Artikelen
VOCUS heeft deze samenvatting te danken aan Leonie Schiphorst.
Het gebruik van deze samenvatting is bedoeld als studeerhulp na het lezen van de
verplichte literatuur. Gebruik van deze samenvatting is geheel voor eigen risico.
Soms wordt er verwezen naar bladzijden of tabellen in het originele boek.
Succes met studeren!

Chi (1997): Quantifying qualitative analyses of verbal data: A Practical Guide
Analyseren van observaties, video, houdingen. Methode die kwantitatieve en kwalitatieve
elementen integreert om zo de resultaten minder subjectief te maken. Nog wel tijdrovend.
Kwantitatief en kwalitatief hebben beide tekortkomingen en krachten, daardoor integreren nuttig,
vooral voor complexe vragen als leren.
Introductie methode
Kwantificeren van subjectieve of kwalitatieve codering van inhoud van verbale uitingen. Niet
hetzelfde als tellen hoe vaak iets voorkomt.
Theoretische Bias
Doel is verkrijgen representatie van kennis die een lerende heeft en hoe dat veranderd. En evt
vergelijken met kennis van een expert of gevorderde. Verschil met kennisonderzoekers en deze
methode is dat zij de ideale kennis willen omschrijven en hier uitvinden wat de lerende weet (obv
wat ze zeggen en doen enz.) en hoe die kennis invloed heeft op de manier waarop ze problemen
oplossen. Dus uitingen bestuderen op een manier die niet subjectief is. Deze methode heeft een
rijkere, meer gedetailleerde en meer accurate representatie. Om te ontdekken wat een lerende weet
moet je het volgende analyseren: uitingen (wat ze zeggen) en organiseren van die inhoud (relateren
wat is gezegd), zodat je een structuur kan toepassen, zo bepalen wat inhoud is. Om de structuur te
weten moet je relaties hebben in de set.
-Contrast met protocol analyse: Newell & Simon. Delen sommige technieken. Vijf belangrijkste
verschillen:
o Instruction; Hoe data verzamelen. Hardop-denk protocollen (zo tussenliggende stappen krijgen).
Verschil met uitleggen (deze methode). Hardop denken zou geen effect moeten hebben op
performance, uitleggen wel (leren).
o Goal/Focus; Protocol focus op proces, daarvoor gedetailleerde analyse van de taak nodig en
solution path (model). Focus deze methode (verbale analyse) is om representatie kennis te pakken te
krijgen, minder proces. Niet beginnen met model, maar model van lerende zoeken.
o Analysis: Delen mechanische details (segmenting, coding) en concerns (hoeveel context voor
interpretatie). Verschillend is emphasis en workload. Bij protocol het ideale model, van tevoren. In
verbale analyse referents onbekend.
o Validation: Bij protocol is het degree of match tussen volgorde uitingen en volgorde ideaal model.
Bij verbale methode door statistische tests (hypothese) of kwalitatief structuur en overeenkomsten
andere metingen (interne metingen).
o Conclusion: Verschillende door theoretische bias. Protocol verbonden aan aanpak probleem
oplossen door model à identificeren strategie die iemand heeft gebruikt bijvoorbeeld processen
(zoals means-end of subgoaling). Bij verbale: Geen conclusies over strategie, maar over
representatie van oplosser en of het daardoor heeft geholpen bij het oplossingsproces.
Integratie kwantitatief en kwalitatief
Kwalitatief normaal bij observeren en analyseren gevoelig voor interpretatie onderzoeker. Soms
beetje weg te halen met video of audio. Kwantitatief manipuleert de variabelen. Voordeel
kwalitatief: rijkere en dieper begrip situatie. Nadeel: subjectief en niet herhaalbaar. Voordeel

kwantitatief: objectief en herhaalbaar, nadeel: conclusies over een specifieke hypothese. En door
testomgeving moeilijk generaliseerbaar. Verschillende manieren combineren:
o Interpretation: kwalitatief als ondersteuning om kwantitatief te interpreteren. Niets over
kwalitatief op zich. Nadruk kwantitatief.
o Complementeren: Samen gebruiken, wegen ongeveer even zwaar. Kwantitatief bijv als bevestiging
van kwalitatief.
o Confirmatory: Kwalitatief als achtergrond voor genereren hypotheses, die testen met kwantitatief.
o Alleen kwalitatief, maar kwantificeren; Alleen analyseren kwantitatief. Operationaliseren
subjectieve impressies door coderen en vergelijken frequenties van codes kwantitatief.

