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A. Nieuwsgierigheid, creativiteit en betrokkenheid 
 

Een manier van denken 
Psychologie is de wetenschappelijke studie naar gedrag. Wetenschap is een manier om te 
leren over de wereld. In de wetenschap worden systematische, observationele en 
rationele processen gebruikt om nieuwe kennis te ontwikkelen. Wetenschappers zoeken 
naar kennis middels 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 – dit wordt een process of inquiry, oftewel een onderzoeksproces, 
genoemd. Binnen de wetenschap worden vragen gesteld 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, waarbij de wetenschapper zich richt op het begrijpen van het 
natuurlijke universum. Bovendien zijn logische processen en het voortdurend zoeken 
naar bewijs belangrijke aspecten van wetenschap.  
 
Het stellen van vragen 
Een vraag is aan de ene kant een idee. Aan de andere kant is een vraag een onbekende 
grootheid of een potentieel antwoord. Met iedere vraag wordt verwezen naar 
onbekendheid. 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. 
Het stellen van sceptische vraagstellingen brengt echter altijd risico’s met zich mee. Zo 
werd Socrates gezien als iemand die een gevaar vormde voor de staat en slecht was voor 
de jeugdigen, door de burgers die zijn vragen erg onaangenaam vonden. Het nemen van 
risico hoort echter bij de wetenschap. Iemand 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 zichzelf het prettigst bij het inwinnen van nieuwe informatie. 
Wetenschappers zijn van nature sceptici en zijn 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 één van de grootste bronnen van 
levensgeluk. 
 
De principes van serendipiteit 
Met serendipiteit worden onverwachte ontdekkingen bedoeld. Die ontdekkingen zouden 
er echter niet zijn geweest zonder alertheid, nieuwsgierigheid en een voorbereide geest 
(prepared mind). De belangrijkste uitvinding die uit deze principes is voortgekomen, is 
de uitvinding van de penicilline door Fleming. 
 
Wetenschap en kunst 
Wetenschappers en kunstenaars delen een aantal eigenschappen, waaronder 
nieuwsgierigheid, creativiteit, sceptisch zijn, tolerantie voor dubbelzinnigheid, 
systematisch denken en hard werken. De assumpties dat wetenschappers en 
kunstenaars geheel gescheiden zijn van elkaar, dat wetenschappers kunst niet kunnen 
waarderen en dat kunstenaars niet geïnteresseerd zijn in wetenschap, blijken onjuiste 
assumpties te zijn. Leonardo da Vinci liet bijvoorbeeld zien dat wetenschap en kunst 
nauw verbonden zijn met elkaar door zijn gebruik van wiskunde, anatomie, mechanica, 
schilderkunst en sculpturen. 
 
 
 



Voorbeeldsamenvatting Methodologie I in 2017-2018 

 Facebook.com/SlimStuderen 

 
 
 

3 

Het verwerven van kennis 
Er zijn verschillende manieren om kennis te vergaren, namelijk door middel van 
wetenschap, vasthoudendheid, intuïtie en autoriteit. Deze manieren verschillen van 
elkaar in het aantal eisen die gesteld worden aan de accuraatheid van de informatie en in 
de inspanningen die gebruikt worden om de informatie te verwerven. Wetenschap – 
een combinatie van rationalisme en empirisme – is de meest veeleisende methode voor 
het verwerven van kennis, terwijl vasthoudendheid, intuïtie en autoriteit minder 
belangrijk zijn voor de kwaliteit van de informatie en minimale inspanning vereisen.  
 
Vasthoudendheid 
Vasthoudendheid (tenacity) is het accepteren en vasthouden aan ideeën, ondanks 
tegenstrijdige bewijzen en/of het ontbreken van onderbouwde bewijzen. Ideeën die al 
lang zijn geaccepteerd en vaak worden herhaald, worden over het algemeen altijd als 
waar aangenomen. Bij vasthoudendheid wordt de juistheid van de ideeën dus niet 
gecontroleerd door ze sceptisch, kritisch en objectief te herzien en worden alternatieve 
ideeën niet serieus overwogen. 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 deze berichten voor waarheid aannemen.   
 
Intuïtie 
Intuïtie (intuition) is de directe overname van kennis zonder het uitvoeren van 
intellectuele moeite of sensorische verwerking. Intuïtie komt in veel dagelijkse situaties 
voor en is in veel gevallen erg handig. Zo heeft men vrij direct een gevoel over een 
persoon die hij of zij net heeft ontmoet. In veel gevallen kan het echter ook tot fouten 
leiden. De gedachtes bij intuïties zijn niet onderbouwd of doordacht en worden snel 
aangenomen. Ze zijn daarom ook niet wetenschappelijk onderbouwd. Mensen met 
bijvoorbeeld spirituele of religieuze ervaringen, gebruiken hun intuïtie zonder hier kritisch 
over na te denken en zonder het gebruik van intelligentie. 
 
Autoriteit 
Autoriteit (authority) is de acceptatie van ideeën en kennis, omdat het wordt 
aangedragen door een gerespecteerde bron zoals de Koran, de Bijbel, de president, een 
professor of de koning.  
 
Deze drie vormen om kennis te verkrijgen delen het accepteren van informatie zonder er 
een kritische blik op te werken. Een idee wordt als waar aangenomen omdat 1) mensen 
dit idee altijd als waar gezien hebben, 2) het idee als waar aanvoelt en 3) een autoriteit 
zegt dat dit idee waar is.   
 
Rationalisme 
Rationalisme is een manier van het verkrijgen van informatie door middel van 
beredenering. De conclusie wordt hierbij getrokken door middel van logica: 
systematische regels, die ervoor zorgen dat mensen de juiste conclusies trekken op basis 
van een aantal feiten of beweringen. Binnen de logica wordt gekeken naar het grote en 
het kleine uitgangspunt. Deze moeten allebei correct zijn om de conclusie van 
rationalisme te laten kloppen. 
 
