vragen zijn ontstaan (Wat is het effect van de leeftijd van de persoon die hulp nodig
heeft op het bystander effect?). Neuman noemt als laatste stap: inform others. Hiermee
bedoelt hij dat het onderzoek goed wordt geschreven, zodat anderen het kunnen lezen
en controleren. Zo kunnen zij misschien ook een aanknopingspunt vinden voor nieuw
onderzoek.
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HC 3.

Statistiek: Beschrijvende statistiek

Statistics for the Behavioral Sciences, F.J. Gravetter & L.B. Wallnau, Hoofdstuk 1 tot en
met 4
Dit is de stof van het hoorcollege van 9 september 2015. Het gaat over het gedeelte
statistiek in de empirische cyclus (zie vorige twee colleges). Statistiek is een universele
wetenschap die in veel disciplines wordt gebruikt, maar in de psychologie worden de
statistische methoden uit de sociale wetenschap gebruikt.
Het college haakt aan op de vier hoofdstukken van Gravetter en Wallnau, maar
behandelt de laatste twee hoofdstukken, over centrummaten en spreidingsmaten,
samen. Hoofdstuk 1 is een introductie en hoofdstuk 2 gaat over tabellen en grafieken.
Introductie
Statistiek in de empirische cyclus begint bij het verzamelen en samenvatten van data.
Het verzamelen van data is bijvoorbeeld het doen van experimenten, observeren en het
afnemen van vragenlijsten. Het samenvatten van data doe je met behulp van de
beschrijvende statistiek, waar het dit college over zal gaan. Naast de beschrijvende
statistiek, is er ook de inductieve of inferentiële statistiek. Deze statistiek gebruikt de
gegevens van een steekproef om conclusies te trekken over de populatie. Dit wordt later
behandeld.
De populatie is de groep over wie de onderzoeker met zijn onderzoek een uitspraak wil
doen. Dit kunnen mensen zijn, maar het hoeven geen individuen te zijn. Er kunnen ook
uitspraken over groepen gedaan worden. Daarnaast kan de populatie uit bijvoorbeeld
dieren of bedrijven bestaan. In de psychologie is de populatie vaak wel op mensen of
groepen mensen te betrekken. Kenmerken van de populatie beschrijft men met
parameters, die worden aangegeven met Griekse letters. De steekproef (in het Engels
sample) is de groep over wie de onderzoeker data verzamelt. Kenmerken van de
steekproef beschrijft men met statistieken, die worden aangegeven met Latijnse
letters. De steekproef gebruikt men om uitspraken te doen over populaties. Het is
namelijk vaak onmogelijk om de hele populatie te onderzoeken. Het trekken van een
steekproef uit een populatie noemt men sampling. Hier zijn verschillende manieren voor,
die in een later college van toepassing zullen komen.
Belangrijke termen waar in de beschrijvende statistiek veel mee wordt gewerkt, zijn
numerieke variabelen (variabelen in getallen). Er zijn twee soorten numerieke
variabelen: discrete variabelen (discrete) en continue variabelen (continuous).
Discrete variabelen hebben een beperkt aantal waarden, bijvoorbeeld alleen 5, 6, 7 et
cetera.
Continue variabelen hebben juist oneindig veel waarden, dus ook alle decimalen tussen
de 5 en 6, zoals 5,25. Een voorbeeld van een continue variabele is afstand. Een
voorbeeld van een discrete variabele is een aantal kinderen. Vaak wordt er in de
statistiek gewerkt met discrete variabelen alsof het continue variabelen zijn. Het verschil
tussen de twee valt weg, omdat continue variabelen handiger zijn om mee te rekenen.
Tabellen en grafieken
Frequentietabel
Een frequentietabel is een tabel waarin men de scores van een variabele kan zien en
hoe vaak ze voorkomen (de frequentie van de scores). De volgende codes worden hierbij
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gebruikt: X = score, f = frequentie, N = aantal scores, p = proportie (gedeelte van de
frequentie van het totaal, deze kan worden omgerekend naar procenten door het te
vermenigvuldigen met honderd). Wanneer er sprake is van heel veel scores, kan men
een gegroepeerde frequentietabel gebruiken. X is dan meerdere waarden, dus
bijvoorbeeld 10-15. Het is belangrijk om er op te letten dat de groepen op elkaar
aansluiten, dus dat de grenzen ook op elkaar moeten aansluiten. Daarom worden bij
gegroepeerde frequentietabellen de absolute grenswaarden gebruikt. Dit houdt in dat
de helft tussen twee grenzen wordt genomen als absolute grenswaarden. De precieze
grens is dan 9,5-10,5. Ook bij discrete variabelen, waarbij niets tussen de variabelen zit,
wordt met absolute grenswaarden gewerkt.
Staafgrafiek, histogram en polygoon
Data kunnen ook worden samengevat in een grafiek. Een staafgrafiek wordt gebruikt
bij metingen van nominaal en ordinaal meetniveau. Hij bestaat uit losse staven. De
categorieën bevinden zich op de x-as en de frequentie op de y-as. Een histogram kan
gebruikt worden bij metingen van interval of ratio meetniveau. Het verschil met een
staafgrafiek is dat de staven tegen elkaar aan liggen. Ook in een histogram wordt
gewerkt met absolute grenswaarden; de staven liggen op de grenzen van die waarden.
Zie de volgende grafieken (Westeneng, college 3, 2015, slide 11 en 12). De linkergrafiek
is een staafgrafiek, de rechtergrafiek is een histogram.