Techniek verbale analyse
Forward-and-backward testing proces. Niet per se één volgorde. Acht stappen:
- Reducing or sampling protocols
Bij teveel data. Drie heuristics voor reductie: random sampiling, choosing subset obv noncontent
criteria (pauzes, verandering spreker/activiteit etc) en voorbereidende codering op alles en met klein
deel gedetailleerd. Of alleen 1 fase onderzoek.
- Segmenting reduced or sampled protocols (sometimes optional)
Vier issues om rekening mee te houden bij segmenteren: Grain size segment, correspondence of
grain size to question one is asking, kenmerken in data voor segmenteren en niet nodig om te
segmenteren.
Granularity: Opknippen kan op verschillende punten, zoals in zinnen, ideeën, betekenisvol, paragraaf,
beurtwisseling, episode (event). Kan achteraf gekozen worden. Op twee verschillende manieren
bevordert betrouwbaarheid.
Correspondence: Is de gekozen grain size goed voor gestelde vragen om de resultaten te
interpreteren.
Features used for segmenting: Keuze grain size invloed op hoe makkelijk segmenteren. Grenzen
identificeren door noncontent/syntatic (taal of activiteit) of semantic (idee, argument, onderwerp).
Voordeel noncontent is niet eerst lezen data. Searching rather than segmenting: segmenteren niet
nodig, zoeken naar voorkomen activiteit.
- Developing or choosing coding scheme of formalism
Codes ontwikkelen die overeenkomen met de kennis. Hangt af van theoretische oriëntatie,
hypotheses/vragen, taak en domein. Kan bijv. met taxonomie (concept, principle, system, technical
knowledge). Laten vaak formalisme niet zien. Overeenkomen met doel. Afhankelijk van situatie.
Idealiter codeerschema top-down maken, op basis van hypothese. Fine-tuning door data, open voor
aanpassing (bottum-up).
- Operationalizing evidence in coded protocols that constitutes a mapping to some chosen formalism.
Welke uitingen bevatten bewijs voor specifieke categorie en code. Problemen: hoe oplossen
ambiguïteit en hoeveel context meenemen in interpretatie. Ambiguïteit Context: Hoeveel eromheen
meenemen? Drie keuzes: zoveel context als nodig gebruiken, alleen segment (vaak bij meerdere
mensen) en twee keer coderen. Consistent in zijn.
- Depicting the mapped formalism (optional)
Verbeelden om twee redenen: presenteren data voor publiek en overeenkomst met kwantitatief om
zo te kijken of er patronen te ontdekken zijn. Assumpties maken over wat een node en link is in een
semantisch netwerk. Format maakt niet uit (beeld, boomstructuur enz). Conclusies worden gehaald

uit de patronen (volgende stap), maar er kunnen wel fouten worden gemaakt in het visueel
weergeven.

- Seeking pattern(s) in de mapped formalism
Patronen zoeken. Dat kan gekwantificeerd worden. Zoals aantal causale verbanden. Iets zeggen over
de samenhang en niet alleen hoeveelheid elementen. Kan ook zonder kwantitatief: samenhang in
representatie, mentaal model, niet hoeveelheid maar inhoud (bv categorieën).
- Interpreting the pattern(s)
Hangt ook weer af van de hypotheses en onderzoeksvraag. Kan bijv. in strategieën, maar ook in
structuur of content. Valideren door complementeren met aanvullend bewijs of twee keer coderen
(two-pass approach).
- Repeating te whole proces (optional)
Nodig bij hercoderen op andere grain size, of andere vraag. Data is daar flexibel voor. Kunnen vaak
nieuwe hypotheses uitkomen die je dan wilt testen. Kan niet bij experimentele studies met apart
design.