Een voorbeeld van logica is het syllogisme: 

• Alle kraaien zijn zwart (groot uitgangspunt); 
• Dit is een kraai (klein uitgangspunt); 
• Daarom is deze kraai zwart (conclusie). 
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Empirisme  
Het empirisme gaat uit van het verwerven van kennis door ervaring, observatie en door 
het gebruik van alle zintuigen. Het idee van het empirisme is: "ik geloof het pas als ik het 
zie". Hierin wordt onderscheid gemaakt in twee soorten empirisme. De twee soorten 
empirisme worden niet los van elkaar gebruikt, maar ze worden gecombineerd met 
elkaar om tot ideeën te komen. 

• Naïef empirisme (naïve empiricism): 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 men nog nooit gezien heeft, niet 
bestaan. Bij optische illusies zie je bovendien iets wat eigenlijk niet bestaat, maar 
je wel waarneemt. 

• Geavanceerd empirisme (sophisticated empiricism): hierbij wordt verder 
gekeken dan alleen zicht. Mensen kunnen bijvoorbeeld hitte en zwaartekracht niet 
direct observeren, maar er kan wel indirect gekeken worden naar de impact van 
hitte op 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 vast te 
stellen. De overtuiging van ordelijkheid (orderliness belief) is de kernassumptie van 
de wetenschap: de aanname dat het universum op een ordelijke manier werkt. 
 
Griekse wetenschap 
De oorsprong van de empirische wetenschap dateert rond 600 tot 400 voor Christus. 
Thales was de eerste Griekse filosoof die empirische en rationele inzichten combineerde 
en hij wordt daarom ook wel "de vader van de wetenschap" genoemd. Thales’ filosofie 
verwierp mystiek en benadrukte de observatie van natuurlijke gebeurtenissen in een 
natuurlijk, ordelijk universum. Zijn filosofie staat bekend als de Ionische filosofie. De 
opvattingen van Thales hebben onder andere Hippocrates geïnspireerd. Hippocrates was 
een arts die ziektes probeerde te begrijpen door het doen zorgvuldige observaties van 
patiënten en door rationeel na te denken. Later werd de mystieke filosofie verworpen 
door de Ionische filosofie en werd de observatie van natuurlijke gebeurtenissen in een 
ordelijk universum benadrukt. De belangrijke volgende stap werd gezet door Strato. Zijn 
opvatting was dat empirische manipulatie en observatie de beste manieren zijn om 
kennis te verwerven (experimentatie). Ten tijde van Strato raakte de empirische 
wetenschap echter weer in verval. Na 400 voor Christus werd de Griekse filosofie steeds 
mystieker. Ze 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 probeerden filosofen goddelijke intelligentie aan te tonen door middel van hun 
onderzoek naar de natuur. Wetenschap begon in dienst te staan van religie; een rol die 
tweeduizend jaar bleef bestaan. 
 
De middeleeuwse wetenschap 
Aan het eind van de vierde eeuw was het Christendom de Romeinse staatsgodsdienst. Dit 
had tot duizend jaar later nog een enorm grote sociale en politieke invloed. Theologie, 
de studie van God en Gods relatie met het universum, domineerde de wetenschap. 
Revelatie (onthulling), rationalisme en autoriteit werden de belangrijkste bronnen van 
kennis. Gedurende de twaalfde en dertiende eeuw vonden er grote veranderingen plaats 
in de politiek, kunst, handel en onderzoek. Mensen richtten zich meer op de wereld om 
hen heen. Dit zorgde voor opleving van de oude Griekse, Grieks-Romeinse en 
Islamitische wetenschap.  
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Hoewel de wetenschap vanaf de zeventiende eeuw minder in dienst stond van het geloof, 
werd door Christelijke theologen twee beperkingen opgelegd. Ten eerste mocht de 
empirische wetenschap het theologische dogma niet tegenspreken; de waarheid zou nog 
altijd bij het geloof liggen. Ten tweede mocht de wetenschap alleen in dienst van het 
geloof gebruikt worden. 
 
De wetenschappelijke revolutie 
In de dertiende eeuw domineerde de wetenschap in de medische wereld en erkenden 
geleerden dat de wetenschap in dienst van de mensheid stond. 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. In de 
twintigste eeuw was de wetenschap een sociale beweging geworden. Dit is bijvoorbeeld 
te merken aan de talloze manieren waarop wetenschappers met elkaar communiceren, 
zoals middels internet, radio, televisie, boeken, kranten en tijdschriften. 
 
De doelen van de wetenschap 
De twee belangrijkste doelen van de wetenschap zijn om kennis te verwerven over het 
natuurlijke universum om natuurlijke fenomenen te begrijpen en om die kennis 
vervolgens toe te passen. Verder heeft de wetenschap de volgende doelen: 

• Beschrijven (description): het identificeren en observeren van fenomenen en 
hun details voorzichtig vermelden; 

• Voorspellen (prediction): relaties vinden die betrouwbaar genoeg zijn om in te 
schatten wat er met een factor gebeurt als men weet wat er met de andere factor 
is gebeurd; 

• Causatie (causation): niet alleen zeggen wat er zal gebeuren (prediction), maar 
ook weten wat de verandering veroorzaakt; 

• Verklaren (explanation): begrijpen hoe bepaalde factoren andere factoren 
kunnen veranderen. Hierbij wordt de informatie voornamelijk verkregen door 
theorieën te bestuderen; 

• Toepassen (application): de nieuwe kennis gebruiken om problemen in het echte 
leven op te lossen. 

Psychologie 
De geschiedenis van de psychologie 
De fysiologie en filosofie van de romantiek, het rationalisme en het empirisme in de 
negentiende eeuw zorgden voor de opkomende discipline van psychologie. De 
wetenschap van de psychologie is voornamelijk beïnvloed door de evolutietheorie. Met dit 
concept van fylogenetische continuïteit – de overeenkomsten van structuur en functie 
tussen de mens en andere diersoorten - werd gesteld dat het bestuderen van dieren kan 
helpen bij het begrijpen van de mens. Dit idee was geheel tegenstrijdig met de religieuze 
theorie dat de mens uniek is 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. Deze methode wordt introspectie 
genoemd. 
 
Functionalisme 
Rond het begin van de twintigste eeuw verschoof de aandacht van de structuur van de 
geest naar het functioneren ervan. Dit staat bekend als het functionalisme. Er werd 
vooral gekeken naar praktische vragen over educatie, training en opvoeding.  
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Zo werkte E. L. Witmer met kinderen met mentale en emotionele stoornissen. Hij richtte 
op die manier de eerste psychologische kliniek op.  
 