Als laatste kan een polygoon gebruikt worden om data op een interval of ratio
meetniveau samen te vatten. Op de x-as liggen de scores en op de y-as de frequentie.
De frequenties zijn aangegeven met punten, die met elkaar verbonden zijn. De lijn wordt
afgesloten door na de laatste meeteenheid de lijn door te trekken naar de x-as, op één
meeteenheid verder. Polygonen kunnen gegroepeerde scores weergeven. Dan worden de
punten boven het midden van de klassen gezet. Het einde van die lijn wordt
doorgetrokken tot de x-as, op de afstand van het verschil tussen twee klassenmidden.
Hieronder is een polyfoon weergegeven (Westeneng, college 3, 2015, slide 14).

Vormen van verdelingen
Met behulp van de grafieken kan de vorm van de verdeling bepaald worden. Deze vorm
kan symmetrisch zijn, klokvormig of blokvormig (Westeneng, college 3, 2015, slide 15).
Ook kan de verdeling scheef zijn (skewed), dus niet symmetrisch. Deze asymmetrische,
scheve verdelingen hebben een staart (tail) die uitwijkt naar links of rechts. Linksscheve
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verdelingen zijn negatieve scheve verdelingen en rechtsscheve verdelingen zijn positieve
scheve verdelingen. Hieronder zijn de klokvormige, blokvormige, linksscheve (boven) en
rechtsscheve (onder) verdeling afgebeeld (Westeneng, college 3, 2015, slide 16).

Daarnaast kan de verdeling twee soorten afwijkingen hebben. Wanneer men deze
afwijkingen tegenkomt, moet hij goed nadenken en nog eens de scores bekijken.
Verdelingen met deze afwijkingen zijn namelijk verdelingen die men nooit verwacht.
Vaak is er een fout gemaakt in de dataverwerking. Het is belangrijk om te bedenken wat
men hiermee moet doen, omdat veel statistische technieken enorm worden beïnvloed
door deze afwijkingen. De eerste afwijking is een bimodale verdeling. In dit geval heeft
de verdeling twee toppen. De tweede afwijking is de uitschieter of de uitbijter. Dit zijn
extreme scores die ver van de verdeling af staan. Hieronder staan beide afwijkingen
afgebeeld (Westeneng, college 3, 2015, slide 17).

Een term om de plaats van een score tussen alle scores te bepalen is de percentiel
score. Deze score geeft aan hoeveel procent van de scores lager of gelijk aan de score is
waarover een uitspraak wordt gedaan. Bij een percentiel score van 20 spreekt men van
het 20e percentiel.
Centrummaten en spreidingsmaten
Centrummaten en spreidingsmaten worden in het boek van Gravetter en Wallnau
behandeld in twee aparte hoofdstukken. In dit hoorcollege worden ze samen besproken,
als setjes, omdat ze met elkaar te maken hebben. Centrummaten zijn het gemiddelde,
de mediaan en de modus. Ze zeggen iets over het midden van de verdeling. Hierbij
horen respectievelijk de spreidingsmaten standaardafwijking of standaarddeviatie,
interkwartielafstand en bereik. Deze maten zeggen iets over de spreiding van de
scores. Welke van deze maten men het beste kan gebruiken hangt af van het
meetniveau. Op nominaal meetniveau zijn de modus en het bereik het beste, op ordinaal
meetniveau zijn de mediaan en interkwartielafstand het beste, en op interval en ratio
meetniveau zijn het gemiddelde en de standaardafwijking het beste. Dit zijn geen vaste
verhoudingen; ook de vorm van de verdelingen is van belang. Zo zijn het gemiddelde en
de standaardafwijking gevoelig voor de scheefheid van de verdeling en voor uitschieters.
Zij zullen in die gevallen erg beïnvloed worden en zijn dan minder goed te gebruiken.
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Men kan bij scheve verdelingen en uitschieters beter de mediaan en de
interkwartielafstand gebruiken.
Gemiddelde en standaardafwijking/standaarddeviatie
Het gemiddelde is de som van alle scores gedeeld door het aantal scores. De formule van
het gemiddelde voor de populatie verschilt van de formule van het gemiddelde voor de
steekproef.
Gemiddelde populatie: μ = ∑X / N
Gemiddelde steekproef: M = ∑X / n
Met de standaardafwijking wordt de spreiding vanaf het gemiddelde aangegeven.
Variantie is eigenlijk bijna dezelfde spreidingsmaat, maar daarmee wordt in de statistiek
meer gerekend dan met de standaardafwijking. De standaardafwijking wordt gebruikt om
in wetenschappelijke artikelen iets te rapporteren. De standaardafwijking, die ook als
standaarddeviatie (SD) wordt aangegeven, is de wortel van de variantie. De variantie is
het kwadraat van de standaarddeviatie.
Variantie populatie: σ = ∑(X - µ) / N
Standaardafwijking populatie: σ = ⎇ σ
Kwadratensom populatie: SS = ∑(X - µ)
2

