Samenvatting TOE
VOCUS heeft deze samenvatting te danken aan Marlon Renes.
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!
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TOE
TOE Experimenteel
Experimenteel Hoorcollege 1
De empirische cirkel (belangrijk lijstje)
1. Theorie en onderzoeksvraag
2. Onderzoeksontwerp (hoe ga je je onderzoek aanpakken)
3. Hypothese formulering en preregistratie
4. Steekproeftrekking, Randomizeren en Causaliteit, Data Verzameling en Data Controle
5. Nul hypothese significantie toetsing (NHST) of Bayesiaanse hypothese evaluatie
6. Rapportage
7. Replicatie onderzoek
Deze stappen moeten in deze volgorde worden uitgevoerd, wanneer je dit niet doet, doe je ‘slecht’
onderzoek.
Voorbeeld experiment
Afgestuurde worden benaderd & moeten een stuk tekst lezen. Er zijn 2 verschillende soorten:
1. Tekst die herinnert aan de tijd op de Uni
2. Tekst die je nergens aan herinnert.
Vervolgens komt de vraag: Heb je last van mixed-emotions?
Hoe wordt dit gemeten?
1. Onafhankelijke variabele is de groepsindeling. In de ene groep worden studenten niet
herinnerd aan de afsluiting van de studententijd. In de andere groep worden studenten daar
wel aan herinnerd.
2. De afhankelijke variabele (willen we verklaren met de onafhankelijke) is mixed emotions.
Elke student rapporteert.
2.1 Happines op een zeven punts schaal lopen van 1= not at al, 7= extremely.
2.2 Sadnes ook op een zevenpuntschaal.
De mixed-emotion score is de kleinste van beide resulterende getallen.
2.1 Scoor je 1 en 7 dan ben je niet blij en erg bedroefd en schoor je laag (1) op mixed
emotions.
2.2 Scoor je 7 en 7 dan ben je erg blij en erg bedroefd en scoor je hoog (7) op mixed
emotions.
We gaan een toetsing uitvoeren.

2 groepen, 1 afhankelijke variabele → dus je kunt een t-toets doen.
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M = gemiddelde in de steekproef (niet in de populatie).
3 op de schaal van 7.
3.75 op de schaal van 7.
Om te besluiten of H0 wel/niet verworpen wordt, moet je een toets uitvoeren. Hieruit komt een
zogenaamde p-waarde.
Deze is in dit geval: .02
Als het getal kleiner is dan .05 wordt de 0-hypothese verworpen. (groter wordt die niet verworpen)
Hier wordt H0 verworpen & wordt er gekozen voor Ha.
- Dan kun je nog kijken, naar het verschil. Als je wel herinnerd wordt scoor je .75 hoger dan als
je niet herinnerd wordt. Dat komt overeen met een Cohen’s d (effectsizemaat) van .45 (3.753: 1.66 = .45)
- De 2 groepen verschillen ongeveer een halve standaarddeviatie van elkaar.
Even benadrukken
1. P-waarde
De p-waarde is de kans op het verschil in gemiddelde zoals gevonden in de steekproef of een
groter verschil onder de aanname dat H0: u niet = u wel waar is.
Wat is de kans als je uit die populatie een steekproef (59+51), wat is dan de kans om
een verschil van .75 of groter te vinden.
In de populatie zijn de gemiddeldes gelijk, in de steekproef niet.
Als het in de populatie gelijk is, wat is dan de kans om in de steekproef een verschil
van .75 te vinden. Dit is 2% → p-waarde
Dit is een hele kleine kans dus, de 0hypothese wordt verworpen.
2. Cohen’s d
Cohen’s d = M niet – M wel : pooled – sd, oftwel, het aantal standaarddeviaties dat de twee
gemiddelde van elkaar verschillen.
Noot: Cohen’s d kan worden berekend m.b.v de gemiddelde voor de wel en niet groepen en de sd (de
wortel uit de mean squared error) zoals deze door zowel SPSS als JASP gegeven worden.
JASP, open, transparant en eerlijk.
Het mixed-emotions onderzoek is gerepliceerd door Talhelm, Lee, and Eggleston (2015). Hieronder staan
de resultaten van de originele en replicatie studie weergegeven.

M = in wel & niet groep 3.75 (soepel afgerond).
P-waarde = .94, de kans op een verschil van .01 (gegeven dat in de populatie de gemiddelde gelijk is) is
heel hoog. → 0hypothese niet verwerpen.
Cohen’s d = .01, heel klein dus.
➔ Onderzoekers a, vinden een verschil in gemiddeldes & een behoorlijke effectsize.
➔ Onderzoekers n, geen verschil in gemiddeldes & geen behoorlijke effectsize.
Dit komt dus heel vaak voor.
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VB.

➢ Open Science Collaboration
Hebben 100 klassieke psychologische experimenten overnieuw gedaan. (gerepliceerd)
Er kwam in 30 gevallen hetzelfde uit.
- De effect groottes (zoals Cohen’s d) waren in de replicatie studies maar half zo groot als in
de originele studies.
- In bijna alle originele studies werd de 0hypothese verworpen. In slecht 1/3 van de replicatie
studies werd de 0hypothese verworpen.
In 2015 is duidelijk geworden dat er een replicatie crisis gaande is in de gedragswetenschappen.
Sloppy Science
Een onderzoeker stuurt een enquête , met daarin de vraag ‘of je wel eens iemand zo hard in elkaar hebt
geslagen, dat diegene in een rolstoel is beland.’
Je gaat dit in veel gevallen waarschijnlijk niet toegeven. (moeilijk onderwerp)
• Dit was niet de vraag die gesteld is. De vraag die wel gesteld is, is ‘heeft u wel eens u
resultaat/statische analyse aangepast om het onderzoek mooier te laten lijken?’
33% van de onderzoekers zeiden ja. Nog eens 33% procent heeft het niet toegegeven.
66% beduveld & daarom wordt maar 30% van de onderzoeken gerepliceerd.
Waarom doen onderzoekers dit:
➢ P-waarde kleiner dan .05 dan wordt je gepubliceerd en kom je in een wetenschappelijk
tijdschrift.
➢ Mensen willen dus niet het resultaat vinden, maar bekendheid krijgen. (meer geld en aanzien
enz.)
Publicatie Bias
De tijdschriften willen ook dat jij onder de .05 haalt.
Ook zij willen interessante dingen publiceren.
Onderzoeken zijn meerdere keren uitgevoerd, maar pas wanneer de .05 behaald was werd het
gepubliceerd.
Niemand vond iets & iemand vond iets op grond van toeval, dat werd gepubliceerd.
De boosdoener is de .05 → leidt tot Sloppy Science & Publicatie Bias.
In de replicatiecrisis werd veelal de p-waarde gebruikt & die werd dan vergeleken met .05, die is de reden
van veel narigheid.
➔ Zorgde voor belangstelling voor alternatieve methodes voor dataverzameling.
➔ 1 van die methodes is de Bayes Factor.

Alles blijft hetzelfde alleen de p-waarde veranderd in de Bayes Factor.
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Bayes Factor
De BF 0a geeft de relatieve steun in de data voor H0 : u niet = u wel versus Ha : u niet =/ u wel.
- Als BF 0a = 5 dan betekend dat dat de steun in de data 5x groter is voor H0 dan voor Ha.
Oftewel als BF 0a = .64 van Etz en Vandekerckhove betekend .64x meer steun voor H0 dan voor Ha.
- De hypothese kan je ook omdraaien: BF a0 = 1/.64 = 1.50, oftewel 1.50x meer steun voor Ha
dan voor H0.
Terug naar het voorbeeld:
• De p-waarde was .02, de nullhypothese werd verworpen. → Wel een verschil tussen niet &
wel groep.
• BF a0 = 1.5 & dat betekend dat er 1.5 keer meer steun in data voor de alternatieve
hypothese dan voor de nullhypothese.
• Dit is niet echt overtuigend.
Extra puntjes
➢ Als BF 0a gelijk is aan 1, dan is de steun in de data voor H0 en Ha even groot.
➢ Als BF 0a groter is dan 1, dan is de steun voor H0 groter dan voor Ha.
➢ Als BF 0a kleiner is dan 1, dan is de steun in de data voor H0 kleiner dan voor Ha.
De Bayes factor wordt berekend met behulp van de fit (f 0) en de specificiteit (C 0) van de nul-hypothese:
➔ BF 0a = f 0 : C 0.
De fit: als Mniet & Mwel heel veel op elkaar lijken, dan heb je een hoge fit. De fit wordt letterlijk en
figuurlijk kleiner als de afstand tussen de gemiddelden toeneemt.
De nulypothese zegt dat de gemiddelde in de populaties gelijk zijn, hoe meer de gemiddelde in de
steekproef uit elkaar ligt & hoe lager de fit dan is.
De specificiteit: Een goede hypothese is ook specifiek, want hoe preciezer de hypothese, hoe duidelijker
de voorspelling die een hypothese doet.
- H 0 : u wel = u niet is zeer specifiek: “de twee gemiddelden zijn in de populatie exact gelijk
aan elkaar.”
- De hypothese H 0 : u wel > u niet is minder specifiek, deze zegt “slechts” dat in de populatie
het gemiddelde in de wel groep groter is dan in de niet groep.
- Ha is in het geheel niet specifiek. De hypothese zegt dat alles mogelijk is behalve dat in de
populatie de twee gemiddelden exact gelijk aan elkaar zijn.
De Bayes Factor hangt dus af van de fit & complexiteit/specificiteit.
➔ Hoe goed passen de data bij de hypothese.
➔ Hoe specifiek is de hypothese.
NHST versus de Bayes Factor
De Bayes factor wordt niet vergeleken met een grenswaarde (zoals .05 voor de p-waarde) om tot een
beslissing ten faveure van H0 of Ha te komen. Dit is een remedie tegen:
• Questionable Research Practices – omdat nu de incentive om de analyses zo te manipuleren
dat er Bayes factor groter dan een bepaalde grenswaarde uitkomt weg wordt genomen.
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•

Publication Bias – omdat tijdschriften niet langer een grenswaarde tot hun beschikking
hebben die ze kunnen gebruiken om artikelen mee te beoordelen.
Op de vraag “wanner is de Bayes Factor groot genoeg om voor H0 of H1 te kiezen is dan ook geen
eenduidig antwoord.
1. Als BF 0a = 100, dan is er weinig twijfel dat H0 meer gesteund wordt dan H1.
2. Als BF 0a = 25, dan is er nog steeds substantieel meer steun voor H0 dan voor H1.
3. Als BF 0a = 5, dan is er meer steun voor H0, maar niet zoveel meer dat H1, kan worden
gediskwalificeerd.
4. Als BF 0a = 1.5 dan is er eigenlijk niet echt een voorkeur voor H0 of Ha.
Het is dan ook een goed idee om bij elke gevonden waarde van de Bayes factor een interpretatie te geven
zonder daarbij naar vastgestelde grenswaarden (zoals de .05 bij NHST) te verwijzen.
Je hebt dus 2 opties:
➢ Werken met de p-waarde (maar die mag je dan niet vergelijken met .05).
➢ Of werken met de Bayes Factor (die dan ook niet vergelijken met een grenswaarde).
Volgende onderwerp:
Fouten.
Stel de nulhypothese is waar in de populatie.
Je doet een steekproef en daar komt .01 uit & daarmee verwerp je de nulhypothese.
Je maakt dan een foute beslissing.
➔ Dit noem je een Type 1 fout.
De nulhypothese ten onrechte verwerpen.
De kans dat je de nullhypothse ten onrechte verwerp is .05 oftewel 5%. (tekentje)
In de populatie is de alternatieve hypothese waar.
Als je uit die populatie een steekproef trekt en de p-waarde is groter dan .05, dan concludeert je dat H0
waar is.
➔ Dit noem je een Type 2 fout.
Je concludeert ten onrechte dat de nulhypothese waar is.
Deze staat gewoonlijk op .20 oftewel 20%
Dat betekend dat er een power is van 80%.
Power: we willen een kans hebben van 80% om de nulhypothese terecht te verwerpen als die niet waar is.
Hoe zit dit bij de Bayes factor:
Posterior Model Kansen (PMKs)
1. De kans dat H0 waar is gegeven de informatie in de data noemen we PMK 0
2. De kans dat Ha waar is gegeven de informatie in de data noemen we PMK a
3. Beide kansen tellen op tot 1.0
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Als de BF 0a 4 is dan is er 4 keer meer steun voor de 0 dan voor de alternatieve hypothese.
➔ Een Bayes factor laat zich vertalen in Posterior Model Kansen.
➔ Posterior Model Kansen heb je voor de nulhypothese maar ook voor de alternatieve
hypothesen.
Bij een BF 0a van 4 is PMK0 .80 & PMKa .20 (zie tabel hierboven)
➔ Dit is zo omdat: .80 : .20 = 4
➔ Dit kun je ook zien bij de andere getallen in de tabel hierboven.
BF0a kan ook .33 zijn, dan is er 1/3 keer zoveel steun voor de 0 als voor het alternatief.
(Betekend ook wel dat er 3 keer zoveel steun is voor het alternatief dan voor de 0)
➔ Kun je zien aan de PMK want die van het alternatief is 3 keer zo groot als die van de 0.
Dus:
PMK 0 = de kans dat H0 waar is.
PMK a = de kans dat Ha waar is.
Het zijn altijd getallen tussen de 0 & 1.
Ook tellen de getallen samen altijd op tot 1.
Type 1 & Type 2 fout
Bij Bayesiaanse Hypothese Evaluatie worden de Type 1 en Type 2 fouten vervangen door zogenaamde
Conditionele Type 1 en Type 2 fouten.
1. PMK 0 = .8 is de conditionele Type 1 fout, want als we voor Ha kiezen is de kans dat we dat
ten onrechte doen gelijk aan .8.
2. PMK a + .2 is de conditionele Type 2 fout, want als we voor H0 kiezen is de kans dat we dat
ten onrechte doen gelijk aan .2.
De rol van (Conditionele) Type 1 en Type 2 fouten
Fouten spelen een grote rol bij het bepalen van de steekproefgrootte die nodig is.
Bij NHST wordt dat gedaan door middel van een poweranalyse.
Bij Bayesiaanse hypothese evaluatie door middel van Bayesian updating.
Poweranalyse
Hoe groot moet onze steekproef zijn om voldoende power te hebben.
➔ Als de 0 hypothese niet waar is, hoe groot moet dan onze steekproef zijn om een mooie kans
te hebben dat we die 0 hypothese ook daadwerkelijk gaan verwerpen.
Steekproefgroottes per groep voor een power van .80:

(belangrijk om de effectsizes te kennen (.20/.50/.80)(wordt gezegd als .20 die de standaarddeviatie die de
gemiddelde uit elkaar liggen)
1. De effect sizes die meestal in gedrags en sociaal wetenschappelijk onderzoek worden
gevonden liggen tussen de .20 en de .50.
Met een ∝ = .02 zijn er dus minstens 393 personen per groep nodig.
Met een ∝= .05 zijn er dus minstens 64 personen per groep nodig.
Om de effectsize in de groep daadwerkelijk aan te tonen.
2. In het mixed-emotions onderzoek zijn de steekproef groottes (59 en 51 studenten per groep)
kleiner.
Vaak zeggen mensen dat ze een groep van 393 of 64 personen teveel vinden en waarschijnlijk niet gaan
redden.
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➔ Dan heb je een underpowert studie.
De opties die je dan hebt:
1. Je doet het toch, omdat je de studie toch moet doen.
2. Je doet het niet & gaat een ander ondw zoeken (waarschijnlijk wel soortgelijke problemen).
3. Je gaat samenwerken. Zo krijg je van 2 andere studenten ook de data.
Optie 3 is aan te raden!
Bayesian updating
1. Begin met een redelijk aantal personen (bijvoorbeeld 20 per groep).
2. Voeg telkens personen toe (bijvoorbeeld 10 per groep) en ga daar mee door tot dat de BF en
PMP waarden overtuigend zijn of tot dat je geld of energie of proefpersonen op zijn.

-

In het geval van 20-20, dan is het 2 keer zo waarschijnlijk dat de alternatieve hypothese waar
is dan de 0hypothese. (PMK 0 1/3, PMK a 2/3)
- De foute kans is nog steeds .33 (PMK 0 1/3).
- Dit is teveel. Dus wat doet u dan, nog eens 10 mensen per groep er bij verzamelen.
- Daarna nog eens 10, waardoor je uiteindelijk kiest voor de alternatieve hypothese met een
kans dat je het fout hebt van 10%.
Je bepaald dus tijdens de rit, hoe groot de steekproef gaat zijn.
Dus:
1. Bij NHST kunnen de Type 1 en Type 2 fouten door de onderzoeker gekozen worden. Een
keuze voor ∝ = .05 fixeert de Type 1 fout. Een power analyse kan er voor zorgen dat de Type
2 fout gelijk is aan .80. Deze fouten worden vastgesteld zonder dat de echte data daarbij
betrokken is.
2. Bij Bayesiaanse hypothese evaluatie kunnen de conditionele Type 1 en 2 fouten niet van te
voren bepaald worden. Ze worden geheel door de echte data bepaald en die moeten dus
eerst verzameld worden.
3. Dit kan betekenen dat na uitvoering van een onderzoek de conditionele Type 1 en Type 2
fouten te groot zijn. Dit kan worden verholpen door middel van Bayensian updating.
Nu komt de methodologie van wetenschappelijk onderzoek:
Experimentele Designs
VB:
Een behandel centrum voor depressie verandert de werkwijze en voert een nieuwe therapie in. Het
depressie niveau wordt gemeenten met 10 vragen uit de Beck depression inventory waarop de
therapeuten zelf voor elke patiënt aangeven of een symptoom al dan niet van toepassing is. Hoe hoger
het resulterende cijfer, hoe hoger het niveau van depressie.

Voor meting: Voor de nieuwe therapie.
Na meting: Nadat de nieuwe therapie is ingesteld.
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De hypothese die hier getoetst worden zijn:
H 0 : u voor – u na = 0
H a : u voor – u na =/ 0 (niet 0)
Dit wordt ook wel de “gepaarde t-test” genoemd omdat elke persoon 2 keer gemeten is en beide
metingen met elkaar worden vergeleken. Stel, dat de p-waarde gelijk is aan .01.
Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet concluderen?
- Je kan niet concluderen dat die nieuwe therapie effectief is.
Dat komt door de observer bias.
De therapeuten (zijn de observers) meten vooraf & moeten de nameting doen.
➔ Ze zijn gloeiend van enthousiasme over de nieuwe therapie.
➔ Ze praten na afloop met die patiënten en vullen de nameting in.
➔ Ze zeggen dan, zie je wel ze zijn verbeterd.
• Dit noem je observer bias, de therapeuten willen dat de patiënten verbeteren.
• Dit laat niet zien dat de patiënten verbeterd zijn, dit laat zien dat de therapeuten vooraf veel
minder enthousiast waren en veel meer problemen bij de patiënten zagen dan achteraf.
Dus observer bias betekend: Dat door je eigen een onderzoek er heel anders uit ziet dan dat het er
werkelijk uitziet (komt vaak door enthousiasme)
Onderzoekers zitten dan zo in het onderzoek dat ze het verkeerd uitvoeren en de resultaten verkeerd
interpreteren.
Andere bias:
1. Maturation threat (we zien een natuurlijke ontwikkeling).
Zien we een verbetering van de therapie? Misschien wel/niet.
Het kan ook zo zijn dat de mensen van nature beter zijn geworden.
Dat ze zich zonder die therapie ook beter zijn gaan voelen. (depressieniveau afgenomen)
De verbetering hoeft dus niet door de therapie te komen, het kan ook een natuurlijke ontwikkeling zijn.
2. History threat (een externe gebeurtenis beïnvloedt alle deelnemers).
Stel je voor het zijn alleen maar dames.
Het experiment werd uitgevoerd & er werd een nameting gedaan.
Paar dagen voor die nameting werden de dames handbal wereldkampioen.
De dames die meededen aan het experiment vinden dit prachtig en fleuren daarvan op.
We zien dus niet het effect van de therapie, maar het effect van een historische gebeurtenis.
3. Regression to the mean (alle patiënten waren behoorlijk ziek, ze konden niet verslechteren
maar wel verbeteren)
Iedereen voelt zich behoorlijk beroerd aan het begin van het college. (geen zin in statistiek)
Aan het eind van het college voelen ze zich allemaal een stukje beter.
De vraag is dan, voelen ze zich allemaal een stukje beter omdat het een geweldig college was
of, omdat er sprake is van regression tot he mean?
Aan het begin voelde iedereen zich behoorlijk beroerd, dus het kan alleen maar beter worden. Het heeft
dan niks met het lesgeven van de docent te maken.
4. Observer bias → hierboven beschreven.
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5. Demand characteristics (patiënten “willen” dat de behandeling effectief is en voelen zich dus
beter na de behandeling).
6. Placebo effect (het is niet de behandeling die effect heeft maar puur dat er een therapeut is
die warme aandacht voor de patiënt heeft).
Uit de voormeting blijkt dat de mensen wel echt depressief zijn.
Dan wordt er gezegd, we gaan ze behandelen.
Er komt een behandeling voor depressiviteit en er wordt gegarandeerd dat de personen zich
beter gaan voelen.
Inderdaad na de behandeling voelden de mensen zich beter.
Je voelt je niet beter door de behandeling, maar omdat je je beter wil voelen.
(Stel je hebt hoofdpijn & je krijgt een pilletje dat bestaat uit water en suiker & er wordt
gezegd dat het een paracetamol is. Omdat je gelooft dat het een paracetamol is zal de
hoofdpijn toch afnemen).