Psychodynamica 
Met de psychodynamische theorie werd er gekeken naar de functie van complexe en 
vaak tegenstrijdige (vaak onbewuste) interne invloeden. Zo werden het belang van 
dromen, de continuïteit van emotioneel gedrag van kind naar volwassene en seks als een 
biologische natuurlijke drift bestudeerd. De grondlegger van de psychodynamische 
theorie is Sigmund Freud 
 
Gestaltpsychologie  
Gestaltpsychologie ontstond in Duitsland rond 1912 en was een reactie op het 
structuralisme. De oprichters geloofden dat de structurele pogingen om het bewustzijn te 
verdelen in aparte gedeelten, ten koste ging van de totale ervaring. Het geheel was 
volgens Gestaltpsychologen dan ook groter dan de optelsom van alle losse delen.  
 
Behaviorisme  
Het behaviorisme ontstond in de VS rond 1912. Behavioristen bekritiseerden de 
psychologie als te subjectief en mentaal. Watson pleitte voor het vervangen van de 
psychologie over bewustzijn door een objectieve psychologie van geobserveerd gedrag. 
In de moderne studie naar gedrag speelden dierstudies een belangrijke rol. Behavioristen 
zoals Pavlov en Skinner bestudeerden gedrag van dieren om complexe processen zoals 
'leren' te begrijpen. Een toepassing van behavioristische principes is 
gedragsmodificatie. Therapeuten gebruiken dit zeer vaak in klinieken, ziekenhuizen en 
op scholen. 
 
Humanistische psychologie 
De humanistische psychologie ontstond in het midden van de twintigste eeuw en was 
een korte tijd erg invloedrijk. Humanistische psychologen focusten zich op bewuste 
menselijke ervaringen, creativiteit, expressie, menselijke potentie en persoonlijke groei. 
 
Cognitieve psychologie 
De cognitieve psychologie is de studie van perceptie, geheugen en het leerproces. Het 
groeide vanuit werk over perceptuele processen en het verbaal leren. De moderne 
cognitieve psychologie is onderdeel van de cognitieve wetenschap. Deze wetenschap 
verbindt de ooit gescheiden onderzoeksgebieden psychologie, gedragswetenschappen, 
computerwetenschappen, neurofysiologie en taalwetenschappen met elkaar. 
 
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. Het werd vrouwen en andere 
minderheden 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 
Vóór 1940 domineerde de psychiatrie de toegepaste gezondheidsprogramma’s en was 
het grootste model voor psychotherapeuten de 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 interventietechnieken 
omtrent gedragsverandering, ontwikkelingen omtrent medicatie en theoretische en 
cognitieve psychologie voortgebracht en heeft dit het bewustzijn teruggebracht in het 
behaviorisme. Ook groeit de samenwerking tussen de behavioristische psychologie en de 
neurowetenschappen, zodat wetenschappers met modernere technieken het brein 
kunnen bestuderen.  
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De behavioristische psychologie en neurowetenschappen vormen samen de 
behavioristische neurowetenschappen. De meeste psychologen zijn tegenwoordig 
vaak geen aanhangers van slechts één school, maar ze halen hun kennis uit veel 
verschillende psychologische theorieën en onderzoeksgebieden. Dit staat bekend als de 
hoofdstroming van psychologie (mainstream psychology). Psychologie maakt 
tegenwoordig onderdeel uit van één van de zeven hub sciences (kernwetenschappen), 
omdat het zeer invloedrijk is en andere wetenschappen en niet-wetenschappelijke 
instellingen hier veel kennis uit halen. De andere hub sciences zijn wiskunde, 
natuurkunde, scheikunde, aardwetenschappen, geneeskunde en sociale wetenschappen. 
 
De wetenschap van de psychologie 
De wetenschap is enorm belangrijk in de psychologie. Hoewel in ieder vakgebied de 
wetenschap van belang is,is er in de psychologie een overvloed aan 
pseudowetenschappers. Psychologie is zelfs het vakgebied met de meeste 
pseudowetenschappers. 
 
In de pseudowetenschap worden methoden, theorieën, assumpties en conclusies 
gegeven die wetenschappelijk lijken te zijn maar dit eigenlijk niet zijn. Een voorbeeld is 
de reclame-industrie. Hoewel pseudowetenschap overtuigend overkomt, kan men het 
leren te herkennen door de volgende vragen te stellen: 

• Waar komt het bewijs vandaan?; 
• In welke vormen wordt het bewijs gerapporteerd?; 
• Hebben de wetenschappers bepaalde belangen bij de uitkomst van een 

onderzoek?;  

Met pseudowetenschap kan men schade aanrichten en het heeft bovendien nooit echte 
oplossingen voor problemen gebracht. Met de wetenschappelijke studie naar 
psychologische verschijnselen is echter bewezen dat de indrukken van mensen niet altijd 
waar kunnen zijn. Ten tweede worden er wel echte oplossingen voor problemen mee 
gegeven, inclusief betere methoden voor lesgeven, effectievere behandelingen en betere 
manieren om sociale problemen op te lossen. Door ontwikkelingen binnen de wetenschap 
is er dus een duidelijke scheiding tussen pseudowetenschap en evidence-based 
wetenschap ontstaan. 
 
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. Ten eerste moet elke wetenschapper 
nauwkeurig nadenken over hoe hij of zij het beste aan de wetenschap en aan de 
menselijke welvaart kan bijdragen. Ten tweede is het de persoonlijke 
verantwoordelijkheid van de wetenschapper om het onderzoek op een ethische manier 
uit te voeren. Deze persoonlijke verantwoordelijkheid bestaat uit het beschermen van 
onderzoeksdeelnemers en uit het eerlijk en accuraat uitvoeren en rapporteren van het 
onderzoek. 
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B. Het Wetenschappelijke Proces 
 
Uitgangspunten van de wetenschap 
Alle wetenschappelijke disciplines delen dezelfde basisaannames over de natuur, 
namelijk dat er: 

• Een fysiek universum bestaat; 
• Er willekeurigheid en dus ook onvoorspelbaarheid bestaat in het universum, maar 

over dat het over het algemeen een ordelijk systeem is; 
• Principes van het ordelijke universum te ontdekken zijn door wetenschappelijk 

onderzoek ernaar uit te voeren; 
• Kennis van het universum altijd incompleet is. Nieuwe kennis wijzigt huidige 

ideeën en theorieën. Hierdoor zijn theorieën en kennis altijd voorlopig. 
 