Collecting data
- Interrupties beïnvloeden data
- Alle vragen aan iedereen moeten hetzelfde zijn, richtlijn over doorvragen.
- Iedereen zelfde feedback
- Wanneer prompted
- Langdradig: basis zetten, mensen die meer weten praten soms minder. à oplossen door focussen
op wat gezegd wordt, i.p.v. hoeveel. Dus segment in idee.
- Niet goed articuleren/ niet goed spreken

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
Drie problemen:
- Nauwkeurigheid: definiëren categorieën. Na algemene vooraf coderen bespreken wanneer wat en
hoe coderen. Afspraken maken. Two-pass approach, omdat sommige categorieën anders niet goed
waren gedefinieerd. Vergelijken onderzoekers. Minder dan 80% niet goed. Herdefiniëren
categorieën.
- Discrepanties tussen twee onderzoekers: Moeten ze altijd opgelost worden? Twee soorten
discrepantie: Beide onderzoekers duidelijk idee over welke code of allebei niet zeker welke code. Bij
het laatste in plaats van oplossen beter doorgaan en deze ambigue tellen en als oncodeerbaar laten.
- Eventuele discrepanties oplossen: Bij eerste discrepantie probleem. Niet de interpretatie oplossen
midden in coderen, want dat roep bias op. In plaats daarvan betrouwbaarheid testen, als dat niet
goed is dan nieuw codeerschema. meten in verschillende stappen: segmenteren,
categoriseren/coderen, visualiseren, patronen zoeken en interpreteren.

Jeong (2005): A guide to analyzing message response sequences and group
interaction patterns in computermediated communication
Set methoden en kader voor beoordelen, modelleren en voorspellen groepsinteracties in
computergemedieerde communicatie. Methode van sequentiële analyse met softwaretools en
technieken. En de dialogische theorie en veronderstellingen om theoretisch kader vast te stellen.
Sequentiële analyse kan gebruikt worden te bepalen op welke manier latente variabelen (functie
bericht, reactie enz) en exogene variabelen (geslacht, regels, context enz.) invloed hebben op het
opwekken van een reactie, de vormen van respons die een bericht uitlokt en de volgorde van
reacties.
Nu bij CMC vooral beschrijvende informatie, geen verklaringen of voorspellingen en of bepaalde
responspatronen de prestaties van de groep verbeteren.

Dialogische theorie (Bakhtin)
Theoretisch kader voor reconceptualiseren en operationaliseren van groepsinteractie in
samenwerkend leren. Taal onderdeel sociale context, waarbij alle mogelijke betekenissen van een
woord interacteren, mogelijk conflicten en toekomstige betekenissen beïnvloeden. Conflict en
afweging van beide kanten nodig om , reflectie, individuele standpunten, onderliggende redenen en
om een dieper begrip te bereiken. Niet alleen belangrijk bij vergroten begrip, maar ok in verbeteren
groep besluitvorming. Twee belangrijke uitgangspunten in analyseren groepsinteracties:
- Tegenovergestelde ideeën naast elkaar gepresenteerd
- Conflicten helpen om tot volgende antwoorden te komen Dat impliceert: richten op analyseren
frequentie van specifieke boodschap-respons paren en niet frequentie berichten alleen.

1. Kies meetinstrument voor meten en vergelijken groepsinteractiepatronen
a. Gemiddelde score omgezet in relatieve frequentie omgezet in z-scores om te bepalen of het hoger
of lager is dan verwacht. Dus kijken of er een patroon is. De relatieve frequenties (transitional)
kunnen ook omgezet worden naar statediagram.
b. Gemiddelde scores gebruiken om statistische testen uit te voeren (t-test, anova) om verschillen in
patronen duidelijk te maken tussen verschillende condities. En effectgroottes om te bepalen in
hoeverre de geconstateerde verschillen relevant zijn.
2. Vooraf specifieke bericht-antwoord combinaties selecteren
Combinaties (paren) moeten vooraf worden gespecificeerd, omdat er heel veel mogelijkheden zijn.
Alles testen leidt tot een risico Type 1 fout (vinden significante verschillen, als het alleen de random
kans is). Power verhoogd door alleen een deel toetsen. Alleen selecteren bepaalt aantal paren die
worden verondersteld, uit literatuur, om een ondersteuning te leveren voor de groep prestaties.
3. Verzamel discussies en berichten die zijn ontleed en geclassificeerd per taalhandeling
Transcripts ontleden in eenheden. Per functie op basis van een codeerschema classificeren. Techniek