Rood: de therapie groep (vooraf 8 punten & achteraf 4 punten).
Blauw: controlegroep (vooraf en achteraf 8 punten)
- Kan niet verbeterd zijn door de history threat, de dames in de rode groep zijn niet verbeterd
doordat de handbaldames wereldkampioen zijn geworden, want dan zouden de blauwe
dames daar ook last van hebben. → kan alleen maar de nieuwe therapie geweest zijn.
- Observer bias zou nog steeds het geval kunnen zijn. De therapeut weet wie in team rood zit
& die vind hij dan echt verbeterd (zijn eigen therapie). De therapeut weet ook wie in team
blauw zit & die mensen vindt hij dan niet echt verbeterd.
- Mathuration threat
Deze is hier niet het geval. Want als dames in de rode groep op natuurlijke wijze minder last
krijgen van depressie, moet dit in de blauwe groep ook zo zijn. Dit is niet het geval & dat
betekend dat het hier dus wel de nieuwe therapie is.
- Regression to the mean is hier ook niet het geval. Want dan hadden ze zich in de blauwe
groep ook alleen maar kunnen verbeteren, wat zou betekenen dat de lijn ook zou dalen.
Hieruit blijkt dus dat de therapie hiervoor ook echt werkzaam was.
- Met dit design kun je het placebo effect niet ondervangen. De mensen in de controle groep
worden niet behandeld. Als je de mensen in de blauwe groep een fakebehandeling zal geven
(een boel warme aandacht & fakebehandeling) & de rode groep krijgt ook een boel warme
aandacht en een echte behandeling, dan zou je kunnen zeggen dat de verbetering niet komt
door de warme aandacht, maar door de therapie.
Met de controlegroep kun je dus: history threat, maturation threat, regression to the mean threat &
placebo effect ondervangen.
Maar niet: observer bias & demand characteristics.
Waarom niet demand characteristics?
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➔ Het kan zo zijn dat je in de rode groep verbeterd omdat je weet dat je therapie krijgt, terwijl
je in de blauwe groep niet verbeterd omdat je weet dat je geen therapie krijgt.
Onder controle hebben we nu:
1. Maturation threat – de controle groep heeft niet dezelfde natuurlijk ontwikkeling.
2. History threat – de controle grope is niet door de externe gebeurtenis beïnvloed.
3. Regression tot he mean – de controle groep is niet verbeterd.
Onder controle hebben we nog niet:
1. Observer bias – therapeuten weten wie wel en niet behandeld is en passen hun scoring
daarop aan.
2. Demand characteristiscs – patiënten weten o ze al dan niet behandeld zijn en passen hun
scoring daarop aan.
Het is niet altijd mogelijk, maar soms kan een experiment zo ontworpen worden dat of de therapeut of de
patiënt niet weet in welke groep ze zitten (dit noemen we een blind design).
Bijvoorbeeld laat een ander dan de behandelaar depressie scoren.
➔ Observer bias onder controle
In dit voorbeeld kunnen de patiënten niet onwetend worden gehouden, zijn weten natuurlijk of ze al dan
niet behandeld worden. Bij medicijn onderzoek kan dit wel (echte pil kan door de patiënten niet van nep
pil worden onderscheden).
Als niemand weet wie in welke groep zitten spreken we van een dubbel blind design.
➔ Demand charecteristics onder controle.
Wat we ook nog niet onder controle hebben is het placebo effect. Als we een idee hebben wat het
placebo effect zou kunnen zijn (warme aandacht van de therapeut), kunnen we dat wel controleren:
1. Geef een groep de echte therapie
2. Geef een groep warme aandacht
3. Een controle groep zonder enige therapie of aandacht.
Is er geen verschil tussen groep 1 en 2, dan is er sprake van een placebo effect.

12

Experimenteel Hoorcollege 2
Eenweg ANOVA
➔ We gaan nu de stap van een gerandomiseerd experiment met twee groepen (controle groep &
experimentele groep), naar een gerandomiseerd experiment met drie groepen (een eenweg
ANOVA)
Voorbeeld onderzoek:
Bij de binnenkomst van ieder in deze collegezaal gooi ik met een dobbelsteen. Is de uitkomst 1 0f2, dan
komt u in het linkerdeel van de zaal te zitten. Is de uitkomst 3 of 4, dan komt u in het middel van de zaal
te zitten. Is de uitkomst 5 of 6, dan komt u in het rechterdeel van de zaal te zitten.
➔ Er is dan at random 3 groepen in de zaal gemaakt.
Wij hebben nu groepen gecreëerd die qua samenstelling dezelfde zijn:
• Willen de heren in elk van de drie groepen opstaan.
• Willen de dames met staartjes in elk van de drie groepen opstaan.
• Sta op als u wiskunde een heel leuk vak vond.
• Sta op al u witte of anderszins lichtgekleurde schoenen aanheeft.
➔ Hieraan kun je zien dat de mensen over de verschillende groepen goed gespreid zijn.
Kan ruimtelijke afstand de beoordeling van individuen beïnvloeden? Studenten werden “geprimed” met
ruimtelijke nabijheid dan wel afstand met behulp van een Cartesisch coördinaten stelsel. Daarna werd
heb gevraagd de sterkte van hun band met broers en zussen, ouders, en “hometown aan te geven.

Het coördinatenstelsel gebruikt voor de priming. De studenten moesten de volgende coördinaten
lokaliseren:
- (2,4) en (3,1) in de dichtbij conditie. (linker groep)
- (8,3) en (6,5) in de gemiddeld conditie. (midden groep)
- (12,10) en (11,8) in de ver weg conditie. (rechter groep)
In het midden waar de zwarte lijnen elkaar kruisen is het punt (0,0).
De studenten zijn nadat ze dit hebben gedaan geprimet.
Dat denken de onderzoeker die dit onderzoek bedacht hebben.
➔ De groepen zelf zijn dus identiek, maar ze hebben naar verschillende punten gekeken.
Studenten kregen een vragenlijst waarin ze op een schaal van 1 (zwak) tot 7 (erg sterk) de sterkte van hun
band voor broers en zussen, ouders en “hometown” aan konden geven.
➔ Door deze score te middelen werd een index voor emotionele binding gekregen.
Hypothese met betrekking tot de populatie gemiddelde u van “emotionele binding”:
H0 : u dichtbij = u gemiddeld = u verweg versus Ha : niet H0.
Qua steekproef weten we alleen dat 84 bachelorstudenten at random aan de drie condities zijn
toebedeeld.

13

De cijfers die uit deze vragenlijst naar voor kunnen komen, zou dus kunnen dat de groepen van elkaar
verschillen omdat ze naar andere coördinaten hebben gekeken (causaul effect).
Er zijn drie voorwaarden voor causaliteit:
➢ De oorzaak hangt samen met het gevolg (waar heb je gekeken hangt samen met het aantal
vingers dat de student opstak).
➢ De oorzaak gaat in de tijd vooraf aan het gevolg (eerst staren en daarna kwam de meting van wat
het emotional attachement is).
➢ Interne validiteit, dwz, alternatieve verklaringen voor de gevonden samenhang zijn uitgesloten.
De laatste voorwaarde is door de randomisatie gerealiseerd. De drie groepen zijn hetzelfde, behalve dat
elke groep op een andere manier (komt eraan) gemanipuleerd gaat worden. Verschillen in de scores
tussen de groepen op de uitkomst variabele (komt eraan) kunnen dan ook alleen veroorzaakt zijn door
dat de groepen op een andere manier gemanipuleerd zijn.
Resultaten zoals gepresenteerd in Williams and Bargh (2008):
1. H0 wordt getoetst met de F-toets. Rapportage: F (2,81) = 4.97, p = .01 , n 2 = .11
- Als de p-waarde kleiner is dan .05 dan verwerpen we de nulhypothese.
- De nulhypothese wordt dus verworpen.
- Ha = waar, er zijn verschillen tussen de gemiddeldes.
- Stel je voor, er is toch een populatie waar in de nulhypothese waar is & ik trek daar een
steekproef uit, de p-waarde is dan de kans op het gevonden verschil in gemiddeldes in de
steekproef of groter, wanneer gegeven is dat de nulhypothese waar is.
➔ Je hebt 2 groepen, dan heb je ook 2 gemiddeldes, groep 1 scoorde 4 & groep 2 scoorde 5
(gemiddeld), dan is de p-waarde de kans op een verschil van 1 of groter als de nulhypothese waar
is.
➔ In dit geval is de p-waarde .01, dus de kans op de data gegeven dat de nulhypothese waar is, is
maar 1%.
➔ Dus als de nulhypothese waar is, is de kans op deze dat maar 1%. Het kan dan dus niet kloppen
dat de nulhypothese waar is.
2. De gerapporteerde gemiddelden zijn: Mverweg = 4.86 & Mdichtbij = 5.61
3. Niet gerapporteerd: Mgemiddeld, de steekproefgroottes per groep, en de varianties per groep.
Eta kwadraat ( n 2)
Je hebt drie groepen, de dichtbij groep, de medium groep en de verweg groep.

-

-

Linker rode balk → verdeling van scores (1-7) in de hele groep.
Veel spreiding & veel variatie, variantie.
Dit noem je de totale variatie.
De drie kleinere rode balkjes → alleen de mensen dichtbij of verweg of medium.
Binnen elke groep is er ook variatie tussen de scores.
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Dit noem je de onverklaarde variatie.
➔ De totale variatie kan uiteenvallen in : de verklaarde & onverklaarde variatie.
- Verklaarde variatie: het blauw stipje (attachement) was in de dichtbij groep groter dan in de
medium groep & groter dan in de verweg groep. De variatie van die 2 stipjes noemen we de
verklaarde variatie.
- Hoe verder de stipjes uit elkaar liggen, hoe groter de variatie.
➔ Totale variatie = verklaarde variatie + onverklaarde variatie.
N 2 is het percentage van de totale variatie (de som van verklaarde en onverklaarde variatie) dat
verklaard wordt door groep.
De formule is:
N 2 = verklaarde variatie : totale variatie
➔ Oftewel hoeveel van de variatiescores in de 3 groepen wordt verklaard door het feit dat we 3
groepen hebben. (die verschillend geprimet zijn)
Is in SPSS/JASP output
= groep sum of squares : groep sum of squares + residual sum of squares
N 2 is een effect size maat, hoe groter N 2 hoe groter de verschillen tussen de groepen mbt de
afhankelijke variabele.
Het percentage in het voorbeeld was .11
- 11 % van de variatie (in de scores van iedereen) wordt dus verklaard door het feit dat er drie
groepen zijn.
- 11 % is niet veel, maar het is ook niet 0, dus er was wel een effectje.
Als de p-waarde zegt de nulhypothese is niet waar, dan moet je naar de N 2 kijken & kun je zeggen dat er
wat variatie verklaard wordt.
Als die N 2 heel klein is dan, wordt er gezegd dat de nulhypothese wordt verworpen, maar omdat de
gemiddeldes zo dicht bij elkaar liggen, gebeurd dat niet.
➔ Je gaat dus eerst kijken na de p-waarde & het verwerpen van de nulhypothese.
➔ Daarna kijk je naar het effect.
➔ In het geval van 2 groepen kijk je naar Cohen’s d & van 3 groepen dus naar N 2.
(Maakt niet uit of je 2 of 3 groepen hebt, maar hoe meer de gemiddeldes uit elkaar liggen, hoe groter het
effect van de groep.
Hoe meer de gemiddeldes in een groep uit elkaar liggen, hoe groter het effect.)
Kortom:
Williams and Bargh concluderen dat het wel effect had.
• Nulhypothese is niet waar.
• N 2 verklaard 11 % van de variatie.
De p-waarde is .01, dat is kleiner dan .05, kortom H0 wordt verworpen.
Maar wat nu als de p-waarde groter dan .05 was geweest?
Als de p-waarde groter is dan .05, dan zijn er twee opties:
1. Er zijn geen verschillen tussen de groepen in de populatie, dus H0 moet niet verworpen worden.
2. Er zijn wel verschillen tussen de groepen in de populatie maar er was niet voldoende power om
H0 te verwerpen.
Door middel van een power analyse (bij voorkeur uit te voeren voor de data verzameling begint) kan
tussen beide opties een keuze worden gemaakt.
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Tabel voor een poweranalyse van een ANOVA (van 3 groepen).
1. Wat is de type 1 fout die je acceptabel vindt?
= .05 (de kans om de nulhypothese te verwerpen, terwijl deze waar is) (de nulhypothese ten
onrechte verwerpen)
2. Effect size
N2
Small = .01, Medium = .06, large = .16
(groter dan medium ga je niet vinden in de sociale wetenschappen)
3. Power (we willen altijd een power hebben van .80)
Power = de kans de nulhypothese terecht te verwerpen.
Als u een populatie heeft waar de steekproefgemiddeldes niet hetzelfde zijn dan wilt u uit de steekproef
in de populatie, de nulhypothese verwerpen.
➔ Hoe groot moet de steekproef zijn om dat met een kans van .80 de nulhypothese te verwerpen?
- Met 2 groepen is het stek aan te raden om 64 mensen per groep te hebben (met een power van
.80) (als u een medium effect size wil vinden).
- Met 3 groepen is 52 mensen per groep sterk aan te raden (zie tabel hierboven)
Nu we weten dat H0 moet worden verworpen is het verhaal nog niet ten einde.
De overblijvende vraag is welke paren van gemiddelden verschillen van elkaar?
Deze vraag kan worden beantwoord door middel van uit voeren van post-hoc toetsen.
Tussen welke groepen zitten dan de verschillen →
Elk van deze post-hocen zijn ANOVA met 2 groepen → ook wel t-test.
Bij post-hoc toetsen wordt elk paar gemiddeldes vergeleken.
Bij drie groepen betekent dit drie paren:
H0 : u dichtbij = u medium versus Ha : u dchtbij =/ u medium.
H0 : u medium = u verweg versus Ha : u medium =/ u verweg.
H0 : u dichtbij = u verweg versus Ha : u dichtbij =/ u verweg.
Uit alle 3 komt een p-waarde & die vergelijk je alle 3 met .05.
➔ Dit doe je dus niet!
Want als je 3 keer toets is de kans veel groter.
(Dit gebeurt net als in het vak K.O.M met de t-toets. Echter, er wordt nu 3x getoetst, dat betekend dat er
3x een kans op een fout van de eerste soort is. De kans op een fout van de eerste soort zal dan ook niet
langer .05 zijn, maar groter. )
Hieronder staan voorbeelden van aantal toetsingen en de kans op 1 of meer, en 2 of meer, fouten van de
eerste soort, dwz, onterechte verwerpingen van een of meer van de onderhavige H0-len.

-

3 toetsen → ongeveer 3 x .05 = .1426

Als je 10 keer de p-waarde zal uitreken (en deze allemaal vergelijkt met .05), is de kans op 1 of meer
onterechte verwerpingen van H0 is 40%.
Dit moet je niet willen.
Hoe kun je hier mee omgaan:
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1. Minder hypotheses toetsen.
Vat de onderzoeksvraag samen in de kern van wat u te weten wil komen.
2. De methode van Boferroni gebruiken.
De methode van Bonferroni kan worden gebruikt om de kans op een fout van de eerste soort ook als er
meerder toetsen uit worden gevoerd tot .05 te beperken, dwz, de kans op 1 of meer onterechte
verwerpingen van H0 is .05.
Bij drie toetsingen zegt Bonferroni:
➢ VARIANT 1: Vergelijk elke p-waarde niet met .05, maar met .05/3
Elk van die drie p-waarde vergelijk je dan met .05:3. (zal je er 10 toetsen, dan deel je door 10)
➢ VARIANT 2: Vermenigvuldig elke p-waarde met 3 en vergelijk met .05.
Deze variant is geïmplementeerd in JASP.
Dat is te zien aan het subscript dat aan de p-waarde hangt: Pbonf
Even samenvattend:
1. P-waarde voor ANOVA → zijn de 3 gemiddeldes gelijk aan elkaar.
.01 → antwoord is dus nee.
2. Gebeurd er ook echt wat? → effect size.
N 2 = .11, iets groter dan medium, dus nice.
3. Tussen welk paar van gemiddelde zitten de verschillen?
Dichtbij – medium → verschil .30 → stuk hoger dan .05 → dus geen verschil.
Dichtbij – ver → verschil (p-waarde) .00 → wel een verschil.
Medium – ver → verschil .30 → geen verschil.
Eenweg ANOVA analyseren met Bayesiaanse statistiek.
Bij de Bayesiaanse ANOVA komt er een nieuw soort hypotheses in beeld, de zogenaamde informatieve
hypotheses. Dit zijn hypotheses die de verwachtingen van onderzoekers weergeven zoals geformuleerd
voordat de data verzameld zijn. (heel belangrijk dat dit vooraf gebeurd)
Deze hypotheses worden geformuleerd met behulp van het > of < teken.
➔ Informatieve hypothese.
Williams and Bargh (2008) hebben een duidelijke verwachting:
H1 : dichtbij > u gemiddeld > u verweg
Een manier om H1 te evalueren is door deze te vergelijken met het complent, dwz, “niet H1:
Hc: niet H1
Het complement zijn alle ordeningen van de drie gemiddelden die niet in overeenstemming zijn met H1.
Er zijn 5 van zulke ordeningen, een voorbeeld : u verweg > u gemiddeld > u dichtbij.
H1, oftwel “mijn theorie” kan worden vergeleken met Hc, oftwel “niet mijn theorie”, met behulp van de
Bayes factor. De Bayes factor voor informatieve hypotheses (geformuleert alleen mbv < en >) versus het
complement staat in de onderstaande tabel:
H1 vindt 6keer meer steun in dat data van Hc.

