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Het kiesstelsel
Eén van de bekendste voorbeelden van een formele politieke institutie is het kiesstelsel dat een 
land hanteert om via verkiezingen tot een vertegenwoordiging te komen. Dit kan namelijk op vele 
manieren en is dus per land verschillend. In Nederland hebben we gekozen voor een stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging. Wanneer een partij tien procent van de uitgebrachte stemmen 
krijgt, heeft die partij ook recht op tien procent van alle zetels. De geschreven en ongeschreven 
regels van dit stelsel zijn allemaal gebaseerd op waarden die we belangrijk vinden. Iedere stem telt 
even zwaar (eerlijkheid en gelijkheid) en dat leidt tot een parlement waarin allerlei verschillende 
stromingen vertegenwoordigd zijn (diversiteit). 

In sommige andere landen is gekozen voor een districtenstelsel. Daar wordt per district - dat één of 
meerdere zetels oplevert - een winnaar uitgeroepen waardoor vooral de grote partijen uiteindelijk 
in het parlement terechtkomen. Een partij die in ieder district wel wat aanhangers heeft maar 
nergens wint, kan zomaar eindigen met nul zetels in het parlement. De regels van deze politieke 
institutie leiden misschien niet tot diversiteit of een precieze afspiegeling van de samenleving. Wel 
zorgen ze vaak voor een parlement met een heldere meerderheid (duidelijkheid) die niet allerlei 
verschillende samenwerkingsafspraken nodig heeft om wetten te maken (daadkracht). 

Tot slot
De waarden waarop een politieke institutie gebaseerd is en de normen die daaruit voortkomen 
hebben dus een flinke invloed op de dagelijkse gang van zaken in de politiek. In hoofdstuk 6 
bestuderen we daarom politiek in de praktijk. We bestuderen dan eerst de vertegenwoordiging van 
de opvattingen van burgers in de politieke besluitvorming (§ 6.1 representatie en representativiteit).

Voordat we ons verder verdiepen in de politiek, gaan we eerst terug naar alle inzichten die we al 
op hebben gedaan over samenlevingen, het gedrag van mensen en hoe we hierover kennis kunnen 
verzamelen. Met de geleerde kernconcepten willen we samenlevingen en gedrag niet alleen 
beschrijven, maar ook diepgaander bestuderen. De vraag in hoofdstuk 5 is dan ook: hoe gaan we 
de geleerde kernconcepten en allerlei variabelen zorgvuldig en nauwkeurig onderzoeken?
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hoofdstuk 5:
onderzoeks
vaardigheden
§ 5.1  EEN ONDERZOEKENDE HOUDING:  

UITGANGSPUNTEN EN MEETINSTRUMENTEN

‘Jongeren zijn gevoelig voor groepsdruk’, ‘mensen accepteren het gezag van de politie steeds 
minder’, ‘sociale ongelijkheid in Nederland neemt toe’. Misschien lees je af en toe nieuwsberichten 
met dit soort stellige titels. De kans is groot dat deze nieuwsberichten gebaseerd zijn op onderzoek 
van sociologen, politicologen of andere gedragswetenschappers. Net als bij andere vakken, zoals 
biologie en natuurkunde, wordt er bij maatschappijwetenschappen veel gebruikgemaakt van 
wetenschappelijk onderzoek en dan met name onderzoek naar het gedrag van mensen en de 
verschillende kernconcepten uit het vak. In dit hoofdstuk staat onderzoek centraal en worden de 
belangrijkste onderzoeksbegrippen besproken. Grote kans dat de onderzoeksvaardigheden die je 
bij maatschappijwetenschappen leert ook terugkomen bij je vervolgopleiding. Een flink voordeel 
dus. In deze eerste onderzoeksparagraaf lees je waarom we gedrag onderzoeken. Daarbij kijken we 
naar de begrippen wetmatigheid en kans. Ook maak je kennis met verschillende meetinstrumenten.