Observatie en conclusie: feiten en constructies 
Wetenschappelijk onderzoek houdt ten minste het volgende in: 

• 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 er andere gebeurtenissen mee te kunnen 

voorspellen. 
 
Naar empirische observaties wordt verwezen als data - dit zijn de feiten van het 
onderzoek. Feiten zijn de gebeurtenissen die men direct en herhaaldelijk kan 
observeren. Het gedrag is het meest geobserveerde feit in de psychologie. Observatie 
is het empirische proces van het gebruiken van de zintuigen om feiten te herkennen en 
op te slaan. Een gevolgtrekking (inference) is een intellectueel proces waarin men 
conclusies trekt uit geobserveerde feiten of andere ideeën. Constructen zijn afgeleide 
gebeurtenissen zoals zwaartekracht, elektriciteit, intelligentie, geheugen en angst. Dit 
zijn allemaal rationele ideeën die bedacht zijn 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’ (verzakelijking van een construct). Zo zijn er nog meer 
voorkomende problemen die wetenschappers moeten herkennen en proberen te 
ontkomen. Hier een lijst van veel voorkomende fouten.  
 

• Nominale denkfout (nominal fallacy): deze fout wordt gemaakt door de 
benaming van een fenomeen aan te zien als de uitleg voor een fenomeen; 

• Alles- of- niets- principe (all-or-none bias): dit is de neiging om een statement 
als juist of onjuist te bestempelen, terwijl in de wetenschap een statement vaak 
een waarschijnlijkheid is; 

• Gelijke-unieke paradox (similarity-uniqueness Paradox): dit is de neiging om 
twee zaken als gelijk of uniek te bestempelen terwijl het in werkelijkheid vaak 
allebei is; 

• Barnum Bewering (Barnum Statement): dit effect is vernoemd naar P.T. 
Barnum, die de uitspraak “there is a sucker born every minute’’ zou hebben 
gedaan. 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. 

• Evaluatieve vooroordelen van de taal (evaluative biases of language): de 
wetenschap zou niet veroordelend moeten zijn, maar taal voegt vaak subtiele 
oordelen toe aan objectief gedrag. 

 
Inductief en deductief denken 
Als men beredeneert van het specifieke naar het algemene, noemt men dit inductief 
redeneren. Deductief redeneren is het gebruik maken van meer abstracte en 
algemene ideeën om voorspellingen te doen over toekomstige, specifieke observaties. 



Voorbeeldsamenvatting Methodologie I in 2017-2018 

 Facebook.com/SlimStuderen 

 
 
 

9 

Wetenschappers maken constant gebruik van de rationele processen van inductief en 
deductief redeneren. In de wetenschap worden theorieën ontwikkeld door middel van 
inductieve logica. Theorieën worden getoetst op basis van voorspellingen die met 
deductieve logica zijn afgeleid en vervolgens empirisch zijn getoetst. 
 
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 verzameling van concepten waarmee 
observaties worden samengevat en georganiseerd. Daarnaast biedt een theorie 
voorlopige verklaringen en stelt het de basis voor het maken van voorspellingen. Een 
theorie is wetenschappelijk als het testbaar is. Dat wil zeggen:er moeten specifieke 
voorspellingen mee gemaakt kunnen worden die onderzoekers empirisch kunnen testen. 
Daarnaast moet een goede theorie falsifieerbaar zijn. Dit houdt in dat het door middel 
van empirische experimenten wetenschappelijk bewijs onderuit moet kunnen halen.  
 
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 er specifieke en 
testbare voorspellingen mee worden gesteld die worden bevestigd door observatie. Naast 
dat er bij de beoordeling van een theorie gelet wordt op de validiteit en de 
spaarzaamheid van de theorie, wordt er ook rekening gehouden met het nut dat de 
theorie heeft. Een theorie is nuttig als er praktische problemen mee kunnen worden 
opgelost. Theorieën waarmee de nadruk wordt gelegd op inductie,worden inductieve 
theorieën genoemd. Deze theorieën blijven altijd dicht bij de empirische gegevens. B.F. 
Skinner stelde inductieve theorieën op, waarmee hij hypotheses vormde over 
verschillende omstandigheden waarin bekrachtiging een rol speelt. Hij maakte daarbij 
geen speculaties over processen die men niet kan zien, zoals gedachtes en gevoelens. 
Deze onzichtbare gespeculeerde processen worden tussenliggende variabelen 
(intervening variables) genoemd.  
 
De meer traditionele theorie is echter de deductieve theorie, waarmee 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. Inductieve, deductieve en functionele theorieën hebben allemaal als doel om 
kennis te organiseren, om nieuwe observaties te voorspellen en om relaties tussen 
gebeurtenissen te verklaren. Een vierde type theorie is het model. Elk fenomeen kan 
gepresenteerd worden als model. Het woord is afgeleid van het Latijnse modulus – een 
geringe mate van iets. Modellen zijn minder ontwikkeld dan theorieën en worden ook wel 
mini-theorieën genoemd. Een model representeert de realiteit in plaats van dat het de 
realiteit kopieert. Hoe dichter een model in de buurt komt van de realiteit, des te nuttiger 
het model is. 
Alle modellen delen de volgende eigenschappen: 

• Modellen zijn simpele representaties van een fenomeen en hebben nauwe 
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. 
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De fases van onderzoek 
Psychologisch onderzoek begint met een idee en verloopt vervolgens meestal in de fases 
van onderzoek. Dit zijn de opeenvolgende fases in onderzoek: 

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

2. Probleem-definitie fase: het algemene idee verfijnen tot een specifieke vraag. 
Deze vraag komt tot stand door kennis te vergaren van bestaande literatuur en 
door de eigen ideeën en speculaties. 