Wat is ook alweer de bayes factor:
(kijkt naar 2 eigenschappen van hypotheses)
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1. Hoe goed fit een hypothese met de data.
2. Hoe specifiek is een hypothese.
Bijvoorbeeld:
H1: 10 > 6 > 4 = kloppend, dus een goede fit.
H1: 5 > 5 > 5 = niet kloppend, dus geen goede fit.
H1: 2 > 6 > 8 → past in het geheel niet bij de hypothese.
Hoe specifieker de hypothese, hoe beter de voorspelling die we op grond van een hypothese kunne
maken.
H0 = altijd enorm specifiek.
H1 = al minder specifiek, want zegt alleen dat de gemiddeldes geordend zijn.
Hc = nog minder specifiek, want er hangen wel 5 ordeningen onder het complement.
Als een hypothese heel specifiek is, is de hypothese niet complex.
Als de hypothese niet specifiek is, is de hypothese heel complex.
Hierboven staat dus dat H1 6keer meer steun in de data heeft dan Hc.
Maar is dat genoeg?
Bij de Bayesfactor hoef je geen grenswaarde te hebben.
- Bij p-waarde heb je de .05, maar dat is de reden voor sloppy science.
Wanneer je dus bij Bayesfactor als grenswaarde 10 in zou voeren, wil iedereen weer boven die 10 komen
& dat is juist wat je tegen wil gaan.
Hoe je er dan mee om moet gaan?
➔ Pre-registratie van je onderzoek.
Je schrijft je hele artikel/bachelorthesis voordat je dat data verzameld/analyseert/en conclusie
formuleert.
Je kunt dan dus al een opzet sturen naar een tijdschrift, die kan het onderzoek, de opzet, hypothese,
steekproefgrootte goedkeuren & de paper accepteren.
Hierna verzamel je dan de date & ook al komt er dan een bayesfactor van 2.22 uit, dan nog wordt je door
het tijdschrift gepubliceerd.
Je bent dan ook prachtig in overeenstemming met de empirische cirkel.
Andere vraag bij de Bayes factor
Welk van deze 3 is de beste/krijgt de meeste steun:
1. H0 : u dichtbij = u gemiddeld = u verweg, dwz, er gebeurt niks.
2. H1 : u dichtbij > u gemiddeld > u verweg, dwz, de verwachting van de onderzoekers
3. Ha: niet H0, dwz, er gebeurd iets, maar we weten niet wat de meeste steun vind in de data, dan
kijken we naar de posterior model probabilities (posterior model kansen).

PMP = de kans dat de bijbehorende hypothese de beste is.
Kans dat H0 de beste is, is 6%
Kans dat H1 de beste is, is 81%
Kans dat Ha de beste is, is 13%
De conclusies zijn eenvoudig: H1 heeft de grootste PMP van .81.
Deze hypothese vindt de meeste steun in de data.
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- PMP’s worden ook wel Bayesiaanse fouten kansen genoemd.
(Type 1 fout & power zijn niet relevant bij de Bayesiaanse benadering)
Je hebt wel conditionele fouten → conditionele foutenkans genoemd.
De voorkeur voor H1 komt met een conditionele fouten kans van .06 + .13 = .19
.19 is dus de kans dat je een foute keuze maakt.
Als je vind dat de kans op een foute keuze van 19% teveel is, dan kun je je steekproef vergroten
(updaten).
Je doet er van bijvoorbeeld nog 20 mensen per groep bij.
Het kan best zijn dat je dan krijgt:
H0 → .05
H1 → .90
Ha → .05
Dan heb je dus nog 10% kans om er naast te zitten, misschien is dat wat meer acceptabel.
Informatieve hypothese = de verwachting van de onderzoekers. (niet H0 & ook niet Ha)
Iets heel anders
Experimentele Designs
We gaan nu in detail naar het experimentele design met een voormeting en nameting, en een controle en
experimentele groep kijken.
➔ Dit is het klassieke experimentele ontwerp.
Daarbij komen er ook nog 2 gevaren aan de orde:
- De testing threat.
- De instrumentarium threat.
Voorbeeld:
Er waren 20 studenten bij het college & ze waren erg droevig.
Ik heb bij hun allemaal het depressieniveau gemeten.
Op een schaal van 1-10.
➔ In voormeting was het gemiddelde 8.
Hierna is er een therapiesessie ingelast, waarin er veel werd gepraat.
De sfeer leek iets beter te worden.
➔ Opnieuw gemeten & toen was het gemiddelde 4.
Er zijn dus 2 metingen voor 1 persoon (voor en na meting) , dit noem je:
- Binnenproefspersoonfactor
Dit is een heel slecht design, je doet een voormeting & nameting, concludeert dan dat u therapie werkt.
Waarom is dit zo slecht?
Bijvoorbeeld:
- De voormeting vindt plaats in de winter (donker, koud, nat) → behoorlijk gedeprimeerd.
- De nameting na 10 weken vind dan plaats in de lente (zonnetje, bloempjes enz.) → minder
depressief.
Is de therapie nou effectief of zijn de mensen minder depressief omdat het nu lente is geworden?
Dit noem je de: history threat.
De oplossing voor dit probleem = het klassieke experimentele ontwerp.
Voorbeeld:
Leerlingen in het basis onderwijs krijgen een rapport cijfer voor rekenen aan het begin en het einde van
het jaar. De vraag is of de leerlingen die huiswerk maken (de experimentele groep) meer leren dan de
leerlingen die geen huiswerk maken (de controle groep).
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- Door het toevoegen van een controle groep kunnen de threats ondervangen worden.
Dit voorbeeld hierboven = een between of tussenproefpersoon factor.
Between, omdat je of allemaal in een experimentele of controle groep zitten.
- Je noemt het ook een binnenproefpersoonfactor/within factor, omdat je zowel in de voor als in
de nameting zit.
Dus je zit of in de E groep of in de C groep, maar doet aan beide metingen mee.

In een plaatje ziet het klassieke experimentele design er zo uit.
Wanneer je alleen een experimentele groep hebt, kun je nog steeds last hebben van bijv:
- Observer bias (leraar maakt goed huiswerk)
De experimentele groep is veel vooruit gegaan & de controle groep minder.
Het enige verschil tussen de groepen is dat de ene groep (E) wel huiswerk heeft gemaakt & de andere
groep (C) niet, dan kun je zeggen dat dat de reden is voor de hogere score van groep E.
Onthoud dit
In dit design zijn er dus 2 factoren:
1. De between of tussen-proefpersoons factor groep, waarmee twee verschillende groepen
personen onderscheiden worden.
2. De within of binnen-proefpersoons factor meting, waarbinnen twee metingen van het
rapportcijfer voor elke persoon onderscheiden worden. Dit worden ook wel herhaalde metingen
genoemd, dwz, metingen van dezelfde variabele verkregen door dezelfde persoon.
In designs met twee factoren (experimenteel/controle groep, voor/na meting) (er volgen nog meer van
zulke designs in dit college) worden er 3 verschillende effecten met bijbehorende hypotheses
onderscheden:
1. H0: Er is geen hoofdeffect van de eerste factor (in het voorbeeld groep) versus
Ha: Er is wel een hoofdeffect van de eerste factor.
2. H0: er is geen hoofdeffect van de tweede factor (in het voorbeeld meting) versus
Ha: Er is el een hoofdeffect van de eerste factor.
3. H0: Er is geen interactie effect tussen beide factoren versus
Ha: Er is wel een interactie effect tussen beide factoren
Met behulp van een aantal figuren zal nu duidelijk worden gemaakt wat hoofd en interactie effecten zijn.
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Uitleg:

Sommige zitten in experimentele groep en de andere in controle groep.
Is er nu een hoofdeffect van groep?
• Ja, want als je het gemiddelde neemt van de rode blokjes ligt dat hoger dan het gemiddelde van
de blauwe groep.
• De mensen in de rode groep krijgen gemiddeld een hoger gemeten cijfer, dus een hoofdeffect
van groep.
Is er nu een hoofdeffect van meting?
• Ja, want in de voormeting scoort men gemiddeld lager dan in de nameting.
• Er is dus een hoofdeffect van meten.
Is er nu sprake van een interactie effect?
• Ja, want de twee lijnen lopen niet parallel.
Het verschil tussen de twee groepen in de voormeting is 0.
In de nameting scoort de experimentele groep beter.
Dus er is wel een interactie effect.
Verschil in voormeting is anders dan verschil in nameting → dus een interactie effect.
Bijna altijd zijn onderzoekers in een design met een voormeting en nameting voornamelijk geïnteresseerd
in het interactie effect. In dit design horen daar de volgende hypotheses bij:
H0 : 8 E = 8 C
Versus
Ha : * E =/ 8 C
Waarbij 8 de toename in het cijfer van de voor naar de nameting weergeeft:
8 C = u Cn – u Cv & 8 E = u En – Ev.
Interactie effect = dus het verschil in de voor/nameting in de experimentele groep & het verschil in de
voor/nameting in de controlegroep.
In het voorbeeld hierboven:
- Experimentele groep gemiddeld 2 punten vooruit.
- Controle groep gemiddeld een halve punt vooruit.
Vergelijken, is de vooruitgang in de experimentele groep gelijk aan de vooruitgang in de controle groep of
niet?
Dat geven we weer met de delta (8), delta staat voor verschil.
De delta van de experimentele groep wil je vergelijken met de delta van de controle groep.
- De delta in experimentele groep = dus 2
- De delta in controle groep = dus een half.

Je hebt nu dus hierboven, na-voor, dus hoeveel zijn de groepen verbeterd.
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➔ Je werkt dan dus de Within factor weg.
Je hebt nu nog 2 groepen (E & C) & voor elke persoon een getal over hoeveel die vooruit is gegaan.
De hypotheses hiervan staan hierboven.
8 E = dus hoeveel zijn de mensen in deze groep vooruit gegaan.
Twee-weg designs: counterbalancing
Counterbalancing wordt veel gebruikt als er meerdere behandelingen ge-evalueert moeten worden. Het
staat ook wel bekend als het AB-BA design.
- Een klassiek voorbeeld is: mensen een (hopelijk) werkzame pil voor hoofdpijnklachten geven
versus mensen een neppil (is aandacht geven voldoende behandeling?) geven.
Om twee dingen te kunnen testen kun je dit doen:
- De helft van de mensen krijgt eerst pil en daarna (als het effect van de pil is uitgewerkt) de neppil.
De andere helft van de mensen krijgt eerst de neppil en daarna de echte pil.
Dus behandeling A = u krijgt een echte pil.
Behandeling B = u krijgt een neppil
Dus dan zit de helft in de AB groep & de andere helft in de BA groep.
Voordeel:
- Met dezelfde hoeveelheid mensen kun je 2 keer zoveel data verzamelen.
- Want iedereen krijgt een meting in A en een meting in B.
Uitkomst
Kan bijvoorbeeld dit zijn:

AB groep → hoofdpijn met de pil veel lager dan in de placeboconstructie.
BA groep → is dit ook het geval.
Dan heb je dus dubbel bewijs dat paracetamol veel effectiever is dan een placebo.
Maar kan ook bijvoorbeeld dit zijn:

BA groep → lage hoofdpijn bij de pil, maar ook bij de neppil.
AB groep → lage hoofdpijn bij de pil, maar hoge hoofdpijn bij de neppil.
Je ziet dus een hoofdeffect van de blauwe groep.
Je ziet een hoofdeffect van de pil vs neppil (scoort hoger).
Interactie effect → want er is een verschil tussen de pil & de neppil meting is niet gelijk.
Je ziet een placebo effect
- Eerst de neppil en daarna de pil bent en blijft u tevreden.
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-

Eerst de pil en daarna de neppil is dit niet het geval.

Als bij de voormeting en de nameting dezelfde rekentoets wordt gegeven, is er sprake van een testing
threat, dwz, leerlingen kunnen zich de items uit de voormeting herinneren en allen daardoor al beter
presteren op de nameting.
➔ Dit noem je dus de testing threat.
➔ Dezelfde vragen in de voor/nameting gebruiken.
Als niet dezelfde rekentoets wordt gebruikt, is er sprake van een instrumentarium threat, dwz, zijn de
scores uit de voormeting en de nameting dan wel vergelijkbaar?
➔ Instrumentarium threat
➔ Zijn de scores dan wel vergelijkbaar?
De volgende vragen beantwoorden:
1. Welke hypotheses worden er bij een eenweg ANOVA met de p-waarde ge-evalueert?
3 groepen of meer groepen, 1 afhankelijke variabele, de nulhypothese = zijn de drie gemiddeldes
in de groepen gelijk aan elkaar?, niet gelijk aan elkaar? Welke groepen verschillen van elkaar? →
post-hoc toetsen.
2. Welke hypotheses worden er bij een eenweg ANOVA met de Bayes factor ge-evalueert?
Wat is de steun voor mijn theorie gevat in een informatieve hypothese versus de steun voor niet
mijn theorie (het complement).
3. Welke hypotheses worden er bij een eenweg ANOVA met de posterior model kansen geevalueert?
Als er een nulhypothese is en een informatieve hypothese, welk van deze drie wordt het meest
gesteund door de data, dan doe je dat met posterior model kansen.
4. Wat is het verschil tussen de p-waarde en de Bayes factor?
5. Wat is het verschil tussen de power analyse en Bayesian updating?
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Hoorcollege Experimenteel 3
In dit college gaan jullie kennis maken met de twee weg ANOVA.
Bij een twee-weg ANOVA zijn er drie factoren die van invloed zijn op de afhankelijke variabele.
In het vorige college hebben jullie al met twee varianten kennis gemaakt:
• Het klassieke experimentele design, dwz, het design met een voormeting en nameting (een
within factor) en een controle en experimentele groep (een between factor).
• Het AB-BA oftwel, het counterbalanced design waarbinnen ook een within en een between
factor kunnen worden onderscheden.
De factoren zijn:
- Between factor
- Within factor
- Random factor
Twee-weg ANOVA heeft altijd 2 van deze factoren.
Een-weg ANOVA heeft maar 1 factor.
T-test = een eenweg ANOVA met 2 groepen.
Vandaag gaan we nader in op de twee-weg ANOVA waarin beide factoren van het “between” type zijn,
dwz, waarin beide factoren mensen in groepen indelen (bijvoorbeeld E en C; en man en vrouw).
➔ Je zit dan dus in 1 van de 4 groepen.
Twee-weg ANOVA is van groot belang, we doen graag gerandomiseerde experimenten, maar soms lukt
het domweg niet om goed te randomiseren.
Bijvoorbeeld:
De zaal wordt opgedeeld in twee groepen.
Meeste is het dan het geval dat er meer dames vooraan zitten & heren achteraan.
Dit noem je zelfselectie.
➔ Als je de voorste helft van de zaal een behandeling gaat geven en de achterste helft niet, dan
heb je een probleem.
➔ Dan is het niet gerandomiseerd ingesteld.
➔ Je kunt dan moeilijk causale uitspraken doen, want causale uitspraken kan ik alleen maar
doen als een experiment intern valide is.
Intern valide betekend: er zijn geen andere verklaringen voor een gevonden effect (verschil tussen twee
groepen) dan het feit dat de ene groep behandeld is & de andere groep niet.
➢ Met een twee-weg design kun je andere verklaringen uitsluiten.
Een quasi experimenteel design is een experimenteel design waarbij de toewijzing van groepen NIET door
middel van randomisatie plaats vind.
Belangrijke kenmerken:
1. Het gaat nog steeds om het bepalen van het causale effect van een experimentele
manipulatie.
2. De grote vraag is of en hoe alternatieve verklaringen voor het gevonden effect kunnen
worden uitgesloten (interne validiteit).

24

Het voorbeeld dat daar bij komt kijken:
Aan het begin van groep 7 kiest de meerderheid van de meisjes uit de klas voor extra huiswerk voor het
onderdeel rekenen & de meerderheid van de jongens niet.
(worden door o.a. zelfselectie, twee groepen gecreëerd: groep 1 maakt extra huiswerk en is overwegend
meisje, groep 2 maakt geen extra huiswerk en is overwegend jongen).
Aan het einde van het jaar blijkt dat de meisjes hogere cijfers voor rekenen behalend dan de jongens.
➢ Worden de betere prestatie van de meisjes verklaard door het extra huiswerk of zijn er
alternatieve verklaringen (bijv. geslacht) (die niet uitgesloten kunnen worden), dwz, zijn er
problemen met de interne validiteit?
Alternatieve verklaring:
Aan het begin van het jaar konden de meisjes überhaupt al beter reken dan de jongens.
Dat is gedurende het jaar niet veranderd.
Oplossing:
Kijk of het effect van huiswerk zowel voor de jongens als voor de meisjes bestaat.
Als dit zo is, dan kan de alternatieve verklaring worden uitgesloten.
Dit doen we met behulp van een twee weg ANOVA.

- 100 personen verdeeld over 2 groepen.
- 50 in Experimentele groep.
- 50 in Controle groep.
(Je denkt natuurlijk onmiddellijk 100 is geen 64 (nodig voor de power). De onderzoeker die deze data
heeft verzameld heeft het niet helemaal goed gedaan.)
- Je bent of een jongen of een meisje.
- En het rekencijfer.
Je hebt dus 4 groepen, dat betekend niet 50 mensen per groep, maar 25 mensen per groep.
➔ Je bent E of C & J of M.
De vraag:
Is er een effect van de experimentele manipulatie (het huiswerk maken) op het rekencijfer? Ja/Nee.
Kan ik de alternatieve verklaring (sekse) kan ik die uitsluiten?
➔ Deze vragen ga je met een twee-weg ANOVA beantwoorden.
Er zijn 3 hypotheses die bij een twee-weg ANOVA een rol spelen:
• H01: Er is geen hoofdeffect van groep. (ene betweenfactor)
• H02: Er is geen hoofdeffect van sekse. (andere betweenfactor)
• H03: Er is geen interactie effect tussen groep en sekse.
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Op het plaatje zie je:
- 4 groepen.
- 4 gemiddeldes.
Zie je een hoofdeffect van sekse?
• Gemiddelde rekenvaardigheid van meisjes berekenen = het eerste rode blokje + het tweede
rode blokje en dan : door 2.
Ze scoren dan gemiddeld een 8 voor rekenvaardigheid.
• Voor de jongens doe je hetzelfde alleen dan met de paarse blokjes.
Ze scoren gemiddeld 2 voor rekenvaardigheid.
De meisjes scoren dus hoger en laten duidelijk zien dat ze een hoofeffect van sekse zijn.
Is er een hoofeffect van groep (e of c)?
• Gemiddeld scoren de mensen in de controle groep precies tussen de twee blokjes in
(ongeveer 6).
• Voor de mensen in de experimentele groep is dat niet anders (ook ongeveer 6).
Er is dus geen hoofdeffect qua groep.
Is er een interactie-effect?
• Nee want de lijnen lopen parallel.
• Het verschil tussen de meisjes en de jongens in de controle groep is gelijk aan het verschil
tussen de meisjes en de jongens in de experimentele groep.
Deze informatie in onderstaande toetsingstabel past bij de twee voorgaande figuren:
Tabel waarin het hoofdeffect van groep, sekse en het interactie effect tussen groep en sekse.
Past deze tabel bij de voorgaande figuren?
➢ De regel: groep → nulhypothese = er is geen hoofdeffect van groep want de p-waarde is
groter dan .05.
➢ De regel: sekse → nulhypothese = er is geen hoofdeffect van sekse, maar de p-waarde is
kleiner dan .05 dus die moet verworpen worden, dus de nulhypothese is niet waar en sekse
is een hoofdeffect.
➢ De regel: groep*sekse → nulhypothese = er is geen interactie effect, de p-waarde is .80 dat is
groter dan .05, dus nulhypothese wordt niet verworpen.

1. F is de toetsingsgrootheid waarmee de effecten geëvalueerd worden.
2. Df1 en df2 zijn de zogenaamde vrijheidsgraden van F.
3. N 2 is de proportie van de variatie in de afhankelijke variabele verklaard door het effect.
Let op:
Bij een tweeweg ANOVA hebben we ook verklaarde variantie.
Maar we hebben nu niet het percentage verklaarde variantie, zoals bij de eenweg ANOVA.
(daar had je 3 groepen en 1 afhankelijke)
Nu heb je 2 keer 2 groepen & nog steeds 1 afhankelijke.
We hebben nu drie bronnen verklaarde variantie.
- Groep kan variantie verklaren.
- Sekse kan variantie verklaren
- Groep * sekse kan variantie verklaren.