hiervoor is het geven van een label aan deelnemers. Elk bericht wordt zo geassocieerd met een
taalhandeling. Lastige onderdelen bij coderen zoals dubbele functies. Dit maakt de
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid moeilijker. Afspraken zijn gemaakt over segmenteren. Om dit
probleem op te lossen is instrueren deelnemers om maar 1 functie per bericht te doen. Kan wel
effect hebben op interacties en validiteit
4. Download de berichten die nog volledig in tact zijn
Als groepsdiscussie klaar zijn en alle berichten een label hebben dan moeten ze worden gedownload
en worden voorbereid voor analyse.
5. Data voorbereiden op analyse op basis van variabelen in het onderzoek
Ter voorbereiding worden codes genoteerd. De labels moeten geïdentificeerd worden en codes
gecontroleerd op betrouwbaarheid. Vervolgens kunnen patronen van verschillende perspectieven,
afhankelijk van de variabelen, worden gemanipuleerd. Een transitional probability matrix kan
gebruikt worden om prestaties te vergelijken tussen twee teams. Kijkt naar hoe berichten worden
overgebracht en naar functie van berichten op de manier hoe anderen erop reageren.
6. Bereken waarschijnlijkheden, z-scores en diagrammen
Probability, frequentie en Z-scores berekenen voor elk bericht-antwoord-paar.
7. Interpreteer de transitional probabilities voor de interactiepatronen
Lastig om te interpreteren, dus vooral kijken naar wat je vooraf hebt vastgesteld. Checken of alle
uitkomsten significant zijn bij een bepaald paar, anders misschien fout in coderen.

Johnson & Onwuegbuzie (2004): Mixed Methods Research: A Research
Paradigm Whose Time Has Come
Kwantitatieve onderzoekers: positivist filosofie à geloven dat sociale observaties hetzelfde moeten
worden behandeld als onderzoek in de fysica. Vindt dat sociaal onderzoek objectief moet zijn.
Formele schrijfstijl en technische terminologie.
Kwalitatieve onderzoekers: constructivists à stellen dat multiple-constructed relaties niet tijd- en
context onafhankelijk kunnen zijn. Ook vinden zij dat de kenner en d kennis niet van elkaar
gescheiden kunnen worden de subjectieve kenner is de enige bron van de realiteit. Passieve en
informele schrijfstijl met en gedetailleerde (empathische) beschrijving.
Volgens de die-hard kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekers kunnen deze verschillende
paradigma’s niet met elkaar gemixt worden. In het artikel wordt een mix van deze twee paradigma’s
gepresenteerd, waarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden belangrijk en bruikbaar is.
Doel mixed methods: van beide soorten de sterktes benadrukken en de zwakte minimaliseren. Deze
methode lijkt ideaal te zijn voor praktische onderzoekers die methodologische beschrijvingen willen
ten technieken willen ontwikkelen die dichterbij de praktijk staan.

Overeenkomsten van traditionele paradigma’s:
- gebruiken empirische observaties om RQ te beantwoorden
- construeren van argumenten uit de data
- speculeren over waarom de observaties eruit komen zoals ze eruit gekomen zijn
- proberen de bias te minimaliseren
- proberen zo valide mogelijk te zijn
- sociale wetenschappen proberen altijd beweringen te verstrekken over mensen ( of over specifieke
groepen) en de omgeving waarin ze leven.
Issues
logic of justification: sommige mensen dneken dat de epistemology en mehtode hetzelfde zijn. Dat is
niet waar, de epistomolgy is een benadering waarop een onderzoek uitgvoerd kan wordne. Dit
beschrijft niet welke manier van data verzamelen en analyseren er gebruikt dient te worden.