3. Procedure-ontwerp fase:de variabelen moeten worden gedefinieerd en de 
procedures (data, analyse, deelnemers, wat men gaat observeren en hoe) moeten 
worden geselecteerd. Belangrijk hierbij is om rekening te houden met ethische 
vraagstukken. 

4. Observatie fase:deze fase staat centraal in al het wetenschappelijke onderzoek. 
De eerdere fasen waren gericht op de planning van het onderzoek; de laatste 
fasen op de interpretatie en communicatie van het verkregen resultaat, terwijl in 
deze fase het onderzoek wordt uitgevoerd en de vraag wordt beantwoord. 

5.  Data-analyse fase: de verkregen data worden geanalyseerd met gepaste 
statistische methodes. De soort statistische techniek hangt af van de 
onderzoeksvraag en van de aard van de gegevens. 

6.  Interpretatie fase: ten eerste worden de statistische bevindingen 
geïnterpreteerd door de onderzoeksvraag te beantwoorden, ten tweede wordt er 
onderzocht hoe de bevindingen zich verhouden tot de gestelde onderzoeksvraag 
en ten derde wordt er gekeken of er alternatieve interpretaties van de gegevens 
zijn. De theorie zou daarnaast eventueel nog uitgebreid of aangepast kunnen 
worden. 

7. Communicatie fase: in deze fase worden de bevindingen naar buiten gebracht 
door een geschreven of oraal verslag van de studie te geven, waarbij alle 
doorlopen stappen nauwkeurig worden omschreven. Door publicatie kunnen 
andere wetenschappers kennisnemen van het onderzoek. Belangrijk hierbij is dat 
onderzoekers hun onderzoeksproces zo beschrijven dat het door een 
buitenstaander te reproduceren is om te controleren of er dezelfde resultaten uit 
voortkomen als bij de originele studie. Dit wordt replicatie genoemd. 

 
Het niveau van beperking 
De eerste dimensie van het onderzoeksmodel bestaat uit de fases van onderzoek die 
zojuist zijn besproken. De restrictieniveaus (levels of constraint) vormen de tweede 
dimensie van het onderzoeksmodel. Dit houdt de mate in waarin de onderzoeker 
gebonden is aan limieten of controles in elke fase van het onderzoeksproces. De fasen 
van onderzoek en de niveaus van beperking vormen samen een tweedimensionaal model 
van het onderzoek. Er volgt een opsomming van niveaus van beperking, waarbij 
begonnen wordt met het laagste niveau van beperking, oplopend tot het hoogste niveau 
van beperking. Belangrijk om in gedachten te houden, is dat de niveaus van beperking 
niet strikt gescheiden zijn van elkaar, maar dat ze categorieën in een continuüm vormen 
die overlappen met elkaar. 

• Naturalistische observatie: hierbij observeert de onderzoeker het gedrag van 
deelnemers in hun natuurlijke omgeving zonder invloed uit te oefenen op het 
gedrag of de omgeving en zonder hierin restricties in aan te brengen. De enige 
opgelegde restrictie is de te gebruiken observatiemethode. Deze vorm wordt vaak 
gebruikt in het begin van onderzoek en is handig om hypotheses mee op te 
stellen. 

• Casestudieonderzoek: in dit onderzoek mag de onderzoeker ingrijpen op het 
functioneren van de deelnemersdoor bijvoorbeeld vragen te stellen. Hoewel de 
beperking in dit onderzoek iets groter is dan bij een naturalistische observatie, is 
er nog steeds veel vrijheid om de aandacht te verschuiven naar het te bestuderen 
gedrag dat op dat moment interessant of relevant lijkt. Typisch bij het 
casestudieonderzoek is de bestudering van één enkel individu.  
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• Correlationeel onderzoek: in dit onderzoek zijn de beperkingen om gedrag te 
meten een stuk groter. Zo kan de setting van een natuurlijke omgeving sterk 
verschillen van een laboratoriumomgeving. Omdat er wordt gekeken naar de 
richting en kracht tussen twee of meer variabelen, moeten de procedures tijdens 
de metingen consequent blijven. 

• Differentieel onderzoek: dit onderzoek betrekt twee of meer groepen 
deelnemers. De groepen worden bepaald door bestaande variabelen die gelijk zijn 
aan elkaar en niet worden samengesteld door de onderzoeker, zoals gebeurt bij 
correlationeel onderzoek. Het interpreteren van groepsverschillen vereist 
vaardigheid, kennis en voorzichtigheid.  

• Experimenteel onderzoek: bij dit onderzoek worden deelnemers willekeurig 
toegewezen aan condities en zo in groepen verdeeld. Het proces van 
groepsverdeling gebeurt dus vaak blind. De verschillen tussen groepen zijn dus 
toe te schrijven aan de invloed van de conditie. Bij puur experimentele methodes 
worden alle aspecten van het onderzoek van tevoren gepland en worden er 
duidelijke procedures gevolgd tijdens het gehele onderzoek. Omdat alles zowel 
van tevoren als tijdens de studie vastligt, is experimenteel onderzoek zeer 
beperkt. Wel is het de beste manier om causaliteit mee te toetsen. 

 
Het verloop naar verschillende restrictieniveaus 
Men trekt conclusies uit onderzoek met een laag restrictieniveau en vervolgens vormen 
deze conclusies de basis voor vragen die door een onderzoek met een hoog 
restrictieniveau beperking beantwoord kunnen worden. Dit is een van de grootste doelen 
van het doen van laag beperkt onderzoek. Naarmate het onderzoek van een laag naar 
een hoog restrictieniveau verschuift, worden de procedures en ondervindingen steeds 
strikter en preciezer. Helaas komt hierbij ook het risico kijken dat de procedures steeds 
onnatuurlijker worden, waardoor de experimentele setting en toetsing steeds minder de 
echte wereld nabootst en de resultaten dus ook minder relevant zijn. Om dit precisie- 
versus relevantie probleem op te lossen, zouden wetenschappers hun onderzoek 
moeten uitvoeren op het hoogste restrictieniveau, om vervolgens de resultaten te testen 
in natuurlijke omstandigheden. 
 