26

In de tabel kan je zien dat alleen sekse 20% van de variantie in de afhankelijke variabele (het rekencijfer)
verklaard.
De andere twee verklaren beide 0% in variantie.
Nog even om te oefenen:

-

Wel een hoofdeffect van sekse, meisjes doen het beter dan jongens. (gemiddelde
rode/paarse vierkantjes)
Wel een hoofdeffect van groep, experimentele groep is beter. (zwarte bolletjes)
Geen interactie effect want de lijnen lopen parallel. (verschil tussen meisjes en jongens in
controle groep, is gelijk aan het verschil tussen meisjes en jongens in experimentele groep).

Tabel die erbij hoort:

•

Groep: p-waarde .01 = kleiner dan .05 dus nulhypothese verworpen, wel een hoofdeffect.
25% van de variatie in rekencijfer.
• Sekse: p-waarde .01 = kleiner dan .05 dus nulhypothese verworpen, wel een hoofdeffect.
20% van de variatie in rekencijfer.
• Groep * sekse: p-waarde .80 = groter dan .05 dus geen verwerping van de nulhypothese, en
dus geen hoofdeffect.
0% van de variatie in rekencijfer.
Merk op:
Totale variatie = verklaarde variatie + onverklaarde variatie.
Het percentage verklaarde variatie → verklaarde variate : (gedeeld door) totale variatie.
We zien hier:
De totale verklaarde variatie kan drie bronnen hebben.
- Het eerste hoofdeffect.
- Het tweede hoofdeffect.
- Het interactie effect.
Elk van die drie kan variatie in het rekencijfer verklaren.
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Aan de jongens & meisjes in deze tabel werd gevraagd, wil je extra huiswerk maken, wel of niet?
- 80% van de vrouwen wou dit wel → experimentele groep. (20 % in controle groep)
- 20% van de mannen wou dit wel → experimentele groep. (80 % in controle groep)
Hoe goed doen de mensen het in de experimentele/controle groep gemiddeld?
- De 80% van de vrouwen in groep E scoorde een 10.
- De 20 % van de mannen in groep E scoorde een 0.
In groep E gemiddeld: 80% x 10 + 20% x 0 = 8
- De 20% van de vrouwen in groep C scoren een 10.
- De 80% van de mannen in groep C scoren een 0.
In groep C gemiddeld: 20% x 10 + 80% x 0 = 2
Er is hier dus sprake van een effect van groep.
Als ik nu (ten onrechte) zou denken dat dit een gerandomiseerd experiment is, dan zou ik ten onrecht
concluderen dat er een effect is van of je al dan niet extra huiswerk maakt.
➔ Maar we weten dat het geen gerandomiseerd experiment was.
➔ Dit is een quasi-gerandomiseerd experiment.
= we willen weten wat het causale effect is van groep, maar we hebben de verstorende variabele,
namelijk sekse.
De meisjes wouden wel extra huiswerk (grootste deel) & de jongens niet.
Ik moet dus sekse meenemen in mijn analyse.
Een twee-weg ANOVA met groep en sekse.
Wat je dan ziet:
- Wel een hoofdeffect van sekse.
- Geen interactie effect (de lijnen lopen parallel)
- Geen hoofdeffect van groep, want in de controlegroep wordt gemiddeld genomen even goed
gescoord als in de experimentele groep.
Er is dus alleen maar een effect van sekse & niet van huiswerk maken.

Bovenste conclusie is niet intern valide, omdat er geen alternatieve verklaringen worden bekeken.
Geen poging tot het uitsluiten van alternatieve verklaringen.
Wat is een random factor?
Als er groepen mensen zijn die iets gemeenschappelijk hebben:
U doet onderzoek & de mensen in u onderzoek zijn geclusterd.
Dat betekend dat de mensen met dezelfde therapeut iets gemeenschappelijks hebben.
(Bijvoorbeeld een goede huisarts, gezondere patiënten)
1. Patiënten binnen therapeuten
2. Kinderen binnen schoolklassen
3. Werknemers binnen bedrijven
Dan is de aanname van onafhankelijkheid geschonden.
Dus als groepen mensen at random aan een controle en experimentele conditie worden toegewezen,
moet er rekening worden gehouden met de afhankelijkheid, en moet deze groepsindeling als alternatieve
verklaring worden uitgesloten.
➔ Als je nu een steekproef doet van kinderen uit schoolklassen, neem je alle schoolklassen uit
heel Nederland.
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Dat noem je een randomfactor.
Als je het overnieuw doet krijg je dan namelijk niet weer dezelfde schoolklassen, maar hele andere
schoolklassen.
Een randomfactor = een factor met levels (bijv. therapeuten, leraren, klassen) maar als je het onderzoek
overnieuw doet het je dezelfde levels maar dan anders gevuld.

Onderzoek van 100 mensen, waarin sommige leraar Jan, Ike, Carla hadden.
Ze zaten in de experimentele groep of in de controle groep.
Ze hebben allemaal een cijfer voor rekenvaardigheid.
➔ Wanneer je dit overnieuw zal doen, zal je andere leraren krijgen (anders is het wel heel
toevallig)
➔ Maar de controle & experimentele groep blijft.
Als het andere levels kan hebben → dan noemen we een factor random.
Het is van groot belang dat als je een randomfactor hebt, dat je die altijd in je onderzoek opneemt.
Want welke leraar je gehad hebt kan een alternatieve verklaring geven voor het verschil tussen een
experimentele & controle groep.
Als je alleen kijkt naar wel of geen extra huiswerk, kan de nulhypothese verworpen worden.
Zonder de random factor als alternatieve verklaring uit te sluiten kun je het verkeerde resultaat krijgen:

Dat wil zeggen, er lijkt een effect van groep te zijn.
Met random factor zou het er echter zo uit kunnen zien:

Dat wil zeggen, bij sommige leraren presteren de leerlingen beter dan bij andere (zoals eerder de meisje
beter konden rekenen dan de jongens), maar er is geen effect van groep.
Bij de Bayesiaanse tweeweg ANOVA komen weer informatieve hypotheses in beeld.
Dit zijn hypotheses die de verwachting van onderzoekers weergeven zoals geformuleerd voordat de data
verzameld zijn met behulp van het > groter dan, en of < kleiner dan, teken.
BF12 = 10
BF21 = 1/10
Tweeweg ANOVA zonder informatieve hypotheses (met bayesfactor)

29

- Er is een hoofdeffect van sekse.
- Er is een hoofdeffect van groep.
- Geen interactie effect.
➔ Hoe kun je deze dingen met de bayesfactor onderzoeken?
Om de hoofd en interactie-effecten met de Bayes factor te kunnen evalueren, moeten ze eerst door
middel van hypotheses weer worden gegeven:
H1: u mC + u jC = u m E + u E
Mc → meisjes in controle groep. (gemiddelde van de meisjes in de groep)
Jc → jongens in controle groep. (gemiddelde van de jongens in de groep)
➔ Dit tel je bij elkaar op & deel je dan door 2.
Dit geldt hetzelfde bij de experimentele groep.
Hieruit kun je dan dus aflezen dat H1 betekend, dat er geen hoofdeffect in groep is.
Dwz, er is geen hoofdeffect van groep want in de controle groep en in de experimentele groep scoort men
gemiddeld even hoog.
H2: u mC + u mE = u jC + U jE
Mc → meiden controle groep.
Me → meiden experimentele groep.
➔ Dit tel je bij elkaar op & deel je door 2.
Dit geldt hetzelfde bij de jongens groep.
Aan elkaar gelijk (meiden doen het even goed als jongens), betekend dat er geen hoofdeffect van sekse is.
H3: u mC – u jC = u mE – u jE
Mc → meiden controle groep.
Me → meiden experimentele groep.
➔ Je doet dus controle – experimenteel.
Dit geldt hetzelfde bij de jongensgroep.
Het verschil tussen de jongen en de meisjes is even groot in de controle en de experimentele groep
(nulhypothese), dus geen interactie effect.
Dit zijn dus alle 3 een nulhypothese.
Je vergelijkt de nulhypothese met de alternatieve hypothese.
Nulhypothese = er is geen hoofdeffect.
Alternatieve hypothese = er is wel een hoofdeffect.
➔ Wanneer de bayesfactor 1 x 10^4 = betekend dat een bayesfactor van 0.
Dat wil zeggen dat er 0 bewijs is voor afwezigheid van een hoofdeffect.
Er moet dan dus wel een hoofdeffect zijn.
➔ Zo kun je dit bekijken bij de groep, de sekse & bij het interactie effect.
Belangrijk (van groot belang):

-

Er is een hoofeffect van sekse.
Er is een hoofdeffect van groep.
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- Er is geen interactie effect.
Dit plaatje past bij de bayesfactoren uit het voorbeeld van JASP.
Je moet de relatie kunnen leggen tussen dit plaatje en de output van JASP.
Je hebt dus bijvoorbeeld:
H1 vs niet H1.
Wanneer de bij de bayesfactor uitkomt als getal: 1.
Dan is er evenveel steun voor H1 als voor niet H1.
➔ Wanneer de bayesfactor groter is dan 1, bijv. 5,23. (groter dan 5)
Is er 5.23 keer zoveel steun voor H1 vergelijken met niet H1.
H1 is dan waarschijnlijk waar (dat betekend dan dus geen hoofdeffect).
➔ Wanneer de bayesfactor 0 (kleiner dan 1) is, is er 0 keer zoveel steun voor H1 als voor niet .
Er is dan geen steun voor H1 en heel veel steun voor niet H1 (dat bekend dus wel een hoofdeffect).
Bayesfactor:
Groter dan 1 = het eens zijn met H1 (nulhypothese)(geen verschil)
Kleiner dan 1 = het niet eens zijn met H1 (alternatieve hypothese) (wel een verschil)
Ander voorbeeld:
Je gaat je thesis schrijven & begint te schrijven met pre registratie (dus alles behalve resultaten & analyse
van tevoren schrijven).

Dit plaatje hierboven is je verwachting.
Dan zou dit dmv de volgenden informatieve hypothese kunnen worden weergeven:
Hi: (u Cm – u Cj) < (u Em – u Ej) & u CM > u Cj & u Cm < u Em
Waarmee het patroon in de figuur helemaal is gevangen.
Deze kan worden vergeleken met:
Hc: niet Hi.
Als dan BFic = 10, dan is er 10keer meer steun in de data voor de verwachting van de onderzoeker Hi dan
voor niet de verwachting van de onderzoekers Hc.
Als BFic = .33 dan is BFci = 3 en dan is er dus 3 keer meer steun in de data voor Hc: niet de verwachting
van de onderzoekers.
Merk op:
Dat in de toevoeging aan de steekproefgemiddelden en de credible intervals ook in de Bayesiaanse
context, Cohen’s d en N 2 zeer nuttig kunnen zijn.
Ze worden niet in de Bayesiaanse analyses gegeven, maar kunnen altijd uit de corresponderende klassieke
analyses worden opgepikt.
Hoe te doen bij een twee-weg ANOVA met twee between factoren
Simpele vuistregel:
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Baseer je op Cohens’s tabel voor een power van .80 in het geval van 2 groepen (ongeacht het aantal
groepen dat je daadwerkelijk hebt).
Dus je hebt 4 groepen, maar je doet alsof je er 2 hebt.
Zorg voor minstens 64 mensen per groep.
Dan kun je redelijk/medium effect sizes ontdekken.

In de praktijk betekend dit dat je 64-393 mensen per groep moet nemen.
Bayesian Updating
1. Begin met 20 mensen per groep.
2. Reken de Bayes factor uit.
3. Is deze overtuigend (dwz, groot of klein genoeg) – dan ben je klaar met je onderzoek.
Is deze niet overtuigend, voeg dan 10 mensen per groep toe en ga verder bij Stap 2.

Je bepaald zelf wanneer je het genoeg vind.
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Hoorcollege Experimenteel 4
Model Aannames van de ANOVAs
Eerst een samenvatting van wat er tot dusver is besproken.
1. Empirische cirkel
Goed onderzoek doen, betekend je houden aan de Empirische cirkel.
➔ Wanneer je dit niet doet, volgt er waarschijnlijk:
➔ Slobby Science
➔ Questionaible Reasearch Practices
Stap 1: Theory en Onderzoeksvraag
- Je interesse/theorie over het een of ander.
- Nagedacht/literatuur gevonden over de theorie.
- Dit leid dan tot een onderzoeksvraag.
Wat hierna in toenemende maten belangrijk wordt is theory.
Je gaat je bachelor thesis schrijven
Wat is dan de ideale vorm van pre registratie?
U begint met het schrijven van u gehele thesis.
- Pas wanneer dit klaar is ga je, data verzamelen, data analyseren en conclusies opschrijven.
Dit is een middel om jezelf te beschermen tegen de hierboven genoemde fouten.
Je doet dan namelijk wat je beloofd hebt, omdat je het al zo hebt opgeschreven (je wijkt er dan niet meer
vanaf).
Doe je dit niet, komt er waarschijnlijk een moment dat je dingen anders gaat doen dan je bedacht had.
(bijv omdat je dat er mooie uit vind zien)
Stap 2: Onderzoeksontwerp
(dit neem je mee in de pre registratie)
We hebben tot dusverre diverse onderzoeksontwerpen gezien.
Eenweg designs:
• Het gerandomizeerde experiment – experimentele en controle groep.
• De eenweg ANOVA – een generalizatie van het bovenstaande naar twee of meer groepen.
Tweeweg designs:
• Het klassieke experimentele design met een within (voor en nameting) en between
(experimentele en controle groep) factor.
• Het counterbalanced design wat gelijk is aan het klassieke experimentele design met een AB
en een BA groep in plaats van een experimentele en controle groep.
• Het tweeweg design met een between (controle groep en experimentele groep) en random
factor (leraar, therapeut, bedrijf).
• Het tweeweg design met twee between factoren (voor de analyse van quasi experimenten)
waarbij de er een factor is met controle groep en experimentele groep, en een factor die een
mogelijke alternatieve verklaring bevat.
Herhalen:
Je moet dit dus ook noemen wanneer je je design beschrijft in de pre registratie.
Er zijn twee belangrijke situaties die bij het experiment onderscheiden moeten worden:
➢ Er is gerandomiseerd, dwz, de samenstelling van de controle groep en de experimentele
groep zijn hetzelfde. Er is geen alternatieve verklaring voor een eventueel gevonden effect,
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het effect moet zijn veroorzaakt door het feit dat de ene groep “controle” was en de andere
“experimenteel”.
➢ Er is niet gerandomizeert, dwz, het is een quasi experiment. Het doel is nog steeds het effect
van “controle”/”experimenteel” op de afhankelijke variabele te bepalen, maar mogelijke
alternatieve verklaringen moeten worden uitgesloten (intern valide).
Dit neem je ook op in de pre registratie:
- Dus van tevoren zeggen welke hypothese je gaat toetsen.
- De p-waarde en power ook van tevoren vaststellen.
De p-waarde is de kans op het gevonden verschil (of een groter verschil) tussen twee
steekproefgemiddelden als in de populatie H0 : u c = u e waar is.
Als de p-waarde kleiner is dan .05 is deze kans zo klein, dat H0 kan worden verworpen.
.05 is de zogenaamde Type 1 fout ook het significantieniveau genoemd, dwz, de kans om H0 ten onrechte
te verwerpen.
Voor power is de standaard een kans van .80, dwz, de kans om H0 terecht te verwerpen is .80.
Door middel van een power analyse kan de steekproefgrootte nodig om een power van .80 te
krijgen worden bepaald.
Stel je kiest voor de Bayesiaanse manier, moet je dit ook benoemen:
De Bayes factor geeft steun in de data voor twee hypotheses weer.
Twee belangrijke vormen:
- BF0a = 10
Betekend dat er 10keer steun is voor H0 dan voor Ha.
- BFic = 10
Betekend dat er 10keer steun is voor de informatieve hypothese Hi (mijn theorie) dan voor het
complement Hc (niet mijn theorie).
➔ Posterior model kansen kunnen worden gebruikt als je twee of meer van H0, Hi en Ha met
elkaar wilt vergelijken (dus niet Hc).
De posterior model kans is de steun in de data voor een hypothese.
➔ Posterior model kansen zijn Bayesian error probabilities.
Stel dat PMP0= .10, PMPi = .85 en PMPa = .05, dan is bij een voorkeur voor Hi de kans dat deze beslissing
verkeerd is gelijk aan .10 + .05 = .15. (ook wel de bayesiaanse fouten kans genoemd)
De dingen die hierboven genoemd zijn, zijn de kern van je pre registratie.
Er is een tijd geweest waarin onderzoekers zich niet aan de empirische cirkel hielden.
Stap 6: data controle
Voordat je NHST of the Bayes factor gaat gebruiken:
Moet je controleren of de aannames van het door jouw gebruikte model (de eenweg of de tweeweg
ANOVA) passen bij de data die je verzameld hebt.
Het is altijd goed om bij het onderzoeksontwerp (dus voordat je data hebt) hier al over na te denken.
- Er zijn vier aannames waar rekening mee moet worden gehouden:
1. De scores van de personen op de afhankelijke variabele zijn onderling onafhankelijk.
2. Er zitten geen uitbijters in de scores van de personen op de afhankelijke variabele.
3. Binnen elke groep zijn de scores of de afhankelijk variabele normaal verdeel.
4. De varianties van de scores op de afhankelijke variabele zijn gelijk in elke groep. (homo
scedasticiteit)
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ANOVA aannames
Voorbeeld:
Je bent bezig met het zoek naar een design voor het beantwoorden van u onderzoeksvraag.
Je gaat 20 kinderen uit 15 schoolklassen onderzoeken, dan moet je gelijk denken dat je de
onafhankelijkheid hebt geschonden.
Want de ene groep heeft een prima leraar & heel goed in rekenonderwijs geven waardoor ze hoger zullen
scoren op de rekentoets.
Ander voorbeeld:
Heb je een goede therapeut, zal dat je depressie goed beïnvloeden.
Heeft u een minder goede therapeut, zal dat in je nadeel werken.
➔ Je kunt dan dus een quasi experimenteel design doen.
Hierbij heb je dan de factor: experimentele vs controle groep.
En de andere factor is dan een random factor bijv. wie was de leraar/therapeut.
Dit noem je een randomfactor, want wanneer je het overnieuw zal doen, zul je waarschijnlijk andere
leraren & andere therapeuten hebben.
➔ Ze hebben iets gemeenschappelijks, hun scores zijn niet onafhankelijk, want elk van hun
scores is beïnvloedt door het feit dat ze een goede leraar hebben gehad.
De eerste twee aannames zijn van groot belang.
Als ze geschonden zijn kunnen de analyse resultaten niet vertrouwd worden.
De laatste twee aannames zijn maar zelden dermate geschonden dat de analyse resultaten niet meer
vertrouwd kunnen worden.
De aanname van onafhankelijkheid stelt dat “de score op de afhankelijke variabele van elk persoon
onafhankelijk moeten zijn van de scores op de afhankelijke variabele van alle andere personen”.
Deze aanname is bijvoorbeeld geschonden als de steekproef bestaat uit:
- Patiënten binnen therapeuten.
- Kinderen binnen schoolklassen.
- Werknemers binnen bedrijven.
(shiny app)
Je kunt in je ontwerp al zien of je kinderen in schoolklassen enz. hebt & als je dit aangeeft dan is dat
genoeg.
De aanname van de afwezigheid van uitbuiters.
Een boxplot heb je nodig om dit te kunnen toelichten.