Pragmatism als de filofoische partner voor mixed method research.
Mixed method research zou een methode en filosofie moeten hebben die samen passen op de
inzichten voor het verkrijgen van kwantitatieve en kwalitatieve data binnen een werkende oplossing.
Een manier van denken over de traditionele paradigma’s. Door pragmatisch te denken kan het
helpen om de communicatie tussen onderzoekers van verschillende paradigma mogelijk te maken en
ze kennis uitdelen. Dit kan ook inzicht geven in hoe de methoden gemixt kunnen worden.
Peirce: de pragmatische methode impliceert dat we in overweging nemen wat effect heeft op het
object van onze conceptie. Daarna onze concepties van deze effecten in een geheel van concepties
van het object.

Vergelijken van kwalitatieve, kwantitatieve en mixed method
Mixed methods: combineren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken, methodes,
benaderingen, concepten of taal in één studie (Third wave).
Gebruiken van verschillende benadering om de RQ te beantwoorden. Het is een uitgebreide en
creatieve vorm van onderzoek, die niet gelimiteerd wordt. Het suggereert dat onderzoekers een
samengevoegde benadering gebruiken om een methode te selecteren.
om een manier van onderzoeken te selecteren, moet er gekeken worden welke het best passend is
om te onderzoeksvraag te beantwoorden. Karakteristieken per benadering (weten om ze te kunnen
mixen):

Wanneer een onderzoeker kennis heeft van de sterktes en zwaktes van een benadering, is hij in staat
om ze te mixen: fundamental principle of mixed research.
Volgens deze benadering moeten onderzoekers verschillende data verzamelen aan de hand van
verschillende strategieën, benaderingen en methoden in een manier dat de mix leidt tot
overlappende sterktes en niet-overlappende zwaktes. Effectief gebruik van dit principe is een
belangrijke bron van rechtvaardiging, omdat het product superieur zal zijn naar het mono-method
studies. Op basis van de sterktes en zwaktes van beide benaderingen is de onderzoeker in staat om
een juiste mix te maken om de onderzoeksvraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

Voor constueren van een mixed model design:
-wil de onderzoeker opereren binnen 1 dominant paradigma of niet? (mixed models)
-wil de onderzoeker paradigma’s tegelijk of naast elkaar inzetten? (mixed methods)
Mixed methods reserach process model
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bepaal onderzoeksvraag
Bepalen of mexid design geschikt is
Selecteer mixed-methods of mixed-model
Verzamel data
Analyseer data
Interpreter data
Legitimeer de data
Trek conclusies en schrijf report

5 redenen voor mixed-methods

-

Triangulatie
Overeenkomstigheid
Initiatie (onderzoeken paradoxen)
Ontwikkeling (uitkomsten en methode helpen bij andere methode)
Uitbreiding (expansion)

7 stages conceptualization of mixed models data analysis process
1. Data reduction à reduceren van dimensies (exploratieve factoranalyse,
descriptive statistics)
2. Data display à weergave van de data kwalitatief (matrijs, rubric) kwantitatief
(graphs, table)
3. Data transformative à kwalitatieve omzetten in numerieke codes zodat ze
gebruikt kunnen worden en kwantitatieve in narratieve data
4. Data correlation à correlatie tussen kwantitatieve en kwalitatieve data
5. Data consolidation (versterking)à beide data worden gecombineerd tot een
nieuwe, sterkere variabele of dataset
6. Data comparison à combineren van die soorten data
7. Data integration à geïntegreerd in een samenhangend geheel over twee aparte
sets