Gedrag onderzoeken
Veel mensen vinden het leuk om op een terras te zitten en naar mensen te kijken. Op basis van 
uiterlijk en gedrag wordt binnen een paar seconden een beeld gevormd van degene die langsloopt, 
maar hoe groot is de kans dat dit beeld juist is? Als je met mensen gaat werken, bijvoorbeeld bij de 
politie, in de thuiszorg, bij een gemeente of in de evenementensector dan leer je tijdens je opleiding 
van alles over het gedrag van mensen. Je leert dan ook hoe je dat gedrag kunt beïnvloeden of 
voorspelbaar kunt laten verlopen. Dit is allemaal ooit onderzocht door gedragswetenschappers. 
Hoe je zelf de eerste stappen kunt zetten op dit onderzoeksgebied lees je in dit hoofdstuk. 
Het is belangrijk dat onderzoek naar menselijk gedrag zorgvuldig gebeurt. Anders werken al die 
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professionals, die zojuist werden genoemd, met kennis die misschien niet klopt. Tegelijkertijd is 
het ook belangrijk dat de kennis uit onderzoeken goed geïnterpreteerd wordt, want ook dat gaat 
nog weleens fout. Daarom leer je in dit hoofdstuk niet alleen waar je op moet letten als je zelf 
onderzoek doet, maar ook waar je op moet letten als je een onderzoek leest.

Bronnen selecteren
Onderzoekers werken veel samen en maken gebruik van elkaars resultaten. Het kan zijn dat jij 
gebruik maakt van de uitkomsten uit een ander onderzoek of dat je zelf onderzoek moet doen. 
In beide gevallen is het belangrijk dat je informatie en gegevens kunt selecteren uit meerdere 
informatiebronnen en de bruikbaarheid daarvan kunt beoordelen. Als je zelf onderzoek doet dan is 
het een logische stap om, voordat je onderzoeksvragen opstelt, eerst literatuuronderzoek te doen. 
Je moet weten dat er verschillende soorten bronnen zijn, zoals wetenschappelijke studies van het 
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
of statistische informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Doel van deze bronnen 
is om zo objectief mogelijk te zijn. Er zijn ook bronnen waarin vooral een subjectieve mening 
wordt gepresenteerd, zoals columns, ingezonden brieven of tweets. Goed literatuuronderzoek is 
dus meer dan alleen een zoekterm invoeren en de bovenste drie resultaten gebruiken. Je moet 
goed nadenken over de kwaliteit van de informatiebronnen. Een informatiebron is objectief indien 
de verstrekte informatie gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen en feiten en niet op 
subjectieve meningen, gevoelens en (voor-)oordelen.

De objectiviteit van een informatiebron kan onder andere worden bepaald door de volgende 
vragen:
• Wat is het doel van het geschrevene?
• Wat is de bredere context van het geschrevene?
• Hoe zijn woorden en afbeeldingen gekozen?
• Waar, wanneer en door wie is de informatie tot stand gekomen? Op welke wijze zijn 

informatiebronnen verzameld? 

Achter de objectiviteit van een informatiebron gaat de discussie schuil of je als onderzoeker volledig 
objectief kunt zijn. Het moet in ieder geval de norm zijn waar je naar streeft. Deze onderzoekende 
houding kun je bereiken door je bewust te zijn van je eigen referentiekader en het referentiekader 
van de schrijvers van de gevonden bronnen. Ook het toepassen van hoor en wederhoor en een 
duidelijke scheiding tussen feiten en meningen vergroten de objectiviteit. 

Naast objectief moet een informatiebron ook betrouwbaar en representatief zijn. Een informatiebron 
is betrouwbaar indien er maximale zekerheid bestaat dat de geleverde informatie correct is. Een 
betrouwbare bron is gedegen, controleerbaar en de informatie in de bron kan door andere bronnen 
worden bevestigd. Een informatiebron is representatief indien de verstrekte informatie gebaseerd 
is op een zo volledig mogelijke weerspiegeling van het maatschappelijke verschijnsel of de groep 
waar het om gaat. Een niet representatieve informatiebron richt zich op unieke en specifieke 
gevallen. 

Op de website van 
NieuwsInDeKlas vind 
je oefeningen over de 

betrouwbaarheid en 
objectiviteit van bronnen. 

En op de website 5 .1 vind je 
links naar enkele nuttige, 

betrouwbare en objectieve 
bronnen.