2

2

2

Variantie steekproef: s = ∑(X - M) / n - 1
Standaardafwijking steekproef: s = ⎇ s
Kwadratensom steekproef: SS = ∑(X - M)
2

2

2

2

Bij een steekproef wordt, in tegenstelling tot bij een populatie, niet gedeeld door n, maar
door n - 1. Dit verschil komt doordat steekproeven verschillen. Scores die veel
voorkomen hebben meer kans om in een steekproef te komen dan hele lage en hoge
scores. De kans dat de hoogste en laagste score in de steekproef komen is zelfs heel
klein. De spreiding is dus altijd iets kleiner in een steekproef dan in een populatie. Als de
variantie of standaardafwijking van een steekproef altijd gebruikt worden om te
generaliseren naar een populatie, is er dus altijd een kleinere spreiding. Daarom wordt n
verandert in n - 1, zodat er altijd door een iets kleiner getal gedeeld wordt, en er een iets
grotere variantie is. Onderzoek heeft aangetoond dat n - 1 beter is dan bijvoorbeeld n 2. De standaardafwijking wordt gebruikt om verschillende groepen qua spreiding te
vergelijken. Verder betekent het niet zoveel als getal. Het kan, naast met bovenstaande
algebraïsche formules, ook met het statistische programma SPSS berekend worden.
Transformaties zijn het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen (of combinaties
hiervan) van een constante bij de scores. Wanneer al deze transformaties worden
gedaan, verandert het gemiddelde mee voor dezelfde constante. Dit geldt voor
populaties en steekproeven. De standaardafwijking verandert niet mee bij het optellen en
aftrekken. Dan schuift de verdeling slechts een stukje op. Bij vermenigvuldiging en deling
verandert de standaardafwijking wel voor dezelfde constante. Ook dit geldt voor zowel
populaties als steekproeven. Het transformeren is niet toepasbaar op de variantie bij
populaties of steekproeven.
Mediaan en interkwartielafstand
De mediaan is de middelste score uit een verdeling. Dat wil zeggen dat 50% van de
scores kleiner is dan de mediaan en 50% groter. Met andere woorden: de mediaan is het
50e percentiel. Wanneer twee scores precies in het midden liggen, is de mediaan de helft
tussen deze scores. De spreidingsmaat die bij de mediaan hoort, is de
interkwartielafstand. Wanneer de verdeling in vier stukken wordt verdeeld, zijn er drie
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kwartielen: Q1, Q2 en Q3. Q2 is de mediaan. Q1 is de mediaan van de onderste helft en
Q3 is de mediaan van de bovenste helft. Het verschil tussen Q3 en Q1 is de
interkwartielafstand.
IQR (interkwartielafstand) = Q3-Q1.
Modus en bereik
De modus is de score die het meest voorkomt onder de scores. De spreidingsmaat die
hierbij hoort is het bereik (range). Het bereik wordt berekend door de minimale score af
te trekken van de maximale score.
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HC 4.