Een boxplot is een weergave van de data van de personen in 1 groep.
Dit hierboven is dan bijv. van de experimentele groep & daarnaast zou er dan eentje komen van de
controle groep.
Hierboven zie je een boxplot van gewicht.
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Gewicht in kg = een continue variabele, want kan minimaal 7 verschillende waardes aannemen die van
klein naar groot te ordenen zijn.
(bij alle modellen die in toe naar voren komen = de afhankelijke variabele continue.)
Wat zien we in de boxplot:
1. Verticaal rood streepje.
Dat is de mediaan, is wanneer alle kilo’s van klein naar groot geordend zijn, het gewicht van
de middelste persoon.
2. De 2 verticale groene streepjes.
1e & 3e kwartiel
- Links van het eerste kwartiel (dus links van het eerste groene streepje) liggen 25% van de
waarnemingen (een kwart).
- Rechts van het 3e kwartiel (dus rechts van het 2e groene streepje) liggen ook 25% van de
waarnemingen.
- Binnen de groene doos ligt 50% van de waarnemingen.
3. De groene streep
IQR, inter kwartiel afstand, de breedte van de doos, hierbinnen liggen 50% van de scores. (de
afstand tussen 1e en 3e kwartiel)
4. Zwarte streep.
De 2 snorren, het einde van de snor (links) is de kleinste waargenomen scoren die binnen 1.5
IQR van de box ligt.
De rechte einde van de snor is de grootste waargenomen score die binnen 1.5 IQR van de box ligt.
(Het groene streepje vermenigvuldigen met 1.5 & dan krijg je de snor)
Maar nu waar het omgaat: Wat is nu een uitbijter?
Een uitbijter is een waarneming op meer dan 1.5 IQR van de box.
Die wordt aangegeven door een cirkeltje.
Een uitbijter = een vreemde score in de experimentele groep, gegeven de scores van alle andere mensen.
Voorbeeld:
De afhankelijke variabele is leeftijd.
Je verzamelt alle leeftijden van de mensen in de collegezaal.
Nu is er iemand bij die is 80, dan ben je dus een uitbijter.
Want wanneer er een boxplot wordt gemaakt van alle leeftijden:
- Ligt de linkersnor op 17 jaar en een aantal maanden.
- De rechtersnor op 20 jaar en een aantal maanden.
- En dan verderop ligt er nog een cirkeltje met 80 jaar.

Als je dit ziet, denk je onmiddellijk dit is een eenweg ANOVA.
Je hebt namelijk 3 groepen & de afhankelijke variabele is continue want het gaat over gewicht.
Nou je ziet de boxplot van groep 3:
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(de sterretjes zijn gemiddelden & dat is wat anders dan mediaan)
Zoals je kan zien, hebben uitbijters een grote invloed op het gemiddelde van een groep en kunnen
daardoor bepalen zijn voor de uitkomsten van een ANOVA
Voorbeeld:
1. Het gemiddelde van 1,2,3, 4 en 5 is 3.
2. Het gemiddelde van 1,2,3,4 en 100 is 27.5.
(mediaan is in beide gevallen 3)
ANOVA gaat over het gemiddelde.
Een uitbijter is genoeg om een gemiddelde betekenisloos te maken.
Uitbijters kunnen u onderzoek breken.
Nog even naar het plaatje:
- De uitbijter van groep 3 blijkt niet een heel groot effect te hebben.
- Groep 2 heeft geen uitbijter.
- Groep 1 bevat 3 flinke uitbijters & je ziet dat het gemiddelde een stuk hoger ligt dan de
mediaan. Dat is niet wat we willen.
Wat willen we:
Als we een boxplot maken, willen we een boxplot zoals te zien in groep 2.
Wat zegt deze boxplot:
1. 50 % van de mensen ligt onder het gemiddelde.
2. 50% van de mensen ligt boven het gemiddelde.
Al bij het ontwerp van het onderzoek kan rekening worden gehouden met uitbijters.
Je kunt bijvoorbeeld in de pre-registratie van je onderzoek opschrijven wat je met uitbijters gaat doen &
wat je onder uitbijters verstaat.
Een simpel voorbeeld: in elke groep zullen alle waarden die buiten de 1.5 IQR van de box liggen worden
verwijderd.
Uitbijters
1. Leg al voor de uitvoering van je onderzoek vast wat je met de uitbijters gaat doen. Doe dit
niet pas op het moment dat je ze daadwerkelijk tegenkomt. Deze stap is een belangrijk
onderdeel van de zogenaamde pre-registratie van je onderzoek.
2. Bedenk altijd waarom een score een uitbijter is. Het kan een codeer fout zijn (leeftijd is 884
jaar), het kan een onverwachte extreem hoge maar correcte score zijn, het kan ook zo zijn
dat het een persoon betreft die eigenlijk niet in je steekproef thuishoort (wat doet deze 18
jarige in mijn steekproef van lagere school kinderen).
3. Corrigeer codeer fouten. Verwijder scores van mensen in overeenstemming met de regel die
je daarvoor in je pre-registratie hebt geformuleerd.
In je preregristatie zeg je dan: iedereen die buiten 1.5 quartielafstand valt, knikker ik eruit als ik er een
beetje een verhaal bij kan bedenken.
(shiny app)
ANOVA Aannames
Normaliteit
Normaliteit betekent dat in elke groep de score verdeling er ruwweg als volgt uit moet zien:
(voor 1 groep) (in elke groep moeten er dan de scores er zo uit zien)
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Soms lijkt het er in het geheel niet op zoals hieronder:

(histrogram met scores van 1 tot 7)
In zo’n geval is er een schending van de aanname van normaliteit.
Deze histogram lijkt in niets op een normale verdeling.
Dit is een ernstige schending van normaliteit die je niet kunt negeren.
Dit patroon kan nog wel is voorkomen (bijv. bij de vraag of mensen ergens last van hebben, waarin 1 niet
is & 7 heel veel).

Heel vaak ziet het er zo uit.
Links controle groep & rechts experimentele groep.
Dit ziet er dus goed uit.
- Als je naar de boxplot kijkt kun je ook zien dat het er normaal uitziet, want de mediaan ligt in
het midden, de staarten zijn ongeveer even lang

Soms ziet het er ook zo uit.
Je kunt aan de histogram zien dat dit niet klopt, maar ook aan de boxplot.
De ene staart is veel langer dan de andere staart.
De puntjes zijn niet zozeer uitbuiters als dan wel schending van de normaliteit.
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Normaliteit
1. Schendingen van normaliteit moeten substantieel (dramatisch) zijn voordat ze een negatieve
invloed op de betrouwbaarheid van de ANOVA hebben (voorbeelden vind je op de vorige
slide).
2. Als je niet vertrouwt, is het beter statistiek te gebruiken die zich niet baseert op de aanname
van normaliteit.
Zogenaamde “bootstrapped” schattingen en p-waarden zijn in dit geval de oplossing.
Deze zijn in SPSS eenvoudig op te vragen.
Het is goed bij het ontwerpen van je onderzoek rekening te houden met mogelijke ernstige
schendingen van normaliteit en in je pre-registratie op te nemen dat je in dat geval
bootstrapped p-waarden zult gebruiken.
Dus op het moment dat het dramatisch is, doe je gewoon een ANOVA, maar dan gebruik je niet de pwaarde, maar de zogenaamde bootstrapped p-waarde.
(kan je oefenen met de shiny app)
De laatste aanname is:
Homoscedasticiteit
1. De aanname van homoscedasticiteit betekent dat de varianties van de scores in elke dezelfde
is.

Je hebt hier dus 3 groepen, van elk 40 personen.
De aanname is dat de spreiding(variatie) in groep 1 gelijk moet zijn aan groep 2 en aan groep 3.
Dat is dus hier niet het geval.
De aanname heeft betrekking op de variantie.
Deze aanname ga je bijna nooit meemaken.
2. Als de groepen qua grootte niet meer dan een factor 4 van elkaar verschillen, mogen de
varianties een factor 10 van elkaar verschillen, voordat schendingen een grote invloed op de
ANOVA hebben.
Bijvoorbeeld: de groepen zijn even groot & verschillen helemaal niet van elkaar.
Dus de varianties mogen een factor 10 van elkaar verschillen.
10 keer 4 = 40
Dus 4 en 36 verschillen niet een factor 10 van elkaar.
4 en 36 verschillen een factor 9 van elkaar.
Hier is dan dus niks aan de hand.
- Voorbeeld 2:

-

Voorbeeld 3:
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Wat als de aanname homoscedasticiteit geschonden is?
(alleen sprake van als de groepen erg ongelijk zijn van grootte & als de varianties heel veel van elkaar
verschillen)
Als je het niet vertrouwt, is het beter statistiek te gebruiken die zich niet baseert op de aanname van
homoscedasticiteit.
Zogenaamde “bootstrapped” schattingen en p-waarde zijn in dit geval de oplossing.
Deze zijn in SPSS eenvoudig op te vragen.
Het is goed bij het ontwerpen van je onderzoek rekening te houden met mogelijk ernstige schendingen
van homoscedasticiteit en in je pre-registratie op te nemen dat je in dat geval bootstrapped p-waarden
zult gebruiken.
(kun je nog bekijken in de app)
(Pas op: in software uitvoer staan vaak de standaard deviaties ipv de varianties.
De varianties worden verkregen door de standaard deviaties te kwadrateren.)
ANOVA Aannames
Pre-registratie
• Aantal en welke groepen en aantal personen per groep (gebaseerd op een power analyse of
al eerste stap voor Bayesian updating)
• Beschrijving van de afhankelijke variabele.
• Wanneer jij vind dat er sprake is van uitbijters, non-normaliteit, en heteroscedasticiteit.
• Wat te doen in het geval van uitbijters, non-normaliteit, en/of heteroscedasticiteit.
• Welke hypotheses er onderzocht gaan worden.
• Hoeveel factoren er in je design zitten, of het within, between of random factoren zijn.
Maar wat moet je nou pre-registreren?
1. Onderzoeksvraag
2. Welk ontwerp kiest u? al dan niet met een randomfactor.
3. Wat zijn je hypotheses.
4. Ga je met p-waarde of bayes factor analyseren.
5. P-waarde, doe je dat dan met .05 & .80
Schrijf dat allemaal op!
Daarna moet je denken:
Wat nu als de aannames geschonden worden.
Daar heb je al rekening mee gehouden, want je hebt gekozen voor een design met een random factor.
- Je zegt dat je alle uitbijters buiten de 1.5 gaat verwijderen.
- Alleen als de verdeling van laag naar hoog gaat of andersom, dan ga ik de bootstrapped
p-waarde gebruiken.
- Voor homoscedasticiteit staat hierboven beschreven.
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TOE Kwalitatief
Hoorcollege KWA 1

Bij kwalitatief wordt de hypothese overgeslagen.
Wanneer er resultaat is (wel of niet bevestigend voor de theorie) ga je opnieuw kijken naar het
ondersontwerp & opnieuw data verzamelen.
Je gaat dus itteratief te werk → Heen en weer tussen de fases.
• Kwantitatief onderzoek is redelijk lineair (doorloop van boven naar beneden). Je maakt het
onderzoek af en gaat verder met een nieuw onderzoek (misschien wel voortgeborduurd op
de vorige)
• Kwalitatief gaat constant heen en weer tussen die fases (telkens de cirkel doorlopen).
Het kwalitatieve interview

-

Ongestructureerde/open interview. (niks ligt vast, behalve een onderwerp) (gedurende het
gesprek merk je vanzelf waar het naartoe gaat → wat jij/hij/zij interessant vind)
Semigestructureerd. (tussenweg, bijvoorbeeld een topiclist, maar volgorde is nog niet echt
bekend) (paar vragen vastleggen misschien, maar er ook van af kunnen wijken)
Gestructureerde interview. (alles ligt van te voren vast: de vraagstelling, de vraagvolgorde,
mogelijke antwoordopties) (geen ruimte voor spontane dingen)
➔ Kan op papier afgenomen worden, persoon is niet van meerwaarde.

Begrippen uit de mentimeter
1. Reactiviteit → omdat mensen weten dat er een onderzoek aanwezig is, gaan ze zich anders
gedragen (sociaal wenselijk)
Hierbij moet je je afvragen, dat op moment dat je naar gedrag gaat vragen (taboes enz.)
zullen ze dat willen verzwijgen.
Zie je met name bij observaties
2. Focusgroep → minder diepte kan niet in vervanging van interviewer.
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Wat zijn interviews?
Het stellen en beantwoorden van vragen.
Het voeren van een gesprek met een respondent.
• Deze respondent heeft: ideeën, gevoelens, ervaringen, meningen enz.
• Deze worden omgezet in taal.
Jij als interviewer bent daarbij betrokken.
Doe je door:
• Inhoudelijke ondersteuning → stellen van de juiste vragen.
• Motiveren van respondenten om de juiste antwoorden te geven → het gedrag.
Interview: question-answer model
1. Wanneer er een vraag binnenkomt bij een respondent, gaat deze persoon eerst bedenken
wat er nu eigenlijk gevraagd wordt. Wat wil deze persoon van mij weten.
2. Dan gaat de respondent bedenken wat nou eigenlijk zijn antwoord erop is.
3. Dan moet je als interviewer helpen met dat antwoord ‘ophalen’.
4. Daarna moet je beoordelen wat je wil delen. Wat wil de interviewer van mij horen en wil ik
dat wel delen met deze persoon?
5. Daarna moet het nog gefabriceerd worden tot woorden.

Dat zijn dus 4 plekken in het interview waar het fout zou kunnen gaan.
Je moet dan dus al interviewer gaan bedenken, waarom krijg ik niet het antwoord op mijn vraag?
- Misschien stel je de vraag niet helder genoeg.
- Misschien weet de respondent op dit moment niet wat het antwoord is.
- De respondent goed begeleiden naar bepaalde vragen.
- De respondent overtuigen dat ze hun antwoord met jou willen delen.
- Vertrouwen krijgen → veilige setting creëren.
- Het lukt niet altijd om de respondent het in goede woorden te laten uitbrengen.
Na een goed interview ben je gesloopt als interviewer.
➔ Laat af en toe een stilte vallen, zorgt voor meer rust.
Waarom houden wij interviews?
• De perspectieven van een respondent begrijpen.
• Je wilt vanuit een eerste persoonsperspectief gaan werken.
• Niet beschouwen vanaf een afstandje, maar het perspectief van de respondent aannemen en
vanuit daaruit verder gaan denken over wat er nu eigenlijk aan de hand is.
• In de schoenen van de respondent kunnen verplaatsen.
Je spreekt dus minder mensen dan bij correlationeel of experimenteel onderzoek.
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Goed interview herken je aan:
• Reprocial tijd → geven & nemen tussen de interviewer en de respondent.
• Je moet reageren op elkaar. (bijv de woorden/taal van de ander gebruiken).
• Vertrouwen met elkaar opbouwen (laten zien dat je kundig bent).
Kenmerken van de interviewer
➢ Rapport opbouwen → vertrouwen aan het opbouwen bent.
➢ Actief luisteren (niet ondertussen aan andere dingen denken).
➢ Zorgt dat je doorvraagt (kan je laten zien dat je actief luistert/geïnteresseerd bent) (wel op
een sturende manier)
➢ Gaat niet verder nadenken over wat er nog gaat komen.
Vormen van interview
- Face to face.
2 mensen schuin tegenover elkaar. (recht tegenover is meer ongemakkelijk)
Setting kan er verschillen, café, uni, studeerkamer.
Probeer te sturen waar je gaat zitten.
- Telefonisch interview.
Is minderpersoonlijk/minder controle → mensen kunnen ondertussen andere dingen doen.
Het is lastig om emoties te lezen over de telefoon.
Meer feitelijk → semigestructureerd interview kan dat prima werken.
- Online
Bijvoorbeeld via skype of via een chat.
Skype is voordeel dat je wel face to face hebt. (bijvoorbeeld voor mensen in het buitenland)
(wel iets minder persoonlijk & problemen met wifi)
Chatten reageren mensen minder impulsief → kunnen makkelijk weer op de backspace
klikken.
- Go-along interview
Kortere vorm van etnografisch interview.
Bijvoorbeeld een dag meelopen met een persoon in diens werkzaamheden of tijdens een
wandeling.
Je gaat uit de face-to-face situatie.
Je spreekt de persoon in zijn natuurlijke omgeving.
- Etnografisch interview
Binnen de context van een groot interview.
Wekenlang verblijven in een bepaalde cultuur/omgeving/mensen.
Heb je momenten van interviews.
Is een goede manier van mensen echt leren kennen.
Combinatie van observeren, interviewen en focusgroepen.
Hoe doe je een interview? – Stages
1. Binnenkomst en introductie.
Op dit moment kan je het gelijk al helemaal verpesten.
Belangrijk moment om vertrouwen te kweken.
Zelf eerder aanwezig zijn is erg handig of zorg dat je alles van tevoren hebt afgesproken en klaar hebt
staan.
Bedenk wat je van tevoren kan zeggen om in het gesprek te komen → Heb je het kunnen vinden enz.?
Wat wil je over jezelf vertellen? Wat wel/niet delen.
2. Introduceren van het onderzoek.
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Wat gaat er gebeuren.
Wat iedereen zn rol is.
Zorgen dat het informed consent wordt getekend → niet tekenen is niet beginnen.
Wat gebeurt er met de data.
3. Beginnen van het interview.
Recorder aanzetten en beginnen met de eerste vraag.
Niet met gevoelig onderwerp beginnen.
Ook niet met de hoofdvraag, gewoon rustig aan beginnen.
Eerst de feitelijke vragen zodat je die informatie allemaal al binnen hebt.
4. Tijdens het interview.
De diepte ingaan.
Als je een topiclijst maakt, begint het vaak bij ondw 2/3 pas interessant te worden.
Als ene laatste op je topiclijst, het grote ondw waar je het over wil hebben.
Je werkt daar naartoe.
Wanneer de respondent uitgebreid antwoord → toeknikken, laten weten dat je dit fijn vind.
Korte antwoorden → doorvragen.
Stiltes laten vallen is effectief en rechtstreekse vragen stellen.
5. Interview afsluiten.
Rustig afsluiten en niet na het vertellen over een trauma, zeggen en nu is het afgelopen.
Rustig afronden met een simpelere vraag of onderwerp.
6. Na het interview.
De microfoon uitzetten.
Even nabespreken.
Je moet er alert op zijn dat mensen nog relevante informatie kunnen gaan delen wanneer ze aan het
weggaan zijn.
Laat de respondent eerst weggaan en laat je kladblokje nog even liggen.
Kun je nog als field notes/memo’s gebruiken.
Ook belangrijk; geen antwoorden inbrengen en geen leidende vraag stellen.
Focusgroepen
Mentimeter
Begrippen:
1. Moderator → zorgt dat gesprek opgang komt en dat iedereen aan het woord komt.
Wat is een focusgroep?
Een interactie tussen personen waarin het de bedoeling is dat ze met elkaar in gesprek komen (en niet de
moderator telkens iemand aanwijst).
• Data verzameld door middel van interactie.
• Participanten moeten luisteren, reflecteren en hun eigen standpunt creëren.
• Het is geen groepsinterview
• Spontaan, naturalistische setting.
Waarom doe je een focusgroep?
- Een probleem diagnoseren.
Kijken of mensen van de zelfde afdeling er samen achter kunnen lopen waarom dingen niet goed lopen.
- Nieuwe ideeën/relaties stimuleren.
Kijken hoe dingen samen kunnen werken/gaan.
- Evalueren van programma’s of interventie van een cursus.
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Wat vonden we ervan?
- Interpreteren kwantitatieve resultaten.
Bijvoorbeeld mix-methode onderzoek, kwantitatief & kwalitatief onderzoek combineren.
Dus je doet een vragenlijst bij de leerlingen en daarna middels focusgroepen kijken wat ze er van vinden.
Of je doet een kwantitatief onderzoek middels een enquête, maar je begrijpt de resultaten net niet
helemaal. Je kunt dan prima een kwalitatief onderzoek doe. Het is dan geen vervolgonderzoek omdat het
binnen hetzelfde onderzoek valt.
Het doel is niet dat je consensus krijgt → ze hoeven niet unaniem dezelfde keuze te maken, maar het kan
juist nuttig zijn om de verschillende perspectieven binnen een groep te leren kennen.
➔ Dit wordt je vaak duidelijker in een focusgroep dan in een paar losse interviews.
In losse interviews kun je het idee hebben dat mensen het best wel met elkaar eens zijn, terwijl wanneer
ze in focusgroep de verschillen weten uit te lichten en te benaderen.
Wat kan er fout gaan in een focusgroep
• Groepsinteractie komt niet op gang.
- Niet kundige moderator.
- Niet de juiste vragen.
- Komen in een keer hele andere onderwerpen naar voren.
- Lastig plannen, mensen op dezelfde tijd en plek bij elkaar krijgen.
- Complexere data analyse.
Moet je op drie levels analyseren
1. Intragroeplevel → wat wordt er binnen een groep gezegd en welke onderwerpen komen aan
bod.
2. Individueellevel → wat vind elke respondent er aanzicht van.
3. Intergroeplevel → tussen verschillende groepen vergelijken.
Focusgroep transcriberen is bijzonder lastig.
Vermijd het doen van een focusgroep wanneer:
• Commitments aan zitten die je niet kan bewaken.
Je belooft anonimiteit en privacy, zorgen dat het niet terug te leiden is naar 1 persoon.
Als je het over een hele specifieke groep, dan is die persoon vrij makkelijk te achterhalen.
Ook zit je in een focusgroep met andere mensen die dan dus ook hun mond moeten houden.
Bepaalde dingen zijn te persoonlijk om in een focusgroep te bespreken.
Wanneer je een baas bij zijn medewerkers zet, zullen ze toch anders gaan praten (kun je voorkomen door
alleen mensen met dezelfde functie uit te nodigen).
➔ Je kunt eigenlijk niemand helemaal beloven dat alles geheim blijft.
➔ Maar je moet wel duidelijk aangeven dat je dit wel verwacht.
Het is handig om van te voren te bedenken wat je ze niet laat vertellen onwillens van hun eigen veiligheid.
• Participanten zijn niet comfortabel met elkaar.
Voor een focusdeel heb je echt wel een dagdeel nodig, je moet ze comfortabel met elkaar maken.
• Sommige onderwerpen zijn niet geschikt om in een focusgroep te delen.
Hoe doe je een focusgroep?
- Plannen
- Respondenten verzamelen. Hoe te verzamelen?
- Het uitvoeren → Moderator en Co-moderator (opnames, eten en drinken)
- Analyseren en opschrijven van de data.
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Fases binnen een focusgroep
Hoe ontwikkeld een groep zich.
1. Vorming → Het samenkomen en vaststellen van de groep.
2. Storming → Het zoeken naar de hiërarchie in de groep. Wie zijn de leiders en wie zijn de
volgers? Onderlinge clash als er sprake is van meerdere leiders.
3. Norming → Het vaststellen van normen waar de groep zich aan zal houden. Als moderator
heb je hier een grote en belangrijke rol in. Ook beginnen met het inleiden van de
onderwerpen.
4. Performing → De moeilijke onderwerpen aan gaan kaarten. (niet te gevoelig = niet geschikt
voor een focusgroep) (wanneer je dit te vroeg introduceert gaat het fout, de mensen zijn er
dan nog niet klaar voor) (mensen zijn dan bijv. nog niet aan de stap toegekomen dat ze het
met elkaar oneens mogen zijn)
5. Adjourning → Afscheid nemen van elkaar. Nog een keer benadrukken wat je had
afgesproken met elkaar over vertrouwelijkheid.
Groepsetting
• Groepsgrootte → tussen de 6 en 10 deelnemers.
- Hangt af van het onderwerp, gevoeligheid en complexiteit.
- Diep op onderwerp ingaan of het juist breed houden.
- Ligt ook aan hoeveel mensen je kan vinden in de populatie.
• Je wil een heterogene groep binnen een hele homogene setting → we willen wel mensen
met dezelfde ideeën en hetzelfde niveau → daarbinnen moeten er wel nuances zijn. Het
moet niet zo zijn dat we allemaal exact hetzelfde denken. Verschillende meningen en
discussies mogen wel. Maar bijvoorbeeld geen super hoogopgeleide met laagopgeleide of
andere uitersten.
• Vreemden bij elkaar zetten/Gebruik maken van al bestaande groepen/Kennissen
Vormen van focus groepen
1. Two-way, je onderzoekt 2 groepen tegelijk.
Je spreekt dan bijvoorbeeld af dat 1 groep dan altijd zijn mond houdt.
Groep a begint met praten en mogen een discussie voeren.
Groep b observeert en houdt hun mond.
Op een bepaald punt wissel je dit om.
Groep b gaat dan verder waar groep a is gebleven.
Geeft de respondenten meer tijd om na te denken.
2. Dual moderator, je hebt dan 2 moderators.
Elkaar versterken, de een is voor het gesprek, de ander zorgt dat alles inhoudelijk gecoverd wordt.
3. Dueling moderator, je hebt dan 2 moderators.
Hier zijn de moderatoren het meer met elkaar oneens. Ze gaan tegenover elkaar staan en doen actiever
mee in het gezinsleven. Kan nuttig zijn in een situatie waarin een discussie niet op gang kan komen.
4. Respondent moderator, er meer buiten staan.
Opdracht of onderwerp geeft en vervolgens aangeven dat je er voor de rest buiten gaat houden.
5. Online focusgroep.
- Chatroom focus groep → iedereen kan elkaar tegelijk zien en is tegelijk aanwezig.
- Bulletin board → een vraag stellen en gedurende week mensen er op laten reageren en
erover laten discussiëren.
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Hoorcollege KWA 2