Binnen het vak maatschappijwetenschappen is het belangrijk dat je de hoofd- en kernconcepten kunt 
herkennen in een bron en kunt toepassen. Je dient standpunten te onderbouwen of te weerleggen 
op basis van je kennis van de hoofd- en kernconcepten en de informatie uit een objectieve bron. 
Bij het doen van onderzoek gaat het voor een deel om kennis van een aantal begrippen, maar 
het beheersen en uitvoeren van bepaalde vaardigheden staat voorop. Regelmatig tref je in de 
bronnen grafieken en tabellen aan die je zorgvuldig moet bekijken. Uiteindelijk moet je elementaire 
statistische informatie uit grafieken en tabellen kunnen interpreteren. Het gaat daarbij om de 
verhoudingen tussen absolute en relatieve getallen in tabellen, gemiddelde, spreidingsbreedte 
en het aflezen van de x- en y-as. Dat klinkt en is (wellicht) ingewikkeld, maar het oefenen met de 
vragen in het opdrachtenboek helpt je bij het ontwikkelen van de onderzoeksvaardigheden. 

Wetmatigheden en kansen
Bij de studies natuurkunde of wiskunde staan natuurwetten centraal. Natuurwetten beschrijven 
wetmatigheden in de natuur. Zo bedacht Newton de wet van de zwaartekracht. Simpel gezegd 
stelt deze wet dat massa aantrekkingskracht uitoefent op een andere massa. Het is een verklaring 
waarom objecten op de aarde naar beneden vallen. Deze theorie bleek ook geschikt om 
voorspellingen te doen over andere situaties, zoals planeten die elkaar aantrekken. Het principe 
van de zwaartekracht wordt in de natuurwetenschappen een ‘natuurwet ’ genoemd. Een natuurwet 
zegt iets over alle gevallen. Een appel valt altijd, en het is ook altijd te voorspellen hoe snel die valt. 
Daarom heet het een natuurwet: de natuur houdt zich er altijd aan.

De sociale wetenschappen doen nooit van dergelijke uitspraken. Ze spreken alleen over 
wetmatigheden. Een wetmatigheid is een beschrijving van hoe het meestal gaat. Een wetmatigheid 
zegt iets over gemiddelden en over kansen. Uit maatschappijwetenschappelijk onderzoek weten 
we dat de kans dat een jongen tussen de 16 en 22 jaar criminele dingen doet, groter is dan de 
kans dat een vrouw van boven de 100 dat doet. In individuele gevallen heb je niet altijd iets aan 
die kansen. Je weet het immers nooit zeker. Dat bewees een 102-jarige vrouw die haar buurvrouw 
vermoordde. Maar zodra je over grote groepen mensen spreekt, heb je veel meer aan die kansen. 
Je weet dat je voor het aanpakken van criminelen niet in een verzorgingshuis moet zijn.

Een bejaarde moordenaar is eerder een uitzondering dan de regel. Jongeren plegen gemiddeld 
vaker een misdrijf dan ouderen. Mannen zijn relatief vaker dader of slachtoffer van geweld dan 
vrouwen. De woorden ‘relatief’ en ‘gemiddeld’ geven al aan dat er bij maatschappijwetenschappen 
geen natuurwetten zijn. Bij de theorieën van maatschappijwetenschappen zijn er wel 
uitzonderingen mogelijk. Daarom gebruiken we het woord ‘kans’ bij het doen van onderzoek. Kans 
is de waarschijnlijkheid dat een bepaalde gebeurtenis zal optreden.

Enkele voorbeelden van kansen:
• Iemand die naast het leren ook nog veel oefent met de opdrachten heeft een grotere kans om 

een voldoende te halen dan iemand die niet oefent.
• Iemand die opgroeit in een arm gezin heeft een kleinere kans om ooit een goedbetaalde baan te 

vinden dan iemand die in een rijk gezin is opgegroeid.
• De kans dat iemand die een fiets steelt gepakt wordt is kleiner dan de pakkans van iemand die 

een auto heeft gestolen.
• In Japan is de kans dat iemand te laat op een afspraak komt kleiner dan in Egypte.

Let op: woorden zoals ‘grote kans’ en ‘kleine kans’ betekenen dus nooit honderd procent of nul 
procent. Je moet eerder denken aan bijvoorbeeld zeventig procent en dertig procent. Merk ook op 
dat er in elk voorbeeld een vergelijking gemaakt wordt tussen de ene en de andere situatie. Geen 
opdrachten maken levert een grotere kans op een onvoldoende op dan leerwerk in combinatie met 
het oefenen van opdrachten. Het woordje ‘dan’ vergelijkt de ene met de andere situatie. En wel of 
geen onvoldoende is dan het gevolg, hoewel er uitzonderingen zijn.