Boek Gideon: Handbook of Survey Methodology for the Social Sciences
Hoofdstuk Oldendick (2012): Survey Research Ethics
Bij het verzamelen van data middels een survey, moet ook rekening gehouden met ethische
vraagstukken. Hierbij moeten verschillende ethische dillema’s in acht worden genomen met
betrekking tot het beschermen van menselijke participanten, privacy bewaken en het presenteren
van de resultaten op een accurate manier.
3.1 ethisch overwegingen I: historische funderingen
Een van de dingen die geleerd is in de geschiedenis is het vrijwillige deel te laten nemen aan
onderzoeken. Dit gebeurde niet in bijvoorbeeld de tweede oorlog of de Tskegee Study waarbij 600
afro-Amerikaanse mannen werden geïnfecteerd met het syfilis zonder dat zij dit wisten en zonder dat
zij een behandeling kregen.
De miligram study riep ethische vragen op. In deze studie werd onderzoek gedaan naar de
volgzaamheid van de mens door een persoon iemand anders stroomstoten toe te laten dienen
wanneer diegene een verkeerd antwoord gaf, ook als zij dit zelf eigenlijk niet meer wilde toedienen.
è Deze participanten waren allemaal niet de hoogte van de echte omstandigheden en hebben
hier psychologische en/of lichamelijke schade aan overgehouden
è Als reactie hierop kwamen regels voor de bescherming van mensenrechten en het
waarborgen van de veiligheid van participanten
Belmont Report
Naast bovenstaande reactie kwam in 1979 het Belmont Report uit met richtlijnen voor onderzoek
met menselijke proefpersonen. Hier kwamen drie basisregels uit:
1. Respect voor personen: mensen moeten behandeld worden als autonome mensen en kinderen of
mensen die niet in staat zijn dit voor zichzelf bepalen moeten beschermd worden, de informatie
moet duidelijken goed zijn waarbij de risico’s, doel en procedures duidelijk zijn.
a. Vrijwillige deelname
b. Duidelijke risico’s, gevolgen en procedures.
2. Goed doen geen kwaad doen, maximaal profijt en minimale schade, het goed moet in
grote opwegen tegen het risico.
3. eerlijkheid/rechtvaardigheid: niet voor een groep heel gunstig en voor een heel nadelig.

Naast deze regels zijn er ook nog aanvullende regels in subsectie B voor zwangere vrouwen en
feutessen. Subsectie C voor gevangen en subsectie D voor kinderen. Alle onderzoeken moeten
volgens de Commen Rule beoordeeld worden door een IRB waarbij een comité naar de ethiek kijkt
van een onderzoek. Er zijn drie typen reviews volgens het comité.
1.full board review: met mogelijke risico’s voor participanten bijvoorbeeld drugs of medicijnen.
2. expedited review: onderzoeken met minimale risico’s (niet gorter dan in het dagelijks leven)
bijvoorbeeld bloedafname.
3. Exempt review: geen kinderen of risicogroepen bijvoorbeeld survey.
3.2 ethische overwegingen II: de verzameling en proefpersonen

Vanuit de gevormde regels voor proefpersonen kunnen verschillende praktische implicaties worden
gevormd:
1. Vrijwillige deelname
a.
b.
c.
d.
e.

Vrijheid om niet aan onderdelen mee te doen
Geen negatieve gevolgen aan stoppen met het onderzoek
Realistisch beeld van de mogelijke profijt
Zo min mogelijk kosten: de kosten moeten wel duidelijk van tevoren zijn gegeven
Kinderen en handelingsonbekwame moetenzelf toestemming geven en hun ouder ook

2.Geen pijn voor participanten
a. vrijwillig deelname
b. zo min mogelijk hinder hebben van het onderzoek
C. potentieel risico moet geminimaliseerd worden
d. vermijden van situaties met mogelijk fysieke of psychologische schade
3. Minimaliseren misleiding
a. recht op informatie over het onderzoek
b. integriteit van de onderzoeker: alleen als het nodig is misleiden
c. debriefen en alles vertellen
4. Beschermen privacy
De respondenten die mee doen, doen mee in het vertrouwen dat de informatie anoniem is. Er is
een verschil tussen anonimiteit en vertrouwelijkheid.
àanonimiteit: geen mogelijkheid tot het herleiden van de antwoorden.
àvertrouwelijkheid: zorgen dat er geen mogelijkheid tot het herleiden is maar de onderzoeker
weet het wel.
a. een overeenkomst tekenen van vertrouwelijkheid
b. elektronica met een wachtwoord beveiligen
c. persoonlijke informatie verwijderen.