Het gaat vooral over data verzameling en data analyse.
Data analyseren
Stappen in kwalitatieve data analyse:
1. Data managen en voorbereiden.
Waar sla je het op en waar bewaar je het.
In een cloud of op dropbox geen geheime informatie opslaan (ook geen namen).
Voorzichtig met de data omgaan.
Je moet het dus goed opslaan en voorbereiden voor het analyseren.
Je interviewdata moet getranscribeerd zijn.
2. De data bekijken en reduceren.
Kwalitatieve data is vaak enorm talrijk, je moet zorgen dat het wel overzichtelijk blijft.
1 of 2 interviews kun je wel onthouden en nuances er nog van weten, maar bij meer lukt dit vaak niet.
3. Data coderen.
Om overzicht te houden over je data, is het handig om te coderen.
4. Het schrijven van memo’s.
Dit doe je door middel van alle gedachtes die je hebt op te schrijven.
5. Opstellen en toetsen van het model.
Opstellen → inductief proces → vanuit data naar een meer algemeen geldende theorie toe werken.
Binnen hetzelfde kwalitatieve onderzoek ga je het ook testen.
Dit is een deductieve manier van onderzoek doen, waarbij je checkt of de theorie die je hierbij hebt
geformuleerd passend is bij de nieuwe data.
Data coderen
- Iteratief proces → constant heen en weer gaan tussen fasen en nieuwe data vinden.
In kom had je 3 type codes:
1. Attribute codes, beschrijving van je respondent → demografische gegevens (sekse,
woonplaats, beroep, leeftijd)
2. Index codes, die geven aan waar de grote lappen tekst over gaan.
Ook wel functionele codes genoemd → dit stuk geeft als functie om mij dit/dat te vertellen.
Bijv: dit stuk tekst heeft als functie om een definitie te geven van bijvoorbeeld samenwerken.
Er wordt in deze codes niet inhoudelijk verteld wat er gebeurd.
3. Analytic codes
We beken het vandaag aan de hand van de grounded theory, alles kan achterhaald worden in de data en
wordt daarmee dus uit de data gehaald.
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De 3 fasen van coderen staan volkomen los van de 3 soorten die hierboven benoemd zijn.
Data analyser
Inductive en deductive data
• Deductive
Het beginnen met een brede theorie (algemeen geldende theorie) en dan ga je testen of dat ook zo is
in jou data.
Voorbeeld: Je hebt ergens gezien dat oudere mensen slechter auto kunnen rijden dan jongere
mensen.
Vrij algemene theorie.
Je zet vervolgens een experiment uit waarin je dat kan gaan testen.
Je laat het beide groepen doen en bekijkt wie het uiteindelijk beter kunnen.
We verwachten dat de jongere mensen het beter doen dan de oudere.
(typisch deductief onderzoek)
• Inductive
Het beginnen met data en dat bouwen we uit naar een theorie (puur geformuleerd op basis van de
data).
We gaan kijken naar hoe mensen auto rijden.
Op een gegeven moment valt ons op dat de oudere mensen veel slordige rijden.
Aan de hand van die data/observaties kun je dan een theorie formuleren.
In het algemeen zeggen we dat onderzoek of inductief of deductief is.
Toch bevatten veel inductieve onderzoeken ook deductieve aspecten.
Inductieve analyses
Grounded theory → helemaal open het veld in.
Geen ideeën, gevoelens, verwachtingen.
Termen:
➢ Sensitizing concepts
Het idee dat er helemaal geen idee is klinkt super mooi (romantisch), je laat je dan volledig
leiden door de data.
Eigenlijk kan dit niet helemaal, je gaat vaak wel onderzoek doen naar iets waar je al een
idee/gevoel bij hebt.
Wellicht is het dan beter om dit expliciet te maken.
Je moet je ook nog bedenken dat heel veel onderzoek al gebeurd is en het dan zonde is om
helemaal opnieuw te beginnen en daarmee volkomen te negeren wat daarvoor al gebeurd is.
In plaats daarvan kun je ook een meer genuanceerde manier van grounded theory toepassen, waarbij we
wel de literatuur van te voren bekijken en dan nog steeds afspreken dat onze theori volledig gebasseerd
moet zijn op de data. We erkennen dan wel dat het er is en ons er soms een beetje door laten leiden.
- Als een soort lens waardoor je naar de data kunt kijken.
Dit zijn dan concepten waar je gevoelig voor zou kunnen zijn.
Waarvan je weet dat het een issue kan zijn.
Vanuit de literatuur weten we dit kan hier relevant zijn.
Deze concepten kun je dan wel gebruiken.
- Deze concepten/manier helpen je dan om verder te komen in je onderzoek.
En niet telkens weer dingen opnieuw moeten uitvinden.
Maar voortbouwen op datgene wat andere ook al hebben gedaan.
- Kan je verklarende kracht geven/richting geven in je onderzoek/ een lens bieden.
- Maar zorg wel dat je geen tunnelvisie ontwikkeld.
Open blijven staan voor nieuwe informatie.
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Vermijd dat je de concepten gaat dwingen op de data.
Kun je doen door te kijken wat er gebeurd als je de concepten opdwingt (passen ze erbij) of
ze juist enorm vermijd.
Sensitive concepts (concepten) zijn best wel abstract.
Ze zijn vergezocht, geen dingen die mensen letterlijk zeggen.
Om ze toch direct toe te kunnen passen worden ze vaak verwerkt tot:
➢ A-priori codes.
Codes die je van tevoren opstelt.
Voordat je begint met je dataverzameling en analyse.
Dit zijn dus afgeleiden van je sensitive concepts.
Sensitive concepts zijn abstracht, A-priori codes is hoe het naar voren kan komen in je data.
Het is woorden specifiek.
Je moet ook dit weer niet opleggen, maar van tevoren vast leggen.
Dit is waar je als onderzoeker van tevoren al aan dacht.
Je kunt dan als lezer ook zien of data ook echt gedwongen is in het model.
A-priori codes komen dus heel strikt wel uit de literatuur.
➢ Constant Comparison
Het is heel verleidelijk om je laatste respondent je model nog even te laten veranderen.
Je hebt een strak model en je komt dan nog 1 respondent tegen die er net niet helemaal in
past.
Wanneer je nog even iets aanpast, past deze respondent er wel in.
Bedenk wel dat je dan wellicht wel 30 andere respondenten hebt die nu niet meer binnen
het model passen.
Je bent dus constant aan het vergelijken tussen je nieuwe theorie/data/alles wat ik heb verzameld/de
memo’s/de literatuur die je hebt verzameld. Je legt het constant naast elkaar en probeert het rijmend
naar elkaar te maken.
Het belangrijkste is dat alle data en het model in overeenstemming zijn.
De literatuur is hierbij veel minder belangrijk dan de data.
- Iets wat alleen maar in de literatuur terug komt zal geen onderdeel worden van de
definitieve theorie.
Inductive codeer proces
Dit gaan we doen met 3 stappen:
1. Open
2. Axial
3. Selective
Het doel is het theoretische model te bouwen.
Wat het model is, is afhankelijk van je studie
- Het kan een chronologisch verhaal zijn (dit is hoe mensen het proces doormaken).
- Kan ook een status model zijn, waarin je laat zien wat invloed op elkaar heeft of wat op
elkaar door werkt.
Stap 1: Open coderen
Je zit met een berg aan ruwe data.
Transcripten zonder enige nuances.
Het idee van open coderen is om de tekst uit te gaan pluizen, te zien wat er allemaal in zit en het meer
terug te brengen naar behapbare data.
De manier om dat te doen is om de data in stukjes te hakken.
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•

Door te herkennen wat de waardvolle fragmenten zijn die er in zitten en die te labelen met
een code die een beschrijving geeft van wat er in staat.
Zo heb je niet meer de hele lap interviews of fragmenten, maar beschrijvingen die je vertellen dit is wat er
inhoudelijk gebeurd binnen dit stukje tekst.
• Die open code moet dus inhoudelijk vertellen wat er wordt gezegd in het stuk tekst, zodat je
het niet opnieuw hoef te lezen.
Bij een functionele code lukt dit niet → je weet dan dat die code je een uitlegt dat er in het stuk tekst
ergens een definitie van staat. De code zelf zegt je nog niet wat de code is en dat is bij een open code wel
het geval.
Het kan dus zijn dat je meerdere open codes aan 1 stuk tekst vast plakt.
Het gaat sws gebeuren dat je een code maakt waarvan je later alsnog de tekst wil lezen omdat je niet
meer zeker weet wat je nou zelf hiermee bedoelde.
Je moet niet teveel tekst aan 1 code hangen, want anders ben je alsnog heel lang bezig als je het nog weer
opnieuw wil opzoeken.
Dus niet te lange, maar ook niet te korte fragmenten selecteren.
- De lengte van de opencode is ook van belang.
Soms heb je het gevoel dat je hele zinnen moet neerzeten in de code om te kunnen omschrijven wat je
nou echt bedoeld.
Dan is het geen data reductie meer, maar het kopiëren van data/uitleggen van data.
Het idee is wel dat er na het coderen een lijst uitkomt van codes, die heel snel een overzicht geven van
wat er inhoudelijk in de data gebeurd.
Je moet dus neigen naar codes van max. 2/3 woorden.
Je kunt ook stukken niet coderen, dat is een keuze die je maakt.
Voorbeelden:

Je hebt een bos van data → uit dat bos ga je losse bomen knippen.
We zijn alleen op zoek naar de bomen en niet naar het pad wat daar tussen in loopt.
Het pad is zeker wel boeiend, maar nu niet relevant.
Zo’n enkele boom is niet gelijk een beving, het is niet gelijk een antwoord op de onderzoeksvraag.
Het zijn wel allemaal tussenstukjes.
Vanuit hieruit kun je verder bouwen in de volgende fases van het coderen.

• Stappen die je moet volgen:
1. Lees de tekst goed door. Bedenk dan welke aspecten relevant kunnen gaan zijn voor je
onderzoeksvraag.
2. Kijk dan naar de fragmenten die relevant zijn voor de onderzoeksvraag. Het is een
volwaardig/betekenisvol fragment. Wat representeert dit fragment en wat wordt er mee
bedoeld. Mag je wel interpreteren.
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(Je kunt alles al gelijk op 1 hoop gooien, dus alle soorten muziekinstrumenten onder de naam
muziekinstrument benoemen, maar je kunt het ook eerst apart van elkaar houden, dus
gitaar, piano enz.)
3. Kijken waarom het fragment een betekenis vol geheel en is het fragment wel betekenisvol?
Kan ik het ook zonder verdere context interpreteren.
Weet ik wat er gebeurd of heb ik toch nog een stukje meer data nodig.
4. Past het wel bij mijn onderzoeksvraag.
Je vond het erg relevant maar past het wel bij de vraag die je wilt gaan beantwoorden.
Is het daar wel echt een antwoord op of gaat het er veel te ver van vandaan?
Hier kan je de keuze maken om het toch niet te coderen.
5. De naam van je code gaan bedenken.
Kijken naar namen die in de literatuur al naar voren kwamen of codes die je al eerder had
aangemaakt.
De opencodes die je uitvoorgaande interviews had aangemaakt of die je in het interview zelf
al eerder hebt gebruikt.
Of uit apriori codes die je al had gemaakt.
Het is hierbij niet erg om veel en dubbel te coderen, dit kan je dan later schrappen.
Kijk ook naar andere mensen en help elkaar.
6. Samenvoegen van codes
Wanneer je alle codes hebt verzameld en dus saturatie hebt bereikt en je kun je door naar de volgende
stap in het coderen.
Saturatie: ik heb geen nieuwe codes meer nodig om de nieuwe data te beschrijven.
Axial coding
We gaan structuur aanbrengen in de data.
De lange lijst met codes gaan we opfrissen.
We gaan eigenlijk beginnen met het terug in elkaar zetten van de data.
Het nieuwe in elkaar zetten, maar dan op een andere manier.
Andere logica en bouwstenen moeten ervoor zorgen om uiteindelijk tot het definitieve model te komen.
Doel: structuur vinden en hoofdthema’s onderscheiden/herkennen in de dataset.
Je hebt hoofdcodes en subcodes en zelfs nog subsubcodes → maar in de literatuur wordt vaak gesproken
over thema’s. Wordt vaak hetzelfde mee bedoeld.
Je doet dit meerdere keren.
Hierdoor ga je ook op zoek naar een manier die je niet gelijk in je hoofd had zitten.