Ethische principes 
In de procedure-ontwerpfase van het onderzoek moeten er onder andere keuzes 
gemaakt worden over de deelnemers. Als onderzoekers deelnemers betrekken in het 
onderzoek, worden de deelnemers onderworpen op basis van de condities die 
geselecteerd en gecontroleerd worden. Dit betekent dat men beslissingen maakt over het 
gebruik van levende organismes. Hierom is men persoonlijk verantwoordelijk voor de 
veiligheid en het welzijn van deze deelnemers. Het voorgestelde onderzoeksplan moet in 
de procedureontwerpfase door de ethische commissie kunnen komen voor er doorgegaan 
kan worden naar de volgende fase. Als er ethische problemen ontstaan, moet de 
onderzoeker het plan eerst aanpassen voordat het onderzoek kan worden hervat. De 
American Psychological Association (APA) was één van de eerste organisaties die 
ethische richtlijnen opstelde. De volgende ethische principes van psychologen zijn 
volgens de APA het belangrijkste om na te streven: 

• Psychologen streven ernaar om goed te zorgenvoor degenen met wie ze werken 
en diegenen geen schade te berokkenen; 

• Psychologen bewerkstelligen een vertrouwensband met degenen met wie ze 
werken; 

• Psychologen streven naar juistheid, eerlijkheid en waarheid in de wetenschap en 
bij het onderwijzen en het uitvoeren van psychologisch onderzoek; 

• Psychologen erkennen dat iedereen gelijke toegang heeft tot en profiteert van 
psychologische activiteiten; 

• Psychologen respecteren de waarde van alle mensen, inclusief de privacy van 
mensen. 
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C. Het stellen van vragen als beginpunt 
 
Het opvolgen van het werk van anderen 
Met theoretisch onderzoek worden altijd nieuwe vragen opgeworpen voor verder 
onderzoek. Het creëren van vragen gebeurt op twee manieren: door middel van 
heuristische en systematische invloeden. Heuristieken treden op wanneer er met 
theorieën of onderzoeksresultaten belangstelling wordt gewekt, inclusief ongeloof of 
ronduit antagonisme, en er verdere onderzoeksvragen mee worden gesuggereerd. 
Systematische invloeden treden op wanneer er met theorieën of onderzoeken testbare 
suggesties geboden worden voor verder onderzoek. 
 
Toegepast, basis- en translationeel onderzoek 
Psychologie wordt veelal toegepast. Toegepaste psychologie is het zoeken naar 
oplossingen voor bepaalde problemen. Veel onderzoek in de psychologie is dan ook 
toegepast onderzoek. Vragen voor toegepast onderzoek in de psychologie zijn relatief 
makkelijk te bedenken. Bij toegepast onderzoek wordt met de hoofdvraag altijd naar een 
oplossing voor een huidig probleem gezocht. Vragen in toegepast onderzoek zijn dus 
oplossingsgericht. Met basisonderzoek (basic research) - ook wel bekend als 
fundamenteel onderzoek (fundamental research) of puur onderzoek (pure research) 
– wordt gestreefd naar het verbeteren van wetenschappelijk inzicht, zonder specifieke 
praktische doeleinden. Wetenschappers gebruiken basisonderzoek vaak als basis voor 
toegepast onderzoek. Zo kan men bijvoorbeeld basisonderzoek doen naar de 
taalontwikkeling bij kinderen, om vervolgens toegepast onderzoek te kunnen doen om 
taalproblemen bij mensen te verminderen. Deze combinatie van basisonderzoek en 
toegepast onderzoek wordt translationeel onderzoek (translational research) 
genoemd. 
 
Het verfijnen van onderzoeksvragen 
Onderzoek begint met het geleidelijk verfijnen van de onderzoeksvraag, net zo lang tot 
het de onderzoeker een duidelijke richting geeft voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag. De hoofdvraag goed formuleren is van groot belang, omdat het bepaalt 
hoe het onderzoek geleid zal worden. Zodra de hoofdvraag is gesteld volgen de keuzes 
voor het restrictieniveau, de observatiemethode en de keuze voor het type statistische 
test vanzelf. 
 
Type variabelen in onderzoek 
Een variabele (variable) is iedere verzameling van gebeurtenissen of gegevens die 
verschillende waardes aan kan nemen. Zo is geslacht een variabele, omdat er twee 
verschillende soorten geslacht bestaan en is gedrag een variabele omdat er een groot 
scala aan verschillende gedragingen bestaat. 
 
Variabelen worden onderverdeeld in drie soorten:  

• Gedragsvariabelen (behavioral variables): elke observeerbare en direct 
waarneembare reactie van een organisme is een gedragsmatige variabele. 
Psychologie is de studie van gedrag en daarom worden gedragsmatige variabelen 
het meest geobserveerd in onderzoek. Deze variëren van simpele taken als de 
druk op een knop tot complexe processen als sociaal en verbaal gedrag. 

• Stimulusvariabelen (stimulus variables): gedrag treedt altijd op in een 
omliggende context. Stimulusvariabelen zijn alle variabelen die invloed kunnen 
hebben op het gedrag van de proefpersoon. Stimulusvariabelen zijn vaak erg 
specifiek en gemakkelijk te controleren of te meten. Voorbeelden zijn het creëren 
van een hard geluid in een onderzoeksruimte of in de omgeving waarin een kind 
zich bevindt. 

• Organische variabelen (organismic variables): worden ook wel 
subjectvariabelen (subject variables) genoemd. Organische variabelen zijn 
kenmerken van de deelnemers, zoals leeftijd, geslacht en ritmegevoel.  
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Hierin wordt onderscheid gemaakt in geobserveerde organische variabelen 
(observed organismic variables) - kenmerken die gelijk waarneembaar zijn als 
geslacht en haarkleur - en reactieafgeleide organische variabelen (respons-
inferred organismic variables) - kenmerken die niet direct waarneembaar zijn, 
zoals seksuele voorkeur -. Reactieafgeleide organische variabelen worden ook wel 
constructen genoemd. 