Methoden: Meten in de sociale wetenschappen 1

Wetenschapsfilosofie in de context van de sociale wetenschappen, J.Tijmstra & H.R.
Boeije, Hoofdstuk 3 en4
Dit is de stof van het hoorcollege van 15 september 2015. In dit college wordt op een
bepaald deel van de empirische cyclus ingezoomd: inductie en deductie. Deze stappen
hangen samen met de rol van de hypothese en het operationaliseren in het onderzoek.
De hypothese en het operationaliseren vormen een scharnierpunt in de empirische
cyclus. Pas bij deze stappen gaat de onderzoeker zelf nadenken hoe hij onderzoek gaat
doen.
Er is een logica achter de empirische cyclus en een reden waarom een hypothese wordt
opgesteld. Deze reden wordt uitgelegd in de wetenschapsfilosofie. De
wetenschapsfilosofie legt uit hoe we op kennis komen. In dit college worden stromingen
in de geschiedenis van de wetenschapsfilosofie besproken. Hierbij wordt ook het principe
van verificatie en falsificatie uitgelegd.
Het voorbeeld dat in dit college wordt gebruikt is het onderzoek van Stone, Perry en
Darley: “White men can’t jump”: evidence for the perceptual confirmation of racial
stereotypes following a basbetball game, uit 1997 (Lugtig, college 4, 2015, slide 4). Dit
artikel onderzoekt de stereotypering van etniciteit. De onderzoekers doen dit in de
context van sport, en specifiek bij basketballers.
Theorie
Onderzoek is altijd zo opgebouwd dat eerst de algemene theorie wordt gevormd, die
steeds specifieker wordt, totdat uiteindelijk de specifieke onderzoeksvraag wordt gesteld.
Het onderzoek over stereotype basketballers doet dit ook. De onderzoekers beginnen
met het uitleggen van theorie uit eerdere onderzoeken. Ze doen daarbij eerst de
volgende uitspraken (Lugtig, college 4, 2015, slide 8):
“Stereotypes are incomplete and overgeneralized beliefs a person holds toward a
particular social group.” “Stereotyped beliefs act as expectancies during the interaction.”
Vervolgens doen ze een specifieke uitspraak. Dit is een aanname, die dus niet bewezen is
(Lugtig, college 4, 2015, slide 80):
“If people hold racial stereotypes about basketball performance, and the stereotype has
an influence on how Black and White basketball players are perceived, then it should be
possible to demonstrate this through the well- documented procedures used to study
perceptual confirmation effects.”
Hypothesen
Na de onderzoeksvragen volgen de hypothesen. Er zijn twee soorten hypothesen: de
nulhypothese en de alternatieve hypothese. Onderzoekers meten om de hypothesen
te toetsen. Bij de nulhypothese is geen sprake van een verband of een verschil. Er
gebeurt dus niets. Vaak is de nulhypothese ook niet wat de onderzoeker wilt weten.
Bij de alternatieve hypothese is er juist wel een verband of verschil. Dit is het
tegenovergestelde van de nulhypothese. De onderzoeker is hierin wel geïnteresseerd. Er
is altijd één van de twee soorten hypothesen waar.
In het voorbeeld van het onderzoek over stereotype basketballers is de nulhypothese:
Zwarte spelers worden net zo atletisch beoordeeld als witte spelers. Hierbij is geen
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verschil tussen zwarte en witte spelers. De alternatieve hypothese is: Zwarte spelers
worden atletischer beoordeeld dan witte spelers. Hierbij is dus wel een verschil. (Lugtig,
college 4, 2015, slide 10) De onderzoekers verwachten dat zwarte spelers beter atletisch
worden beoordeeld en dat witte spelers worden gezien als betere teamspelers.
Toetsing
De hypothesen worden getoetst. Dit wordt gedaan met de statische test p-value. Wat de
p-value doet is beoordelen hoe groot de kans is dat het onderzoek, wanneer de
nulhypothese bevestigd is, bij herhaling een gelijk of extremer resultaat heeft. De reden
waarom zo wordt getoetst, heeft te maken met de wetenschapsfilosofie. Daarom is een
uitstapje naar de wetenschapsfilosofie nodig.
Stromingen in de wetenschapsfilosofie
Er zijn twee stromingen binnen de wetenschapsfilosofie die hebben nagedacht over de
vraag: hoe kom je het beste tot kennis?




Rationalisme: Het rationalisme was een dominante stroming vanaf de klassieke
oudheid tot de verlichting (eind achttiende eeuw). De idee is dat door logische
redenatie van algemene wetten specifieke wetten kunnen worden opgesteld,
waaruit kan worden voorspeld hoe de wereld eruit ziet. Door logisch na te denken
kan men zelf theorieën bedenken en vervolgens bedenken of deze theorieën
gebruikt kunnen worden om een probleem te verklaren. Dit is een deductische
wijze.
Empirisme: Het empirisme werd de dominante stroming vanaf de verlichting,
met name in de twintigste eeuw. Men vond het gek om eerst iets te bedenken en
dan dit te controleren in de praktijk. Deze stroming is juist inductisch: door de
wereld te observeren, kan men leren hoe de wereld er uitziet en proberen
algemene wetten te formuleren. In de tijd van het empirisme werden allerlei
instrumenten uitgevonden om betere waarnemingen te kunnen doen. Een
argument voor het empirisme was dat mensen (kinderen) ook iets leren door het
eerst te zien of doen.
Let op: het empirisme is iets anders dan de empirisch-analytische benadering