In het bos betekend dit: het linken van alles aan elkaar.
Dingen onder dezelfde thema’s neer gaan gooien.
• Stappen die je moet volgen.
1. Eerst ga je kijken of je dataset kloppend is.
Klopt mijn lijst van codes wel.
Dit is het einde van open coderen.
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Zijn de codes mooi/helder.
Begrijp ik ze allemaal of moet ik ze nog re namen of samenvoegen.
2. Zijn er nog fragmenten of codes die opgeschoond moeten worden of aangepast.
Vergelijk de codes met je mede codeerde.
Kijk of je groepen kan benoemen of toch echt dingen apart moet houden (muziekinstrumenten).
3. Kijk of er codes zijn die toch niet relevant genoeg zijn.
Deze codes kun je dan toch nog weggooien.
4. Structuur aanbrengen
Kun je bijvoorbeeld allemaal codes vinden die gaan over emoties/materiele zaken/invloeden van familie.
Hier maak je dan een overkoepelende code bij (een hoofdcode/axiale code).
Een axiale code kan inhoudelijk zijn, maar ook functioneel.
5. Hoofdcodes beschrijven.
Kan ik mijn hoofdcodes mooi beschrijven.
Kan ik van al mijn hoofdcodes (met subcodes) een duidelijke definitie geven.
Kan ik beschrijven waarom een opencode onder deze hoofdcode valt en niet onder een andere
hoofdcode.
Op moment dat dat lukt en je dus goed kan afbakenen wat je bedoeld met een bepaalde code, dan weet
je dat je al een heel eind bent in het codeerproces.
Bij sommige codes heb je wel het gevoel dat het relevant is, maar je weet niet helemaal wat er nou mee
bedoeld wordt. Je kan het bijvoorbeeld niet baseren op data.
- Dat wordt dan het moment waarop je meer data gaat verzamelen.
Dit is dan redelijk specifiek gericht op het vullen van bepaalde codes.
De codes waar je nog niet genoeg helderheid over hebt, ga je kijken of je daarover nog meer informatie
kan krijgen.
- Je gaat hetzelfde interview dan maar dan meer de nadruk leggen op wat je nog mist.
Wanneer de nieuwe data verzameling geen nieuwe inzichten geeft.
Je hoeft dan je definities niet aan te scherpen, je hebt er niks nieuws van geleerd, het moment van
saturatie is hier bereikt.
Saturatie betekend hier dus, geen nieuwe informatie meer over de structuur die we hebben gemaakt.
Voorbeeld axial coderen

Axial codes hoeven geen dingen te zijn die mensen rechtstreeks hebben gezegd.
Ze kunnen ook uit de literatuur gehaald worden.
Selectief coderen
De laatste fase van het coderen.
Dit is het bouwen van het theoretische model.
Dit is de fase waar we in het college het minst over kunnen zeggen.
Het is zo afhankelijk van het onderzoek.
We kunnen er over zeggen dat je als input hoofdcodes en subcodes hebt.
Waarbij je een beschrijving en definitie kan geven van die hoofdcodes.
Je gaat in deze fase die aan elkaar proberen te linken.
Maar hoe dat er uit ziet is enorm afhankelijk van de inhoud.
Probeer een theoretisch model er in te vinden.
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We zijn van onze structuur opnieuw een bos aan het bouwen.
Een bos dat er anders uitziet dan het bos waar we mee begonnen.
Maar wat even goed past en gebouwd is vanuit de data.
• Stappen om te volgen:
1. Wat zijn de hoofdthema’s die naar voren kwamen uit je data?
Wat waren nou de belangrijkste aspecten/thema’s die hier naar voren kwamen.
2. Wat is nou de belangrijkste boodschap van je respondenten?
Wanneer heel vaak aan je wordt gevraagd wat nou de uitkomst is van je onderzoek, zul je eerst enorm
uitgebreid vertellen en uiteindelijk ga je het versimpelen en inkorten.
Hierdoor weet je het uiteindelijk tot 1 zin in te korten wat nou de belangrijkste boodschap van de
respondent is.
Waarschijnlijk is dit de belangrijkste data die naar voren kwam uit jou onderzoek.
Dat is waar je je resultaten om heen moet bouwen.
Het helpt dus om er met mensen over te praten.
3. Zoeken naar links tussen de hoofdthema’s
Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Leidt de een tot de ander? Gaat de een vooraf aan de ander? Of
hebben ze op een andere manier invloed op elkaar?
Zijn er demografische verschillen die je ook terug ziet in de thema’s
Hiermee kun je een soort typologie creëren waarmee je aangeeft er zijn bijv. 4 type studenten, 4 type
manieren om je studiekeus te maken en dan ga je beschrijven hoe zij verschillen op de 4 verschillende
thema’s die jij hebt gevonden.
4. Hoe kun je het perspectief van de respondenten het beste beschrijven?
5. Kun je een theoretisch model vinden?

Ook hier kun je nog weer data verzamelen.
Je gaat kijken of het klopt.
Je gaat dan testen of je theoretisch model werkt voor nieuwe respondenten (deductief onderdeel van
inductieve data analyse).
Dataverzameling is in dit geval tweeledig.
Een deel van het selectief coderen kan zijn om te leren of die verbanden wel degelijk bestaan.
Hierna ga je dan testen of je theorie wel werkt voor de hele onderzoekspopulatie.
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Wanneer je nieuwe respondenten toevoegd en deze leren jou niets nieuws meer, dan is er sprake van
saturatie.
Saturatie: we leren niks nieuws meer over de verbindingen/onderdelen van het model of zelfs we weten
precies hoe het werkt.
Herhaling
Codes
1. Type of codes
- Analytic codes
- Attribute codes
- Index codes
Phases of coding (gebaseerd op de grounded theory) (wijze van coderen)
- Open coding
- Axial coding
- Selective coding
Het is niet perse de bedoeling om die naast elkaar te gebruiken of om op elkaar toe te passen.
Observatie
1. Participant vs Non-participant.
2. Overt vs Covert.
Ik kan mezelf bekend maken als observant of niet bekend maken als observant.
Bekend maken zorgt voor reactiviteit, mensen gaan op je reageren.
Het is wel iets ethisch om te vertellen dat je aan het observeren bent.
Wanneer je weet dat de reactiviteit je onderzoek volledig verstoord en je observatie niet zo lang zal duren
ga je kijken of je het verhuld kan doen.
3. Systematisc vs Non-systematic
Heb ik een checklist van te voren met dingen waar ik op ga letten of ga ik ter plekke opschrijven wat in me
opkomt in field notes.
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Hoorcollege KWA 3
Bestaande data en deductieve analyse.
Deductief → theorie toetsend.
Je begint met een theorie en gaat kijken of die theorie klopt.
Aan het eind van het onderzoek doe je daar een uitspraak over.
Inductief → theorie vormend.
Je begint zonder theorie en gedurende het onderzoek ontwikkel je een theorie.
Deze verklaard wat je geobserveerd hebt.
Grounded theory → vorm van inductief onderzoek.
Het uiteindelijke doel is een theorie formuleren.
Je hebt wel een aantal bouwstenen, maar je laat je er niet door leiden.
Hoe zien de verzamelde data eruit?
- Interview/Focusgroepen
Transcripten
Field notes
- Observaties
Field notes
- Bestaande gegevens (gegevens die je niet zelf creëert voor een onderzoek)
De data zal er toch al zijn → het is niet speciaal gemaakt voor een onderzoek.
Archiefstukken
Nieuwsberichten
Dagboeken
Tekstuele & visuele data
Manifest en latent coderen/naar kijken.
• Manifest coderen
Je kijkt naar de directe, feitelijke, zonder meer aanwezige dingen.
- Bijvoorbeeld het aantal keer dat een woord gebruikt wordt.
- Het aantal keer dat er een sigaret wordt opgestoken in een tv show.
- Het aantal foto’s van vrouwen in tekstboek.
• Latent coderen
Je kijkt meer naar de interpretatie, begrijpen wat er staat en in een context kunnen plaatsen, pas dan kun
je er mee aan de slag gaan.
- Manier waarop er gesproken wordt over feminisme in de krant.
- In welke context wordt de sigaret opgestoken.
Aanvankelijk van je onderzoeksvraag zal je naar 1 van deze beide kijken of beide.
Tekstuele data
Over het algemeen ‘gewoon de documenten.’
Elke vorm van tekstuele data is hierbij mogelijk.
Secundair sources → ze zijn niet gecreëerd voor het onderzoek.
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Voorbeelden
• Structuur van organisaties kun je afleiden aan de documenten.
Vergaderingen/website/officiële documenten die ze naar buiten brengen.
Manieren om te doorgronden wat ze nou precies doen of uitdragen.
• Nieuwberichten/krantenberichten.
Om te kijken hoe de visie over bepaalde groepen/onderwerpen belicht worden.
• Notities die mensen zelf maken.
• Dagboeken die mensen bijhouden.
• Enz enz enz
Classificerende documenten
Je hebt documenten die vanuit een organisatie zelf komen, hierbij moet je je dan afvragen of het van de
organisatie zelf komt of dat iemand anders iets schrijft over de organisatie.
- Dit is vanuit een bepaalde visie gebeurd → zit waarschijnlijk een HR team achter.
- Er is hierbij over nagedacht hoe ze naar buiten komen & wat ze wel en niet willen laten
overkomen.
Wanneer iemand iets over je bedrijf schrijft heb je te maken met andere belangen.
- Waarom willen ze daarover schrijven.
- Wat zit er voor hen in/wat willen ze hiermee uitdragen.
Je hebt de informele documenten → persoonlijke notities (geven een hele andere vorm van informatie).
- Wat zeggen mensen in informele documenten.
- Voor wiens ogen was het ooit bedoeld.
- Wat kun je eruit afleiden.
Bij alle drie de vormen moet je erbij afvragen, voor wie of wat is het gecreëerd?
Het verkrijgen van documenten
➢ Je hebt publiekelijke documenten.
(Rapporten, websites, publieke bijeenkomsten, bibliotheken)
Op moment dat je onderzoek gaat doen naar een organisatie, probeer dan zoveel mogelijk van alle lagen
mee te krijgen. Zo krijg je een zo volledig mogelijk beeld.
Triangulatie → vanuit alle hoeken informatie verzamelen over het subject waarna je onderzoek doet.
➢ Je hebt ook documenten waar je toestemming voor nodig hebt.
Archieven, correspondentie met belanghebbenden, vertrouwelijke meetings, evaluaties,
persoonlijke ontwikkelingen plannen.
➢ Je hebt ook private documenten.
(Memo’s, persoonlijke notities, brieven, dagboeken)
Visuele data
Plaatjes en foto’s
Beeldmateriaal → gecreëerd materiaal.
Classificeren visuele data
- Geproduceerd door participanten.
- Geproduceerd door de onderzoeker.
- Reeds bestaande → gecreëerd door andere, met een ander doel.
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Voorbeelden
• Advertenties.
• Fotoalbums van families.
• Covers in magazines.
• Tekeningen.
• Enz. enz. enz.
Voorbeeld van de magazines.
Andere manier van visuele data gebruiken.
Het voorbeeld van de magazines liet zien wat voor verschillen er zijn in voordelen en hoe mensen worden
aangesproken in verschillende landen.
- Visuele data als input voor mijn interview.
De data niet gebruiken om zelf te analyseren, maar in je interview gesprek over die data praten.
Als een soort van uitlokkend materiaal → kan helpen om het gesprek op gang te krijgen.
Je hebt:
Prombt → nieuw onderwerp, dus een open vraag (waar je vast en zeker een antwoord op krijgt).
Probs → manieren om een gesprek gaande te houden, door te gaan over het onderwerp (doorvragen,
stilte laten vallen, geluidje maken enz.)
Voorbeeld:
Allemaal verschillende ansichtkaarten (met emoties) kopen en die voorleggen aan de respondent in het
interview. De respondent moet dan een kaart uitkiezen bij een antwoord op een vraag. De redenering
voor deze kaart kan van groot belang zijn voor jou onderzoek.
Zulke data, kan bestaand zijn, maar kan je ook zelf maken.
- De respondent de visuele data laten maken.
Kinderen die illegaal in de stad wonen een camera mee geven en ze zelf fotos laten maken.
Goede en leuke manier om de kinderen aan het praten te krijgen.
Deductieve data analyse
Deductie → Je begint met een theorie, je hebt literatuur gelezen en op basis daarvan heb je hele
duidelijke verwachtingen van wat er aan de hand is in het onderzoeksveld.
Je gaat data verzamelen om dat vervolgens te analyseren en uiteindelijk zegt die data dan iets over je
theorie.
Het bevestigd of kan de theorie enigszins ontkrachten.
Aan de hand daarvan kun je nog bijschaven zodat je weer een passende theorie hebt.
Het idee, we hebben een theorie en die gaan we toetsen.

Inductief onderzoek heeft deductieve aspecten → constant testen of hetgeen wat we doen kloppend is.
Andersom hoeft dat niet zo te zijn. Je kunt deductief onderzoek doen met heel weinig inductieve
aspecten.
In deductief onderzoek kan in de discussie wel sprake zijn van een nieuwe verklaring.
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Er komt een nieuwe hypothese die dan vervolgens niet weer wordt getest.
Belangrijke termen (deductieve analyse)
1. Theoretische saturatie
Op moment dat je nieuwe data toevoegt geeft het geen nieuwe informatie weer.
Open codes → Geen nieuwe open codes nodig.
Axial coderen → Niks nieuws meer leren over het hoofdthema. Geen aanscherping meer in
de definitie.
Theoretische saturatie → relatie tussen de verschillende hoofcodes en hele theoretisch
model.
Bij het deductief analyseren kun je veel meer zeggen, we blijven data verzamelen totdat we uiteindelijk
kunnen zeggen, dit model past of het model past niet, maar ook hier zit het model wel in.
Het zoeken naar negative cases
Een manier om kwalitatief onderzoek uit te voeren, is het op zoek gaan naar negative cases.
Negative case → een case die niet past bij je theorie.
Dit zijn enorm informatie rijke casus.
(Je kunt het vergelijken met de outliners in kwantitatieve data)
Je kunt je theorie aanscherpen → kunnen zeggen over welk deel van de populatie het wel of niet
geld/waar je nog niet eerder aan gedacht had.
Het kan ook zijn dat wanneer je de negative case niet vind, je klaar bent met theorie.
Het is dan echt gelukt en het beschrijft de populatie heel mooi.
Categorisatie matrix
Je hebt een bepaalde onderzoeksvraag.
Bijv. Op wat voor manier heeft diabetes invloed op de wellbeing?
Wat voor gevoelens en emoties komen daarbij kijken?
Op basis van de literatuur bedenk je dan verschillende mogelijke antwoorden.
In dit geval waren er vier categorieën:
1. Dependence → afhankelijkheid van medicijnen.
2. Worries → zorgen maken.
3. Sadness → verdriet.
4. Guilt → schuldig.
Hier maak je dan een categorisatie matrix van:

Deze bedenk je voorafgaand aan de dataverzameling.
Deze kun je dan vervolgens gebruiken om je onderzoek uit te voeren.
Dit maak je dus wanneer er al behoorlijk wat informatie beschikbaar is over het onderwerp waar je
onderzoek over gaat doen.
Zeker wanneer het onderzoek wat ingewikkelde en sensitiever is en niet geschikt is om een survey af te
nemen, maar echt wel met mensen wil praten is het heel erg passend om het op deze manier uit te
voeren.
Je zou dit onderzoek met een survey kunnen doen, maar dat doe je bewust niet omdat we denken dat het
gevoelige informatie kan zijn.
Het is lastig en complex om hier een goed antwoord op te geven.
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Je kunt er waarschijnlijk meer over leren wanneer je het in de vorm van een interview zal doen.
Deductief codeer proces – Content analyse
Je gaat de inhoud van de data analyseren.
Stap 1: Categorisatie matrix creëren.
Waar gaan we onderzoek naar doen en wat zijn de mogelijke antwoordopties.
Je hebt al voorbeeld onderzoeken gelezen en gaat nu kijken of het kan worden toegepast in
je eigen onderzoek.
Stap 2: Data verzamelen.
Interviews, Focusgroepen of andere dingen die je hebt bedacht.
Stap 3: Alle data die verzameld is toepassen op de matrix.
Kijken of we de data binnen de matrix kunnen passen.
Het gaat voorkomen dat je data hebt die niet tussen die matrix past.
- Je kunt dan bijv. zeggen: niet kijken wat er niet past, maar vooral kijken hoe goed het wel
past, dus in welke mate fit de data in de matrix (heel deductief).
- Je kunt ook zeggen: we gaan kijken wat de verklaring daar nou voor is.
Is er wellicht een uitbreiding mogelijk?
Een extra categorie maken waarin dan de non-fitting data inpast.

Je kunt dus uitweiden en toelichten wat er allemaal bijhoort.
Om er zo meer over te leren.
- De unfitting data kun je ook haast nog passend maken (meer inductieve manier).
Eerst labelen met de passende name wat er nou precies bedoeld wordt.
Bijv. verlegen → dat mensen terughoudende worden.
Je kunt hier een label aanhangen die dat beschrijft.
Dit is een term die niet past bij onze matrix, maar we gaan kijken of we deze alsnog fitting
kunnen maken.
Het is een negative case → het past niet bij je data.
Maar het kan heel erg nuttig zijn omdat als nog te doen.
De categorisatielijst uitbreiden om het wel passend te maken → inductief deel in een verder deductief
onderzoek.
Je moet van te voren na denken of je deze ruimte wil bieden aan je onderzoek.
Of dat je het niet aanpast en aangeeft hoeveel procent je niet kwijt kan in de matrix. (dit is een zuiver
deductief onderzoek)
Stap 4: Uitspraak in hoeverre je data bij de matrix past (of andersom).
Hoe frequent komen de vier begrippen voor.
Hoe veel en hoe vaak er nieuwe termen voorkomen.
Latente verklaring geven: wat zegt het nou dat mensen het vooral hebben over 1 van de in dit geval 4
categorieën. Waar komt dat door?
➔ Kan komen door de manier van data verzamelen
Kritisch kijken hoe je er invloed op hebt gehad.
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Inductive
Bottums-up (van de data naar een
overkoepelende theorie).
Uses sensitizing concepts (is een mogelijkheid,
hoeft niet).

Deductive
Top down (overkoepelende theorie kijken naar je
data)
Een manier hiervoor is : categorization matrix.
Van te voren nadenken over type reacties en
mensen.
Data en matrix op elkaar toepassen.

Voorbeeld: coding proces – open > axial >
selective.
Bijzonder flexibel, volledig open voor nieuwe
indrukken en weinig verwachtingen.
Theory building.

Flexibel of niet flexibel wordt van tevoren
besloten.
Theory testing
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Hoorcollege KWA 4
Kwaliteit in kwalitatief onderzoek
Rigor → een onderzoek opzetten waarvan je zeker weet of zo zeker als dat je kan weten, dat het aantoont
wat je wilt aantonen.
Er wordt dan met name gekeken naar:
- Transparantie
Een transparant onderzoek opzetten waarbij je helder maakt wat de stappen zijn geweest die
je zet in het onderzoek.
- Reflexivity
Reflexief zijn op jezelf en je eigen onderzoek.
Kijken waar de invloeden op het onderzoek vandaan zijn gekomen.
Wat kan het onderzoek allemaal hebben beïnvloedt.
Rigor in kwalitatief onderzoek – Three perspectives
Binnen de sociale wetenschappen is kwantitatief onderzoek vaak het meest gangbaar.
Wat moet je daarmee als kwalitatief onderzoeker?
Perspectief 1: Komt voort uit een empirisch-analytisch paradigma.
Komt heel erg uit de natuurwetenschappen voort, systematisch onderzoek doen, iedereen op dezelfde
manier door het onderzoek heen loodsen. Alles is gebaseerd op de Empirie.
- Heel veel kwantitatief onderzoek is daar opgericht.
Ze zeggen ook dat je als onderzoeker buiten het onderzoek zal moeten staan.
Je zal een 3e persoonsperspectief moeten aannemen, waarbij je beschrijft wat je ziet gebeuren.
Hierdoor kun je een objectieve blik geven van datgene dat je aan het onderzoeken bent.
- Voor kwalitatief onderzoek heeft dat als gevolg dat ze zeggen dit is geen wetenschappelijk
onderzoek. Omdat je met de respondenten de data aan het vormen bent.
Je zit heel erg in het onderzoek en bent niet bezig met een 3e persoons perspectief.
Interperatieve paradigma → jezelf kunne verplaatsen in de schoenen van diegene die je aan het
onderzoeken bent.
Als je dit paradigma zal volgen kom je waarschijnlijk tot de conclusie dat kwalitatief onderzoek geen
wetenschappelijk onderzoek is.
Alle kenmerken van kwaliteit die wij kennen in kwantitatief onderzoek en alle procedures die je hebt om
dat te testen die zou je ook moeten kunnen toepassen op kwalitatief onderzoek en als dat niet kan dan is
het geen goed wetenschappelijk onderzoek.
Perspectief 2: Validiteit en betrouwbaarheid zijn de kenmerken in kwantitatief onderzoek.
Dit moet je binnen kwalitatief onderzoek wel op een andere manier toepassen.
We moeten vooral dezelfde termen gebruiken maar we hebben wel andere procedures nodig om dat te
toetsen.
Normaal zal je een cronbach’s alpha uitreken om de betrouwbaarheid te meten dat gaat niet in
kwalitatief onderzoek.
Dus termen gebruiken, maar procedures aanpassen → zorgen dat het passen is bij kwalitatief onderzoek
en de aard daarvan.
- Het kan zijn dat hier wel verwarring door wordt gecreëerd.
Het wordt er beetje vaag en verwarrend van en dat is een nadeel aan dit perspectief.
In dit perspectief wordt kwalitatief onderzoek wel gezien als wetenschappelijk onderzoek.
Perspectief 3: Kwalitatief en kwantitatief zijn compleet verschillend van elkaar maar laten we dan
ook niet onder dezelfde terminologie blijven hangen.
Laten we andere termen nemen om te beschrijven wat de kwaliteit is van kwalitatief onderzoek.
De volgende termen:
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-

-

-

-

Credibility
Goed weergeven wat daadwerkelijk de relatie is tussen gemeten/onderzochte factoren.
De truth value onderzoeken.
Kunnen de beweringen die de onderzoeker doet daadwerkelijk zo in het veld voorkomen.
Transferability
Kan het worden toegepast op andere situaties.
Kunnen we het generaliseren andere mensen/populaties/andere situaties binnen de
populatie.
Dependability
Het onderzoek is niet afhankelijk van wie het onderzoek uitvoert.
Er zou in alle gevallen hetzelfde uit moeten komen. (geen invloed moeten hebben van de
onderzoeker)
Resultaten moeten consistent zijn.
Confirmability
Als het niet confirm is opgezet heeft de onderzoeker niet gezocht naar bevestiging van zijn
eigen verwachtingen.
Neutraal het onderzoek in gaan.