5. het probleem van weigering: het weigerne mee te doen aan onderzoek. Bij een zachte weigering is
vaak de tidj of de plaats het probleem.
Gebruik van beloningen: dit kan een reactie zijn op het niet willen meewerken aan een onderzoek.
Ethisch vraagstuk is hier: onder welke omstandigheden en tot welke hoogte is het oke om
beloningen te geven. Het kan ervoor zorgen dat mensen een risico gaan nemen die zij anders niet
hadden genomen
3.3 ethische overwegingen III: survey design
Het volgende deel gaat over ethische overwegingen in het ontwerpen van de studie. Dit is vooral
gebaseerd op de AAPOR:
1. Data verzameling: minimale errors en minimale kosten.
2.Sample selection: een sleutelelement is het zorgen voor een repetitieve sample (random of
probability). Het is belangrijk dat dit compleet is om zo een beter beeld te geven van de populatie.

3. Questionnaire design: hier zijn ook heel wat factoren omrekening mee te houden zoals open of
gesloten vragen, de volgorde, de context. Een kleine verandering kan al zorgen voor een andere
uitkomst. Ethische uitdaging: zonder bias ontwerpen van een vragenlijst.
4. Data verzameling: de interviewers moeten allemaal precies hetzelfde doen het zou niet uit
moeten maken wie de interviews afneemt.
Uit een ethische perspectief, als een teekproef uit een compleet steekproefkader selecteert,
selecteert het een klein deel met behulp van strikte waarschijnlijkheid methoden, maar verzamelt
het informatie uit een relatie klein percentage van de geselecteerde respondenten kun je
substantieel houden dat de resultaten representatief zijn voor de bevolking?
à bij bijvoorbeeld een internet survey is het onduidelijk hoe een informed consent verkregen wordt.
En hoe weet je dat degene die reageert ook echt diegene is, het verkrijgen van informatie over de
identiteit maakt het probleem niet minder groot.

3. Ethische overwegingen IV: The reporting of results
Bij het rapporteren van de resultaten is het belangrijk dat andere onderzoekers dit na kunnen doen.
Dit moet dus zodanig gerapporteerd zijn het is daarnaast ook belangrijk om de respons rate te
rapporteren. Data moet geanalyseerd worden naar de statische manier die erbij passen. De
resultaten moeten op een gebalanceerde manier worden weergegeven. Mensen zouden altijd hun
eigen data beschikbaar moeten stellen voor narekeningen.
3. rol van de professionele organisaties in ethisch survey-onderzoek
om een onderzoek te publiceren, worden verschillende standaarden aangehouden. Het feit dat
verschillende tijdschriften gebruik van verschillende soorten standaarden en richtlijnen bewijs dat er
een grote variëteit is in mogelijke ethische problemen die zich kunnen voordoen. Dit heeft te maken
met het beroep of werkveld en het gebruik van proefpersonen ect. Toch is het doel hetzelfde:
begeleiding bieden bij het opzetten van een onderzoek.
3.6 transparantie van APPOR-initiatief
naast ethische code is transparantie van de onderzoeksprocedures ook belangrijk. AAPOR is een
initiatief om informatie te rapporteren en openbaren van gebruikte informatie voor het publiek. Om
algemeen infractie te verzamelen over de onderzoeken hoopt men dat het duidelijker wordt waar de
informatie vandaan gehaald is.
Conclusie
De verschillende toepassingen van pols en enquêtes spelen een belangrijke rol in de moderne
maatschappij. Uit uitgebreide onderzoeken die informatie verzamelen om e correlaties van ziekte en
degenen die die volksgezondheid op het gebied van volksgezondheid bewaken te onderzoeken, die
de factoren die onder de keuzevoorwaarden liggen, onderzoeken, worden de informatie van die
grote interesse voor onderzoekers, beleidsmakers, getroffen populaties, belangengroepen ne het
grote publiek. Aangezien deze handleiding de beschrijving van verschillende componenten die een
goed uitgevoerde enquête bevatten, duidelijk zijn gemaakt, dis de opstelling van informatie ene
veeleisende taak. Om dit ethisch te doen moeten respondenten met respect en waardigheid
behandeld worden.