 
Het classificeren van variabelen gebaseerd op het gebruik in onderzoek. 
Naast het onderscheiden van variabelen gebaseerd op hun kenmerken, wordt er ook 
onderscheid gemaakt in variabelen die geconstrueerd zijn voor het gebruik in onderzoek. 
Hierin worden twee soorten variabelen onderscheiden, namelijk onafhankelijke variabelen 
en afhankelijke variabelen. De variabelen die de onderzoeker manipuleert zijn de 
onafhankelijke variabelen (independent variables). De reactie van de deelnemers op 
deze manipulaties zijn afhankelijke variabelen (dependent variables). Bij 
onafhankelijke variabelen wordt er nog eens onderscheid gemaakt tussen twee soorten, 
namelijk ongemanipuleerde onafhankelijke variabelen en gemanipuleerde onafhankelijke 
variabelen. Gemanipuleerde onafhankelijke variabelen (manipulated independent 
variables) zijn variabelen, die de onderzoeker actief controleert, zoals het geven van 
beloningen gebaseerd op persoonlijke voorkeur. Bij ongemanipuleerde 
onafhankelijke variabelen (non-manipulated independent variables) - ook wel 
classificatie variabelen genoemd - worden de deelnemers in groepen verdeeld op basis 
van bestaande kenmerken, zoals leeftijd en IQ. Onderzoekers stellen vaak hypotheses 
over een causale relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen. Een 
causale relatie (causal relationship) tussen twee variabelen bestaat als een verandering 
in de ene variabele resulteert in een te voorspellen verandering in de andere variabele. 
Toch is het erg lastig causale conclusies te trekken zonder het manipuleren van de 
onafhankelijke variabelen. Hierom moeten getrokken conclusies over een causale relatie 
in een studie met ongemanipuleerde onafhankelijke variabelen altijd onder voorbehoud 
zijn. 
 
Storende variabelen (extraneous variables) zijn ongeplande en ongecontroleerde 
factoren die ontstaan in een onderzoek en die de uitkomst beïnvloeden. Daarom moeten 
onderzoekers storende variabelen controleren om hun mogelijke effecten te voorkomen. 
Dit doen zij door zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen te treffen. Een voorbeeld van 
een storende variabele is het afnemen van een toets in een drukke omgeving. De 
storende variabele kan in dit geval gecontroleerd worden door de toets in een rustige 
omgeving af te nemen. 
 
Variabelen en constanten  
In de breedste zin van het woord gaat onderzoek over het bestuderen van 
gebeurtenissen. Als de gebeurtenissen variëren dan worden dit variabelen genoemd. Als 
onderzoekers gebeurtenissen dusdanig inperken dat de gebeurtenissen niet variëren, dan 
zijn het constanten (constants). Constanten zijn dus een verzameling van 
gebeurtenissen waarbij de onderzoeker voorkomt dat ze veranderen.  
 
Validiteit en de controle van storende variabelen. 
Validiteit is één van de belangrijkste concepten in onderzoek. Het is een complex concept 
en er zijn veel soorten validiteit. In het algemeen verwijzen alle soorten validiteit naar de 
kwaliteit of precisie van een onderzoek, een procedure of meetwijze om weer te geven 
hoe goed het onderzoek doet wat het moet doen. Een fundamenteel doel van onderzoek 
is om de validiteit te optimaliseren door adequate controles toe te passen. Controles 
(controls) zijn de procedures die gebruikt worden om storende invloeden in onderzoek te 
beperken. Controles zijn het belangrijkst bij hoog beperkt onderzoek, maar zijn deel van 
onderzoek op alle niveaus. 
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Ethische principes voor menselijk onderzoek 
Met ethische principes wordt het feit benadrukt dat onderzoekers hun deelnemers 
moeten beschermen tegen deceptie, gevaarlijke procedures en schending van de privacy. 
De ethische principes zijn vastgelegd in het Belmont Rapport.  
 
Volgens het Belmont Rapport (Belmont Report) rust ethisch onderzoek met mensen op 
de volgende drie belangrijkste principes: 

• Weldadigheid (beneficence): het risico voor deelnemers moet zo klein mogelijk 
zijn en de voordelen voor de deelnemers en de maatschappij moeten zo groot 
mogelijk zijn. Bovendien moet elk risico voor de deelnemers afgewogen worden 
tegen de mogelijke voordelen. 

• Autonomie (autonomy): de deelnemers moeten genoeg informatie krijgen om 
zelf te beslissen of ze verder willen deelnemen aan het onderzoek. 

• Rechtvaardigheid (justice): zowel de risico’s als de opbrengsten van het 
onderzoek moeten gelijkwaardig verdeeld worden over alle deelnemers van de 
maatschappij. 

Deceptie (deception/concealment) betreft het opzettelijk misleiden van deelnemers door 
het geven van verkeerde informatie (deception) of door informatie juist niet te geven 
(concealment). Hoewel het gebruik van deceptie is gegroeid in de loop der jaren, is het 
wel onschuldiger geworden. Deceptie brengt echter wel risico’s voor de deelnemers met 
zich mee. Daarom moeten onderzoekers veiligheidsmaatregelen treffen bij het voordoen 
van een deceptie. De twee meest voorkomende veiligheidsmaatregelen zijn (1) het 
oordeel van de onderzoekers dat de deceptie geen ernstige risico’s op lange termijn 
veroorzaakt, en (2) het uitleggen van de reden voor misleiding in een bespreking met de 
deelnemers die onmiddellijk na het onderzoek plaatsvindt (debriefing: nabespreking). 
Dit moet ongemak en misvattingen, eventueel veroorzaakt door de deceptie, oplossen. 
Een andere zeer belangrijke veiligheidsmaatregel is die van geïnformeerde 
toestemming (informed consent). Dit houdt in dat onderzoekers hun deelnemers 
genoeg informatie moeten verschaffen zodat de deelnemers degelijke, geïnformeerde 
beslissingen over hun deelname kunnen maken. Inbreuk op de privacy kan ontstaan 
bij het onderzoeken van gevoelige onderwerpen, zoals seksueel gedrag en persoonlijke 
emoties en gedachten. Onderzoekers zijn dan ook verplicht om de informatie van 
deelnemers strikt vertrouwelijk (confidentiality) te houden:ze hebben 
geheimhoudingsplicht.  
 