Zoals je hier kan zien zijn de termen direct te linken aan termen in kwantitatief onderzoek.
Voor dezelfde criterium ineens hele andere termen bedenken.
Nadeel → je vervreemd het kwalitatieve onderzoek van het kwantitatieve onderzoek.
Hierdoor krijg je een soort isolatie tussen de velden.
Nog even de termen herhalen
1. Reliability
Betrouwbaarheid → weinig random error.
Herhaaldelijk meten zou je op hetzelfde uitkomen.
In kwalitatief onderzoek → in hoeverre komt een andere onderzoeker tot dezelfde conclusie.
Dezelfde procedure volgen in hoeverre komt hij/zij dan tot hetzelfde model.
Het lastige van betrouwbaarheid in kwalitatief onderzoek is:
Als lezer is het heel lastig om te beoordelen of het daadwerkelijk betrouwbaar is opgezet.
Je leest hoe het onderzoek is opgezet en dat er een topiclist is gebruikt, maar het is lastig om na te gaan in
hoeverre dat nou goed is gegaan.
In hoeverre er toch niet gezocht is naar bevestiging in bepaalde categorieën.
Of dat jij als interviewer toch gestuurd hebt in het interview.
In de dataverzameling en analyse kun je ongewild gestuurd hebben.
• Oplossing → database maken.
In de database zit:
- Getranscribeerde data/geanomiseerde data.
- Data analyse met je gemaakte tabellen en figuren.
- Memo’s en audio opnames.
- Consent form of het mailtje dat je hebt gestuurd om mensen te benaderen enz.
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Andere mensen kunnen dan volledig inzicht krijgen in wat jij hebt gedaan.
In lijn met open science → mensen kunnen het controleren maar vooral ook gebruiken voor eigen
onderzoek.
Vergroot het idee van betrouwbaarheid want dan kunnen andere mensen het ook daadwerkelijk
herhalen.
Je deelt wel transcripten die veel gevoelige informatie kunnen bevatten.
Je moet van tevoren dus wel aangeven wat er met de data van de respondenten gebeurd.
In hoeverre kan ik de data delen zonder mijn respondenten te schaden.
2. Interne validiteit
In hoeverre de causale relaties daadwerkelijk voortkomen in de praktijk.
Dat heeft te maken met dat er alternatieve verklaringen zijn die je niet hebt onderzocht.
In kwalitatief onderzoek → in hoeverre klopt het verhaal, in hoeverre kloppen de relaties tussen de
thema’s die je hebt gevonden.
Manier om daar enige garantie voor te geven:
• Theory triangulatie
Verschillende ideeën naast elkaar leggen en toepassen op de data.
Om te kijken welke het meest naar voren komt.
3. Construct validity
Minder goed toepasbaar op kwalitatief onderzoek.
In hoeverre meet je wat je wil meten.
Je wilt dat de vragenlijst depressie meet en het volledige concept, maar verder niks anders.
Dit gaat al erg uit van het idee dat er variabele/constructen zijn die je kan meten.
In kwalitatief onderzoek begin je zonder constructen/variabelen.
Empirische paradigma → de resultaten en mensen terug kunnen brengen naar getallen (kwantitatief)
Interpetieve paradigma → hollistisch onderzoek → mens als geheel complex wezen meenemen en niet
van tevoren al zeggen ‘we gaan alleen maar focussen op deze drie variabele’ en daarmee hebben we een
waardevolle beschrijving gegeven van deze respondent.
- Om toch te zorgen dat wij goed meten wat we willen meten zou je gebruik kunnen maken
van datatriangulatie.
Er zitten altijd nadelen aan bepaalde vormen van dataverzameling en dan is het dus goed om
niet 1 maar bijv. 2 manieren hebt van data verzamelen.
Je krijgt dan een beter beeld van het construct dat je aan het meten bent.
Een enkele databron is dus niet altijd volledig accuraat.
4. Generalizability
Externe validiteit → in hoeverre kunnen we het vertalen naar andere personen/situaties.
Daarvoor onderscheiden we 2 verschillende soorten:
- Empirische generalization, in hoeverre kun het generaliseren naar andere
mensen/populaties.
- Theoretische generalization, in hoeverre past het bij andere theorieën, in hoeverre fit het in
het geheel van alle onderzoeken in dat onderzoeksveld.
Checklist om na te gaan of je rigor onderzoek hebt opgezet
Hiermee kun je makkelijk uitfilteren welke onderzoeken hier niet aan voldoen.
Het bevat een heleboel verschillende aspecten.
Bijv:
- Benoemen waarom je onderzoek reliably is.
Nadeel van zo’n checklist:
- Je gaat vooral afvinken, zorg dat je overal aan voldoet.
Hierdoor ga je alleen maar extra dingen toepassen.
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Aan de andere kant is het wel een goede eerste stap.
Voldoen we overal aan, vergeten we niet bepaalde mogelijke relevante aspecten?
➔ Betekend ook dat je soms elementen forceert op een plek waar het helemaal niet bij past.
(zodat je maar aan die lijst voldoet)
Het is niet zo dat elke onderzoek hetzelfde is en een checklist dus op elk onderzoek helemaal van
toepassing is.
Reflexivity
Reflecteren op jezelf en hoe je het onderzoek hebt uitgevoerd binnen kwalitatief onderzoek.
Kijken naar het hele onderzoeksproces en nagaan waar er invloeden zijn geweest die mogelijk storend zijn
geweest (gaat met name over je eigen invloeden).
Bewust worden van de manieren waarop jij invloed hebt gehad op het onderzoeksproces.
Zodat je jezelf er op aan kan passen.
Waar heb ik echt invloed gehad op het onderzoek?
Waar heb ik bepaalde aspecten genegeerd?
Waar ben ik dusdanig positief geweest en daardoor mensen in een bepaalde richting heb gestuurd?
Dus niet bij een ene vraag positiever reageren dan bij een andere, want dan gaan mensen denken dat een
bepaald antwoord goed is en een ander antwoord niet.
(eigenlijk alleen laten merken dat je uitgebreide antwoorden wil en verder niks)
2 soorten van reflexivity
1. Personal Reflexivity
Introspective → in hoeverre heb ik invloed gehad op het onderzoek.
2. Epistemological Reflexivity → Hoe de methodologische procedure invloed heeft gehad op
het dataverzamelingsproces.
De manier waarop je onderzoek doet en je kan leren van de wereld.
In hoeverre kan de methodologie (hetgeen waar de onderzoeker zelf geen invloed op heeft
gehad) sturen?
- In hoeverre heeft een onderzoeksvraag gestuurd in hetgeen dat we willen weten? En in
hoeverre zijn we daardoor gelimiteerd?
- Hoe moet het design (dataverzamelingsmethode) worden aangepast?
Reflexivity zijn in de data collectie
Wat voor assumpties heb ik nou eigenlijk gemaakt?
Over de respondent of überhaupt over mijn vragen.
Op wat voor manier heeft dat mijn dataverzameling beïnvloedt.
Wat zijn de onderliggende assumpties (waar ik niet bewust van ben) maar wel mijn data verzameling
beïnvloeden.
Wanneer je hierachter komt → weet je meer over je eigen houding binnen het interview.
➔ Als je erachter komt wat nou echt de feitelijke informatie is en niet hetgeen wat je onbewust
zelf er in hebt verwerkt, kan een positief effect hebben op de manier waarin jij in het
onderzoek staat.
Het kan ook belangrijk zijn om te kijken naar de emotionele band die jij hebt met de respondenten.
Wat voor invloed heeft dit gehad op hoe jij in het onderzoek stond?
In hoeverre heeft de setting de situatie beïnvloedt?
Methodologische zaken
- Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de groep goed representeer in de analyse (membercheck).
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Anonimiteit = niet bekend is wie er mee doen aan het onderzoek, kan in de publicaties zijn door niet te
verwijzen naar een specifiek persoon of in ieder geval geen informatie te geven over specifieke personen.
Anderzijds kan het ook voor de data opslag beteken dat ook de onderzoekers niet weten wie er
deelnamen aan het onderzoek.
= Lastig binnen kwalitatief onderzoek omdat je zelf de interviewer bent en enigszins weet wie er mee
hebben gedaan.
Vertrouwelijkheid = binnen de publicatie alleen maar spreken over groepsgemiddelde.
Dus niet over persoonlijke/individuele dingen.
Het geven van een anekdote of quote is het schenden van de vertrouwelijkheid, omdat je informatie over
1 enkele persoon deelt.
Het idee van ethical research
- Je moet de participant niet overvragen.
Niet dingen vragen van de respondent die niet nodig zijn/niet terecht zijn.
Dus dingen die zij niet kunnen doen of dingen die niet relevant zijn voor je onderzoek.
- Altijd uitgaan van deelname op basis van informed consent.
Ze weten volledig waar ze mee instemmen en niet voor verassingen komen te staan.
Wanneer je verhuld onderzoek wil doen zul je een heel goed verhaal moeten hebben waarom het niet
schadelijk zal zijn voor de respondenten.
- Vrijwillige deelname
Er moet geen enkele vorm van druk zijn.
In hoeverre een geldelijke vergoeding oké is moet je je ook afvragen.
In hoeverre ben je dan bezig met omkopen, zorgen dat ze uiteindelijk toch iets doen wat ze helemaal niet
willen doen.
- Risico’s moet goed over gecommuniceerd worden.
Goed om wel helder over alles te zijn.
Dus ook dat dingen in het onderzoek als best heftig kunnen ervaren worden.
- Confidential en anoniem (zo ver mogelijk)
Anoniem → niemand weet wie de respondenten zijn.
Confidential → hoe de data behandeld en gedeeld wordt.
Merk op: je kunt eventueel even afwijken van ethische procedures op het moment dat je daar echt
aanleiding voor ziet binnen je onderzoek.
Tegenwoordig moet elke studie lang een ethische commissie en dat betekend dat je ook toestemming
moet krijgen.
Als je dus af wil wijken van de ethische procedures zal je dit moeten beargumenteren.
Dan is het dus maar de vraag of je toestemming krijgt.
Perspectieven die je aan kan nemen betreft ethiek
Ethiek gaat ook over wat je zelf vind dat je wel en niet moet doen binnen je onderzoek
1. Universalism/deontological approach:
Er is een set van ethische regels en onder geen enkele omstandigheid mag die ooit gebroken
worden.
Mensen die deze benadering volgen hebben zelf een set van ethische regels waarvan ze
zeggen onder geen beding zal ik die schenden.
2. Utilitarian/teleological approach:
Uiteindelijk is het een kwestie van de kosten en baten.
Soms zijn de consequenties dusdanig dat dat het waard is.
Er zijn nadelen aan, maar uiteindelijk levert het wel de beste uitkomst op.
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Dus laten we toch maar doen wat we moeten doen, ook al is het niet helemaal ethisch.
3. Virtue ethics:
Gaat over de waardes van een persoon.
De gedachte waarom iets wordt uitgevoerd.
4. Relational ethics:
De mogelijkheid voor de respondent om nee te zeggen.
In hoeverre worden zij gedwongen om iets te doen.
5. Situational or principled relativism:
Er is niet 1 set van regels of 1 manier om het aan te pakken.
Per keer moeten we een andere manier volgen om te bepalen of iets ethisch is of niet.
Samenvatting:
• Punt 1 en 2 zijn vooral gebaseerd op acties.
• Punt 3 en 4 vooral gebaseerd op de persoon, wie is het die het onderzoek uitvoert en met
welke intenties.
• Punt 5 is vooral gebaseerd op de specifieke casus.
Ethische problemen die specifiek voor kwalitatief onderzoek gelden
➢ De data wordt geproduceerd met iemand & niet door iemand.
Je moet bedenken dat jij als onderzoeker ook betrokken bent bij de data verzameling en data
analyse. Je komt de respondent tot de data.
Jij bent daar dus zelf ook verantwoordelijk voor.
➢ Respondenten weten niet altijd goed wat ze verwachten van een interview.
Ze kunnen een zakelijke setting verwachten, terwijl jij liever een band op bouwt met de
respondent. Dat kan nadelige gevolgen hebben. Wanneer je zo’n band opbouwt met diegene
kan die persoon het gevoel hebben dat hij met iemand praat die echt om hem geeft (pseudointimiteit)
Ze willen dan misschien meer delen dan eigenlijk de bedoeling is.
Door iemand van te voren niet goed duidelijk te maken wat de setting wordt, komen ze
misschien met verkeerde verwachtingen binnen en gaan ze daardoor hun eigen grenzen
over.
➢ Participanten delen informatie die helemaal niet relevant is voor het onderzoek.
Er komen dan dus zaken naar voren die eigenlijk geen onderdeel zijn van het onderzoek,
maar die wel superpersoonlijk zijn.
In hoeverre moet je dat willen.
➢ Het hebben van een eigen agenda.
Je komt om een interview af te nemen en je hebt een bepaalde onderzoeksvraag die
beantwoord moet worden.
Een participant zit er soms ook met een reden.
Die reden kan het interview soms nog kwalijk verstoren.
Je voert dan niet het interview dat jezelf zou willen voeren.
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Hoorcollege KWA 5
Herhaling/samenvatting
Kwalitatief interviewen
- Prombt (nieuwe onderwerpen introduceren)
- Probs (onderwerp die al zijn besproken, maar die je verder uit wil vragen) (bijv. een stilte
laten vallen)
Zoveel mogelijk vertrouwen opbouwen tussen de interviewer en de respondent.
Teveel vertrouwen kan leiden tot respondenten die dingen gaan vertellen die ze niet wouden
vertellen/dingen vertellen waar jij niet op doelt/te vertrouwelijke informatie vertellen.
Vormen van interviews
• Face to Face
• Telefonisch
• Online
• Go-along interview
• Ethnograpic interview
Focus groepen
Geen groepsinterview
Maar vooral discussies tussen de deelnemende participanten.
Data komt voort uit interactie.
Je bent geen interviewer, maar een moderator → begeleiden van het gesprek.
Als interviewer kun je niet echt tegenargumenten geven, maar in een focusgroep kan dit wel gebeuren en
dat is positief voor de data verzameling.
Je hebt minder controle over waar het gesprek over gaat → spontaniteit.
Stages van een focusgroep
1. Forming
2. Storming
3. Norming
4. Performing
5. Adjourning
Vormen van focusgroepen
➢ Two-way
➢ Dual moderator
➢ Dueling moderator
➢ Respondent moderator
➢ Online focus groups – chat room, bulletin board
Topic lists
(semi gestructureerd interview → meest gangbare vorm)
Bij alle respondenten zullen ongeveer dezelfde onderwerpen
besproken worden (kan wel in andere volgorde).
Kan er dus ongeveer zo uitzien → → → → → → → → → →
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Memo’s en recording
Memo’s → dingen die je hebt gemerkt tijdens het onderzoeksproces waar je eventjes iets over wil
opschrijven.
Dingen waarvan je denkt, dit is relevant en moet ik voor later nog in het oog houden.
Er gebeurd iets interessants, er wordt iets belangrijks gezegd of dit interview/deze data verzameling is gek
verlopen.
We moeten het even vastleggen, dan kun je een memo aanmaken.
Je denkt dat het later nog van belang kan gaan zijn.
• Verschil fieldnotes en memo’s
Fieldnotes worden ook echt gezien als data die je dan later gaat analyseren.
Memo’s worden vaak juist gebruikt bij de analyse als een soort geheugensteuntje.
Bestaande data
- Visueel
- Tekstueel
Onderscheid tussen
- Manifest
- Latent
Bestaande data
- Is niet perfect opgesteld naar ons onderzoek.
- Is wel goed want de mensen die in die data zitten weten niet dat de data ooit gebruikt gaat
worden voor onderzoek.
Bij bestaande data loop je aan tegen de accessibility.
Observaties
Systematisch vs niet systematisch
- Van tevoren bepalen wat je gaat observeren (topic list) vs niet vastleggen van tevoren (field
notes)
Participerend vs niet participerend
Verhulde vs onverhulde
De rol van de observant
• Complete participant
• Complete observer
• Observer as participant
• Participant as observer
Voordeel observatie onderzoek
Meer inzicht in hoe de mensen zich daadwerkelijk gedragen.
Data analyse
Inductive vs Deductive
Data > Theorie vs Theorie > Data
Grounded theory > theorie bestaat uit alleen de data.

Grounded theory
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Basis → ruwe data (verder niks, ook geen hypothese)
Data open coderen.
Inhoudelijke codes ipv functionele codes (functie van een stuk tekst, bijv onderwerp voorbeeld nadeel
overeenkomst enz)
Laat de lijst met codes aan het begin nog heel breed.
Je gaat door totdat je saturatie bereikt.
Data axial coderen.
Samenvoegen van dezelfde soort begrippen/synoniemen.
Overkoepelende codes maken.
Totdat je saturatie bereikt.
Data selectief coderen.
Overkoepelend model maken & linken leggen.
Je gaat beginnen met je onderzoek en duikt de data in.
Wanneer je al heel snel begrijpt wat er in de data wordt verteld ga je gebruik maken van het categorisatie
model.
Is dit niet het geval, alles is nog enorm onzeker voorbarig en wankel dan ga je gebruik maken van de
sensitizing concepts (deze kun je in de topic list zetten, en dan alleen wanner mensen er zelf over
beginnen er op doorvragen).

Begrippen
• Sensitizing codes
• A-priori codes
Toepassing van de abstracte begrippen.
Maak je voor het data verzamelen.
Het zijn dus open codes die je hebt voor dat je gaat open coderen.
Gaan de weg zie je in je code boom niet meer het onderscheid tussen de open codes en a-priori codes.
• Constant comparison
Je doet onderzoek & je krijgt de laatste respondent binnen.
Je past je data aan naar dat je deze respondent hebt gehad.
➔ Wanneer je dit doet moet je dit bij alle andere respondenten.
➔ Klopt het dan nog wel.
Een kwestie van alles met alles de hele tijd vergelijken.
Om te voorkomen dat die laatste respondent alles ineens gaat omgooien.
• Theoretische saturatie
Nieuwe data levert geen nieuwe informatie meer op.
• Negative casus
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Cases die duidelijk niet bij je theorie passen.
Rigor
-

Realibility
Intern validity
Construct validity
Generalizability

Ethiek
- Universalism/deontological approach
- Utilitarian/teleological approach
Deontologische benadering → Er is een goed of fout.
Theologische benadering → Het ene is erger dan het ander (afweging maken).
- Virtue ethics
Het doen van iets slecht is eigenlijk iets goeds.
- Relational ethics
Onderlinge afhankelijkheid in de relatie. Verantwoordelijkheid voor elkaar voelen.
- Situational of principled relativism
Veel meer informatie willen om tot een beslissing te komen.
Onderdelen ethische principes
(benoemen)
Types of reflexivity
- Personal reflexivity
- Epistemological reflexivity
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