Het empirisme is nog steeds populair; waarnemingen worden nog gedaan als basis voor
kennis. Ook in de psychologie wordt geobserveerd om te leren hoe een verschijnsel in
elkaar zit. Het positivisme is een extreme empiristische beweging, die zegt dat de wereld
kenbaar is door gewoon goed te observeren.
In de twintigste eeuw ontstond er kritiek op beide stromingen. Kritiek op het empirisme
bestond uit het feit dat men niet zonder kennis kan observeren (men moet weten wat hij
wil observeren) en dat een onderzoeksvraag nodig is (die nooit uit de lucht komt vallen).
Daarnaast kan men nooit weten of iets echt waar is. Onderzoek kan tot een conclusie
komen, maar hoe kan men bevestigen dat het echt waar is en dat er geen onzekerheid
meer is?
Verificatie en falsificatie
Er zijn twee manieren om erachter te komen of iets echt waar is:


Verificatie: Bij verificatie toetst men de hypothese door bewijs te vinden voor de
alternatieve hypothese.
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Falsificatie: Bij falsificatie toetst men de hypothese door een enkel bewijs te
vinden voor het tegendeel van de nulhypothese. Er is maar één bewijs nodig om
de hypothese te falsifiëren.

De methode van falsifiëren is bedacht door Karl Popper. Zijn belangrijkste publicatie
komt uit 1934. Hij zei dat wetenschap niet het doel heeft om te bewijzen dat iets waar is,
maar het doel om te zoeken naar bewijzen die aantonen dat iets niet waar is. Men moet
dus op zoek naar tegenbewijs. Wanneer een hele grote groep wordt onderzocht, is het
vaak onmogelijk om te verifiëren, terwijl er wel kan worden gefalsifieerd. Een
consequentie van de idee over falsificatie is dat theorieën nooit waar zijn. Een theorie is
‘vooralsnog waar’, totdat wordt bewezen dat hij niet waar is. Dan wordt hij aangepast of
uitgebreid zodat hij wel weer klopt. De theorie blijft ‘vooralsnog waar’, want er kan altijd
weer een fout in ontdekt worden. Popper voegt de sterke ideeën van de twee stromingen
samen: de fasen van inductie (observeren, theorieën zoeken, vormen van een theorie)
komen samen met de fasen van deductie (toetsen). Volgens Popper komt de wetenschap
door falsifiëren en het opstellen van een goede hypothese verder.
Goede hypohese
Een hypothese is bruikbaar wanneer het onderzoek een goede theorie en een goede
hypothese heeft. Een hypothese is goed wanneer hij maximaal informatief is. Dit
wordt bepaald door het domein en de specificiteit.




Domein: Het domein is wie men wanneer en waar meet. Het moet zo duidelijk
mogelijk zijn, net als de onderzoeksvraag. Hierbij moet gelet worden op tijd,
plaats en doelgroep. Een groter domein is informatiever, maar vaak ook moeilijker
om te toetsen.
- Alle zwarte basketballers zijn beter dan alle witte basketballers.
- Alle zwarte sporters zijn beter dan alle witte sporters.
In bovenstaande hypothesen is de tweede meer informatief, maar moeilijker te
toetsen.
Specificiteit: De specificiteit is wat men meet. De constructen van het onderwerp
moeten goed afgebakend zijn.
- Alle zwarte basketballers schieten vaker raak dan alle witte basketballers.
- Alle zwarte basketballers schieten twee keer zo vaak raak als alle witte
basketballers.
In bovenstaande hypothesen is de tweede meer informatief, omdat hierin
specifieker wordt gemaakt wat onderzocht wordt.

Kritiek op falsificatie
Poppers ideeën sloegen snel aan in allerlei soorten wetenschappen. Men ging nadenken
of de ideeën wel bruikbaar waren. Zoals vaak bij een theorie, ontstonden er
tegenreacties. Mensen die het niet met Popper eens waren, zijn:




Kuhn (jaren zestig): Kuhn vond dat Popper te positief was over de kracht van
falsificatie. Hij zei dat wetenschappers in een paradigma zitten en dit niet snel
zullen loslaten. Een paradigma is een geheel van vaststaande denkbeelden over
hoe de wereld in elkaar zit. Ook wanneer een theorie gefalsifieerd wordt, zullen
wetenschappers hun paradigma niet durven los te laten of niet geloven dat het
niet klopt. Er is een verschil tussen normale wetenschap (iedereen denkt in
hetzelfde paradigma) en revolutionaire wetenschap (het paradigma staat ter
discussie). Volgens Kuhn kan het principe van falsificatie dus nooit helemaal goed
werken.
Feyerabend (jaren zeventig): Feyerabend vond dat de methoden van onderzoek
belangrijker waren bij het vergaren van kennis dan het falsifiëren. Volgens hem
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bepalen de methoden de wetenschap. Om verder te komen in de wetenschap
moet men dus juist de methoden continu ter discussie stellen. Feyerabend zei dat
het goed was om meerdere methoden te gebruiken, maar tegelijkertijd is
wetenschap gebaseerd op een systeem van systematische observaties. Een
onderzoeker kan dus niet zomaar iets doen. Zijn methode moet wel gebaseerd
zijn op de systematische observaties.
De interpretatieven: Falsificatie is heel empirisch-analytisch. De interpretatieve
benadering zegt dat het toetsen van hypothesen veel te beperkt is. Daarbij richt
men zich namelijk op een bepaald aspect, zonder te begrijpen waarom een
verschijnsel bestaat. Volgens de interpretatieven is falsificatie te reductionistisch.
Het onderzoek over stereotype basketballers richt zich bijvoorbeeld niet op de
vraag waarom mensen stereotypen hebben. De interpretatieve benadering vindt
dat er meer holistisch gekeken moet worden, naar het grotere geheel. Hierbij is
een grote rol voor de empirie, het doen van observaties. De onderzoeksvragen
van de interpretatieve benadering zijn open in plaats van gesloten, waaruit een
genuanceerd antwoord volgt. Er is dus ruimte voor verassingen. Ook heeft deze
benadering een inductieve component, omdat men naar een specifiek geval kijkt
en hieruit algemene wetten formuleert.

In de sociale wetenschappen wordt onderscheid gemaakt tussen het doen van onderzoek
naar groepen en individuen. De psychologie kijkt hierbij vooral naar het individu.
Daarnaast wordt het onderscheid gemaakt tussen benaderingen: empirisch-analytisch,
interpretatief of kritisch-emancipatoir. Hierbij is nu het onderscheid gekomen: toetst men
met hypothesen of zonder hypothesen. Met hypothesen is empirisch-analytisch, zonder
hypothesen is interpretatief. De kritisch-emancipatoire benadering kan met of zonder
hypothesen zijn, maar is vaker zonder. De psychologie is over het algemeen meer
empirisch-analytisch.
Het deductief-nomologisch model
Om de link te leggen tussen de theorie die er is en de observaties die men doet, is het
deductief-nomologisch model nodig (ook wel het Hempel-Oppenheim schema, uit
1948). Met dit model past men de theorie toe op de observaties van een individu. Aan de
hand van algemene wetten kan een empirische observatie worden afgeleid en voorspeld.
Het deductief-nomologisch model van het voorbeeld van de stereotype basketballers is
als volgt. De alternatieve hypothese is: Zwarte basketballers worden atletischer
beoordeeld dan witte basketballers. De algemene wet die hierover wordt geformuleerd is:
Over het algemeen wordt een zwarte basketballer atletischer beoordeeld dan een witte
basketballer. De algemene wet wordt in het deductief-nomologisch model geleid tot
aannames. De aannames zijn: Bij twee willekeurige foto’s van een zwarte en witte
basketballer heeft de zwarte foto een grotere kans om atletischer te worden beoordeeld,
of: Gemeten over alle foto’s worden zwarte basketballers atletischer beoordeeld dan
witte basketballers. Hypothesen zeggen altijd: ‘over het algemeen’ of ‘de kans dat’, niet:
‘het is zo dat’.
Als een verschil tussen de resultaten van twee groepen is gevonden, moet dit verschil
nog gefalsifieerd worden. Dit houdt in dat getoetst moet worden of het verschil
significant is. Als het verschil groot genoeg is, is het significant. Als het verschil te klein is
en bijvoorbeeld door toeval komt, is het niet significant. De significantie kan men
berekenen door de T-toets. De T-toets test de nulhypothese, niet de alternatieve
hypothese. Als de nulhypothese wordt gefalsifieerd (verworpen), wordt de alternatieve
hypothese aangenomen. Omdat men niet kan bewijzen dat het ene getal groter is dan
het andere getal, moet men bewijzen dat ze niet gelijk zijn.
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HC 5.