De beste manier om je de 
vaardigheden van het vak 
aan te leren is door veel 
te oefenen. Maak daarom 
gebruik van de opdrachten 
uit de opdrachtenboeken. 
Daar leer je ook om de 
kernconcepten als een echt 
gereedschap te gebruiken 
waarmee je maatschappelijke 
vraagstukken beter leert 
begrijpen. We noemen dit de 
‘concept-context benadering’. 
Zo leer je tegelijkertijd oefenen 
met je gereedschap en krijg 
je meer inzicht in tijdloze en 
actuele onderwerpen.

Toch zijn die uitzonderingen er 
wel degelijk. Zo heeft Einstein 
met zijn relativiteitstheorie 
de zwaartekrachtwet van 
Newton verbeterd. Wetenschap 
staat nooit stil maar steeds 
worden theorieën verbeterd 
door kritisch te denken en te 
onderzoeken.

***FOTO’S van verschillende bronnen: sommige betrouwbaar andere niet
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Soorten onderzoek
Als een onderzoeker de theorie over het te onderzoeken onderwerp goed heeft bestudeerd 
en weet welke wetmatigheden of kansen moeten worden onderzocht, wordt het tijd om na te 
denken over hoe het onderzoek moet worden uitgevoerd. Het hangt van het gekozen onderwerp 
af welk meetinstrument je het beste kunt gebruiken. Kun je het onderwerp meten door simpelweg 
te tellen hoe vaak een gebeurtenis voorkomt? Of is het nodig om interviews te houden om de 
onderzoeksvraag te beantwoorden? Wil je een situatie in grote lijnen beschrijven om overzicht 
te krijgen of wil je juist gaan inzoomen op specifieke situaties om overwegingen en gedrag van 
mensen in kaart te brengen? Aan de hand van dit soort vragen wordt het soort onderzoek én het te 
gebruiken meetinstrument bepaald.

Wanneer je het woordje ‘onderzoek’ leest op een nieuwswebsite komen er vaak percentages 
om de hoek kijken. Zo staat in de Veiligheidsmonitor van 2019 dat 32% van de bevolking zich 
weleens onveilig voelde en dat 14% van de bevolking zich onveilig voelde in de eigen buurt. 
Deze Veiligheidsmonitor is een voorbeeld van een kwantitatief onderzoek. Dat zijn onderzoeken 
waarbij het gaat om kwantiteit, hoeveelheid en daar horen dan cijfermatige resultaten bij. Die 
resultaten geven vaak een goed overzichtsbeeld bij een onderwerp. Enquêtes worden vaak als 
meetinstrument gebruikt om dit soort onderzoek uit te voeren.

Daarnaast bestaat er ook kwalitatief onderzoek. Daarbij gaat het meer om achterliggende 
beweegredenen van actoren en die zijn wat lastiger te vinden met behulp van een enquête. 
Doorvragen op antwoorden of uitgebreide open vragen stellen is immers lastig in het geval van 
een enquête. Kwalitatief onderzoek is vaak diepgaander omdat het meer wil weten over motivaties 
en opvattingen van mensen. Bij kwalitatief onderzoek zijn cijfers dan ook minder belangrijk dan 
bij kwantitatief onderzoek. Het voordeel is dat dit genuanceerdere informatie over hele specifieke 
situaties op kan leveren. Het bekendste meetinstrument dat bij dit soort onderzoeken wordt 
gebruikt is het interview.

Afhankelijk van je onderwerp kies je welk soort onderzoek het best past bij jouw onderzoeksvraag. 
In de praktijk is dit onderscheid niet altijd even scherp. Er zijn onderzoeken die zowel kwalitatieve 
als kwantitatieve data bevatten. En wanneer een onderzoeker een tijdje meedraait in een bepaalde 
organisatie om observaties uit te voeren gaat het vaak om kwalitatieve data maar wordt er soms ook 
simpelweg geteld hoe vaak een bepaalde situatie voorkomt, en dat levert dan weer kwantitatieve 
data op.