Hoewel onderzoek erg goed kan zijn voor de samenleving, kunnen deelnemers ook 
geconfronteerd worden met risicovolle situaties. Als poging om dit dilemma op te lossen, 
hebben onderzoeksbureaus, universiteiten en professionele organisaties het volgende 
aangenomen: 

• Wetenschappelijk onderzoek biedt potentiële voordelen voor de samenleving; 
• Het is redelijk om te verwachten dat mensen zich op een sociaal 

verantwoordelijke manier gedragen en bijdragen tot kennis door deel te nemen 
aan onderzoek; 

• Deelnemers hebben basisrechten als ze uitgekozen worden om deel te nemen aan 
onderzoek. Dit bedraagt ook de rechten tot privacy en bescherming van fysieke en 
psychologische schade; 

• Onderzoekers zijn deelnemers verplicht voldoende informatie te geven over het 
onderzoek. De deelnemers kunnen op basis hiervan beslissen of ze willen 
deelnemen; 

• Het is de verantwoordelijkheid van de onderzoeker om de rechten van deelnemers 
te respecteren en ze te beschermen tegen mogelijke schade. 

 
Institutional Review Boards (IRBs) ook wel een institutionele toetsingscommissie 
genoemd, bestaat uit onderzoekers, collega’s en leden van de algemene gemeenschap. 
Universiteiten, onderzoeksinstituten, ziekenhuizen en schoolsystemen richten IRBs op om 
onderzoeksvoorstellen te beoordelen en te bekijken of ze voldoen aan de ethische 
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richtlijnen. Iedere organisatie die federale financiering ontvangt is verplicht een IRB te 
hebben. Een goed functionerende IRB is een nuttige adviesgroep die onderzoek versnelt, 
onderzoekers adviseert, verbeteringen voorstelt en onderzoekers begeleidt bij het volgen 
van ethische richtlijnen. De financiële ethische verantwoordelijkheid ligt echter altijd bij 
de onderzoeker zelf. Onderzoekers moeten hun onderzoek beoordelen in termen van de 
waarde tot de wetenschap en het risico dat het vormt voor de deelnemers.  
Bovendien moeten ze beoordelen of potentiële baten hoger wegen dan potentiële risico’s 
en of er veiligheidsmaatregelen getroffen zijn om de risico’s te verkleinen. Deze 
procedure wordt een kosten-batenanalyse (risk/benefit analysis) genoemd. 
 
Een ethische controle (ethical checks) wordt gedaan bij een voorlopig ontwerp. De 
volgende vragen worden hierbij doorlopen:  

1. Heeft het onderzoek informatieve waarde? 
2. Zijn er mogelijke fysieke of psychologische risico’s die deelnemers zouden kunnen 

beschadigen bij het voordoen van een deceptie, komen er tijdens het onderzoek 
gevoelige onderwerpen aan bod of worden er minderjarigen of andere deelnemers 
gebruikt die zelf geen overwogen toestemming kunnen geven? 

3. Indien dit het geval is,zijn er genoeg controles ingebouwd om dit gevaar te 
voorkomen? 

4. Is het informed consent ondertekend? 
5. Hebben de deelnemers na afloop van de studie goede feedback gekregen, 

inclusief een debriefing als er gebruik is gemaakt van deceptie? 
6. Neemt de onderzoeker zijn of haar volle verantwoordelijkheid voor de ethische en 

veilige behandeling van alle deelnemers? 
7. Zouden relevante ethische onderzoekscommissies dit onderzoek hebben 

goedgekeurd? 
8. Zijn alle veiligheidsmaatregelen voor dieren getroffen, indien er dieren in het 

onderzoek zijn gebruikt? 
 

Ethiek en diverse problemen bij onderzoek 
Diversiteit (diversity) refereert naar de mate waarin de onderzoekssteekproef een 
reflectie is van verschillende leeftijden, rassen, culturen en geslachten. Als hier geen 
sprake van is, kan er met een onderzoek alleen uitspraak worden gedaan over de geteste 
groepen en kan er geen algemene uitspraak worden gedaan naar aanleiding van het 
onderzoek. 
 
Ethische principes voor onderzoek bij dieren 
Ethische richtlijnen voor dieren zijn net zo belangrijk als de richtlijnen voor mensen. Bij 
de ethische richtlijnen voor dieren wordt er gekeken naar de selectie van dieren, naar 
een adequate en humane manier van verhuizing en naar preoperatieve en postoperatieve 
zorg. Bovendien wordt erop gelet dat de mogelijke pijn en het ongemak minimaal zijn. In 
de VS moeten alle laboratoria, die federale steun ontvangen, in het bezit zijn van een 
commissie voor de zorg voor laboratoriumdieren (laboratory animal care 
committee). Dit is hetzelfde als de IRBs voor mensen. 
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D. Auteurs gezocht voor het VU Psychologie SLIM team! 
 
We’re hiring!  
 
Op zoek naar een extra toevoeging voor op je CV? Word auteur bij Slimstuderen.nl!  
De functie auteur bij Slimstuderen.nl is de ideale studie gerelateerde bijbaan. Flexibel 
werk met daarnaast mogelijkheden om door te groeien naar één van onze 
managersfuncties binnen het bedrijf.  
 
Krijg tot wel €4.50,- per geschreven pagina en bereid jezelf daarnaast nog is optimaal 
voor op de tentamens. En vergeet niet, al onze samenvattingen liggen elk blok gratis bij 
jou op de mat!  
 
Meer info of solliciteren? Mail naar: R.sewambar@slimstuderen.nl 
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E. Koop de volledige Samenvatting nu met extra Korting op 
SlimStuderen.nl!  

 
KORTING! Snel de gehele samenvatting van Methodologie l bestellen? Bestel 
hem nu op www.slimstuderen.nl en ontvang 25% korting op je bestelling met 
de volgende kortingscode: WelkomBijSlim2017 
 
Houd daarnaast onze Facebook groep (SlimStuderen – VU Psychologie) in de gaten voor 
de laatste supplementen en winacties!  
 
SlimStuderen.nl vat alle hoor- en werkcolleges en literatuur samen van alle vakken van 
de studie Psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Bestel ze eenvoudig 
online op www.slimstuderen.nl, of neem een SLIM abonnement en zorg ervoor 
dat je alle tentamens haalt! 
 
Wil jij op de hoogte blijven van alle samenvattingen die wij aanbieden?  
Maak een account aan op onze website www.slimstuderen.nl.  
 