Statistiek: Z-scores en kansen

Statistics for the Behavioral Sciences, F.J. Gravetter & L.B. Wallnau, Hoofdstuk 5 tot en
met 7
Dit is de stof van het hoorcollege van 9 september 2015. Het behandelt de stof over de
standaardnormaalverdeling, z-scores en de steekproevenverdeling.
Kansverdelingen
Normaalverdeling
Een verdeling van scores binnen een populatie is een kansverdeling. Een
veelvoorkomende kansverdeling is de normaalverdeling. Deze wordt gedefinieerd door
het gemiddelde en de standaardafwijking. Bij een populatie zijn deze aangegeven met de
Griekse letters μ en σ. De normaalverdeling is een klokvormige symmetrische verdeling.
Het gemiddelde, de mediaan en de modus liggen hierbij precies in het midden op de xas. Dit is alleen bij een echte normaalverdeling. De standaardafwijking ligt links en rechts
van het gemiddelde. De standaardafwijkingen liggen ook op de x-as. Omdat een
normaalverdeling er altijd hetzelfde uit ziet, kan men bepaalde kenmerken weten. Zo ligt
binnen een standaardafwijking boven het gemiddelde en een standaardafwijking onder
het gemiddelde ongeveer 68% van de verdeling. Binnen twee standaardafwijkingen
boven het gemiddelde en twee standaardafwijkingen onder het gemiddelde ligt ongeveer
95% van de verdeling. Dit betekent dat de twee staartstukjes beide ongeveer 2,5% van
de verdeling omvatten en samen 5%. Deze 5% zijn de extreme waarden die bijna niet
voorkomen. Als men het gemiddelde en de standaardafwijking weet, kan men ook de
scores berekenen die bij deze verdeling horen.

Stel dat in bovenstaande afbeelding (Westeneng, college 5, 2015, slide 3) het
gemiddelde 10 is en de standaardafwijking 2, dan weet men dat 68% van de verdeling 4
is, en 95% van de verdeling 8.
Standaardnormaalverdeling
Een standaardnormaalverdeling is een verdeling waarbij het gemiddelde altijd 0 is en
de standaardafwijking altijd 1. Omdat deze verdeling zo specifiek is, heeft hij een
speciale aanduiding: de letter z. Als de z-score = -2, betekent dit dat de score twee
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standaardafwijkingen onder het gemiddelde ligt. Een positieve of negatieve z-score geeft
namelijk aan of de score respectievelijk boven of onder het gemiddelde ligt.
De standaardnormaalverdeling heeft altijd dezelfde scores. Daarom is er een tabel
ontwikkeld, waarin men de precieze proporties kan opzoeken (preciezer dan 68% en
95%). De proporties kunnen omgerekend worden naar percentages. De tabel ziet er voor
een gedeelte als volgt uit (Westeneng, college 5, 2015, slide 7):

Hij gaat door tot de z-score 4. In kolom A staan de waarden van z. In kolom B staat
proportion in body en in kolom C proportion in tail. Wanneer men op een verdeling een
score heeft, is er - tenzij de score het gemiddelde is - altijd een groter gedeelte (het
lichaam) en een kleiner gedeelte (de staart) in de verdeling. Bij een negatieve z-score is
het lichaam aan de rechterkant, bij een positieve z-score is het lichaam aan de
rechterkant. Voor de staart geldt dit precies andersom. Wanneer men de waarden van
kolom B en C optelt, komt men altijd op 1 of 100% uit. De proportie kan gebruikt worden
om te berekenen hoeveel procent van de verdeling meer of minder heeft dan een
bepaalde score. Kolom D geeft aan welk gedeelte tussen het gemiddelde en de z-score
ligt.
De waarden voor z lijken willekeurig gekozen in de tabel, maar ze hebben een betekenis.
De z-score wordt ook wel standaardscore genoemd en kan worden berekend met de
formule: z = (X – μ) /σ. De z-score wordt gebruikt om voor alle mogelijke gemiddelden
en standaardafwijkingen een tabel te maken. Anders zouden er namelijk eindeloos veel
tabellen zijn. Een z-score berekent men wanneer men een locatie binnen een
populatieverdeling wil vinden of wanneer men twee observaties wil vergelijken. Bij twee
verdelingen met andere schalen kan men de scores namelijk niet vergelijken. Maar
wanneer men beide scores omrekent naar z-scores, kunnen deze wel vergeleken worden.
Wanneer om een bepaald gedeelte wordt gevraagd, onderneemt men de volgende
stappen:


Reken de x-waarde om naar de z-score;
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Kijk of om het body of tail gedeelte wordt gevraagd;
Zoek de z-score op in de tabel en kies de juiste kolom (afhankelijk van body of
tail);
Geef weer hoeveel de proportie of het percentage scores is dat groter of kleiner is
dan een x-waarde.