Meetinstrument: enquête
De enquête is misschien het bekendste meetinstrument in de politieke en sociale wetenschappen. 
Het voordeel van een enquête is dat je een grote groep mensen kunt onderzoeken. Dat is 
natuurlijk erg belangrijk wanneer je uitspraken wilt doen over bijvoorbeeld politieke voorkeuren in 
Nederland of de cultuur in een specifiek gebied. Personen die meedoen aan een wetenschappelijk 
interview of een enquête worden respondenten genoemd. Door het stellen van gesloten vragen 
(of meerkeuzevragen) kan een enquête een manier zijn waarop een grote hoeveelheid data 
geanalyseerd kan worden. Een enquête wordt dan ook vooral gebruikt bij een kwantitatief onderzoek. 
Juist omdat enquêtes bij grote groepen respondenten worden afgenomen is het belangrijk dat er 
goed over de vragen is nagedacht. Een wetenschappelijke enquête is niet ‘zomaar’ een vragenlijst 
zoals je die misschien weleens hebt ingevuld om achteraf een evenement te evalueren. Voor 
een goede enquête moet er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de woordkeuze en de 
volgorde van de vragen. Deze mogen immers geen invloed hebben op de antwoorden van de 
respondent. Over de strenge eisen aan een goede vragenlijst lees je meer in § 5.3 waar we de eisen 
en beoordelingscriteria van wetenschappelijk onderzoek bespreken.

Meetinstrument: interview
Bij kwalitatief onderzoek kan een onderzoeker gebruik maken van een interview. Op die manier 
kan hij meer dieperliggende informatie van de geïnterviewde krijgen dan bij een enquête, maar het 
is een tijdrovende klus om veel gegevens te verzamelen op deze manier. In een interview worden 
vaak open vragen gesteld, in tegenstelling tot in een enquête. Een risico van open vragen is dat niet 
iedereen de antwoorden op dezelfde manier interpreteert. Subjectiviteit ligt dan ook op de loer bij 
een interview en daarom is het belangrijk om goed te bedenken hoe je iets kunt meten om op die 
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manier zo objectief mogelijk onderzoek te kunnen doen. Gelukkig kan er tijdens een interview wel 
bijgestuurd en doorgevraagd worden door de onderzoeker(s), zodat beide partijen zeker weten dat 
ze over hetzelfde spreken. Juist omdat interviews zo’n open karakter hebben, kunnen onderzoekers 
ook resultaten tegenkomen die zij op basis van de theorie over het onderwerp misschien helemaal 
niet hadden verwacht.

Meetinstrument: observatie
Misschien heb je weleens tv-programma’s of internetvideo’s gezien waarbij een verborgen 
camera het gedrag van mensen of reacties op een bepaalde situatie filmde. Dit lijkt sterk op 
de onderzoeksmethode observatie. Wanneer dit zorgvuldig voorbereid en vastgelegd wordt, is 
deze manier van werken erg geschikt om gedrag te onderzoeken. Observatie kost veel tijd, maar 
levert een grote hoeveelheid zeer specifieke gegevens op. Er komen trouwens niet altijd camera’s 
aan te pas. Een onderzoeker kan soms ook een tijdje meedraaien in een organisatie of meerdere 
plekken bezoeken en daarbij nauwkeurige notities maken. Daarbij zal een onderzoeker bestuderen 
hoe mensen zich in werkelijkheid gedragen. Dat kan een specifieke situatie zijn, zoals een gezin, 
een werkplek of een voetbalstadion. Maar het kan ook het ‘hele leven’ zijn zoals bij cultureel 
antropologen die onderzoek doen naar het alledaagse leven van minder bekende culturen. Juist 
omdat ook onderzoekers een eigen referentiekader hebben, moet er vooraf heel nauwkeurig 
vastgelegd worden wat er in bepaalde situaties wordt onderzocht en opgeschreven. Dit voorkomt 
dat observatie een heel subjectieve manier van onderzoek doen wordt.

Meetinstrument: experiment
De situaties die in tv-programma’s of bij wetenschappelijke onderzoeken worden vastgelegd, 
zijn vaak niet ‘zomaar’ situaties. Het gaat soms om gebeurtenissen die zoveel mogelijk vooraf 
vastgelegd of in scène gezet zijn. We hebben immers een specifieke onderzoeksvraag die we 
willen onderzoeken, dus bekijken we heel gericht situaties die bijdragen aan onze kennis over een 
onderwerp. In zo’n geval hebben we het over een experiment. Bij een sociaalwetenschappelijk 
experiment wordt gedrag van een zogeheten proefpersoon in een gecontroleerde omgeving 
gemeten. Een experiment is daarom het meest strenge meetinstrument in de wetenschap. Er 
worden strengere eisen gesteld aan de omstandigheden waarin gemeten wordt. Als je bijvoorbeeld 
wilt weten wat de invloed van muziek is op iemands geluksgevoel, dan moet je zorgen dat de 
andere factoren die het geluksgevoel van de proefpersoon kunnen beïnvloeden juist even géén 
rol spelen. Anders weet je achteraf nog niks over het verband tussen muziek en het geluksgevoel.