Wanneer wordt gevraagd welke x-waarde hoort bij een bepaald percentiel, kan men dit
berekenen door de stappen om te draaien. Dan kijkt men eerst naar het gevraagde
percentiel en vervolgens welke z-score daarbij hoort. Als het percentiel boven de 50 ligt
(en de waarde dus boven het gemiddelde ligt), is de z-score positief. Wanneer het
percentiel onder de 50 ligt, is de z-score negatief. Wanneer een z-score niet precies in de
tabel staat, moet men het getal kiezen dan het dichtste bij ligt. Als laatste rekent men de
score om met de volgende formule: x = μ + zσ.
Het is belangrijk om te realiseren dat de z-score berekend kan worden ongeacht de vorm
van de verdeling. De tabel en de proporties kunnen echter alleen gebruikt worden bij een
normaalverdeling. Men kan ze dan vergelijken met andere z-scores, maar niet met
proporties uit de tabel.
Steekproevenverdeling
Wanneer men de gegevens van een steekproef heeft, wil men conclusies hieruit trekken
over de populatie. Dit is het gebied van de toetsende of inductieve statistiek. Als men
meerdere steekproeven uit een populatie neemt, kan hierover het gemiddelde berekend
worden: het steekproefgemiddelde (M). Bijna altijd zijn steekproefgemiddelden
verschillend per steekproef en ook verschillend van het populatiegemiddelde. Dit is een
probleem, want wanneer het steekproefgemiddelde niet gelijk is aan het
populatiegemiddelde, kloppen de conclusies niet. Omdat dat wat in de steekproef
gevonden wordt meestal niet precies gelijk is aan dat wat in de populatie plaatsvindt,
moet men een bepaalde onzekerheid inbouwen. Dit doet men door gebruik te maken van
de steekproevenverdeling. Dit is een verdeling van de gemiddelden van alle mogelijke
steekproeven uit een populatie (dus niet van X-waarden). Omdat er vaak veel
verschillende steekproeven mogelijk zijn, maakt men deze verdeling niet zelf. Dat is
namelijk net zo veel werk als het onderzoeken van de hele populatie. Wel kan men de
verdeling tekenen op basis van bepaalde kenmerken. Deze kenmerken van een
steekproef heten parameters. Er zijn veel verschillende parameters, maar voor het
tekenen van de steekproevenverdeling moet men op de volgende parameters focussen:



Het gemiddelde: Het gemiddelde van de steekproeven is gelijk aan het
gemiddelde van een populatie. Het gemiddelde in de steekproevenverdeling wordt
μM of de verwachtingswaarde genoemd.
De standaardafwijking: De standaardafwijking van de steekproevenverdeling kan
met niet overnemen van de standaardafwijking van de populatie. Hij is namelijk
afhankelijk van de grootte van de steekproeven, dus hoeveel scores er in een
steekproef zijn. Hoe groter de steekproeven, hoe kleiner de standaardafwijking.
Bij een grote steekproef is de invloed van extremen namelijk kleiner dan bij een
kleine steekproef. Dit is te zien in de volgende afbeelding (Westeneng, college 5,
2015, slide 32):
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De standaardafwijking van de steekproevenverdeling wordt σm of standaardfout
(standard error) genoemd. De formule is: σ / n.
De vorm: Als een variabele in een populatie normaal verdeeld is, zal de
steekproevenverdeling ook normaal verdeeld zijn. Als dit niet het geval is, is de
verdeling van M ongeveer normaal, zolang het aantal steekproeven meer dan 30
is.

Als men de score van een individu wilt opzoeken in een populatie, moet men de score
eerst omrekenen naar een z-score. Dan kan de tabel gebruikt worden om de proportie
erbij te vinden. Als men hetzelfde doet voor een steekproef en dus niet voor een enkel
individu, moet men eerst het steekproefgemiddelde zoeken. Deze is te vinden in de
steekproevenverdeling. Eerst moet men dan de parameters van de
steekproevenverdeling opzoeken. Vervolgens kan de verdeling getekend worden.
Wanneer wordt gevraagd om de kans op een steekproefgemiddelde, weet men dat hij
naar een steekproevenverdeling moet kijken. Men moet dan eerst de score omrekenen
naar een z-score met de formule: ZM = (M - μM ) / σM. Vervolgens kan de z-score in de
tabel worden opgezocht.
Het verschil tussen de percentages van een populatieverdeling en van een
steekproevenverdeling kan erg groot zijn. Dit komt doordat men bij een
steekproevenverdeling veel meer zekerheid heeft. Het aantal scores en de
standaardafwijking zijn namelijk kleiner. Het steekproefgemiddelde geeft dus een betere
inschatting van de kansen dan de score van een enkel individu. Daarom doen
wetenschappers conclusies op basis van de steekproef.
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A. 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.
Facebook.com/SlimStuderen
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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

Facebook.com/SlimStuderen
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B. 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.
Facebook.com/SlimStuderen
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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!

Facebook.com/SlimStuderen
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