Tot slot 
Sociale wetenschappers zoeken naar verbanden en beschrijven daarmee wetmatigheden in 
menselijk gedrag. Dat gedrag wordt echter beïnvloed door veel verschillende factoren. Denk 
aan de omstandigheden waarin je opgroeit en de keuzes die gemaakt worden door je sociale 
omgeving. Zelfs als je met alles probeert rekening te houden is het nog moeilijk om het gedrag 
van een individu te voorspellen. Elk mens maakt immers zijn eigen keuzes. Het gedrag van grote 
groepen mensen is echter makkelijker te voorspellen. Zoals in het genoemde voorbeeld: je kunt 
met vrij grote zekerheid zeggen dat er in een groep 16- tot 22-jarige jongens meer crimineel 
gedrag voorkomt dan in een groep 100-jarige vrouwen. Er zijn verschillende meetinstrumenten 
waarmee onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden. Bij de start van een onderzoek wordt in 
de onderzoeksopzet uitgelegd voor welk instrument is gekozen. Onderzoekers beschrijven in de 
opzet van het onderzoek de vragen, hypothese(n) en variabelen. Hoe dat werkt en hoe jij zelf een 
onderzoek kunt opzetten bespreken we in de volgende paragraaf.

Voorbeelden van bekende 
experimenten? Zie website 5 .1 .

***FOTO’S van meetinstrumenten (klein)
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§ 5.2 ONDERZOEKSOPZET: VARIABELEN EN HYPOTHESEN

Zelf weet je waarschijnlijk niet meer hoe het was om als baby de wereld te ontdekken, maar door 
in je omgeving naar kleine kinderen te kijken kun je een beetje een beeld krijgen van hoe zij spelen 
en leren. Ze gooien met een bal, gebruiken speelgoed dat geluid maakt of spelen ‘kiekeboe’ met 
hun ouders. Onderzoekers die spelende baby’s hebben geobserveerd zagen dat deze kinderen 
eigenlijk de hele tijd bezig waren met herhaling en het testen van verwachtingen: wat gebeurt er 
als ik die bal loslaat? Maakt dit blokje altijd hetzelfde geluid als ik erop tik? En waarom moeten 
mijn ouders zo lachen als ik mijn handen voor mijn gezicht doe en daarna weer weg? Zulke 
observaties zeggen ons iets over hoe kinderen leren. Dat lijkt gek genoeg weer veel op hoe wij 
als volwassenen wetenschappelijk onderzoek kunnen doen. We hebben allerlei verwachtingen 
over hoe ontwikkelingen en situaties elkaar beïnvloeden en kunnen vervolgens gaan kijken of die 
verwachtingen ook kloppen. Om onderzoek te doen hoef je dus eigenlijk alleen maar te doen wat 
je als baby al deed, namelijk uitproberen en herhalen.

Variabele
In de vorige paragraaf las je dat iemand die naast het leren ook nog veel oefent met de opdrachten 
een grotere kans heeft om een voldoende te halen dan iemand die niet oefent. Het ene leidt dus 
tot het andere. Door situaties en eigenschappen met elkaar in verband te brengen kunnen we 
uitspraken doen over wetmatigheden. Die verschillende situaties en eigenschappen noemen we 
een variabele. Een variabele is een kenmerk van een object, actor of samenleving dat kan variëren. 
Zo is in het genoemde voorbeeld het cijfer een variabele, want dat kan variëren (verschillen). Het 
kan een voldoende of onvoldoende worden. Maar ook hoeveel er wordt geleerd is een variabele. Dit 
kenmerk kan namelijk variëren van één keer 10 minuten (weinig leeractiviteit) tot 10 dagen achter 
elkaar elke dag een uur (veel leeractiviteit). Er bestaat een duidelijk verband tussen de variabele 
‘leertijd’ en de variabele ‘cijfer’. Een hoge score op de ene variabele gaat meestal samen met een 
hoge score op de andere variabele. De hoeveelheid tijd die je eraan besteedt heeft invloed op het 
cijfer. Een verband is een relatie: als de ene variabele verandert, verandert de andere meestal mee.

Zoals er in § 5.1 beschreven werd, is het de kunst om de juiste meetinstrumenten te kiezen voor het 
onderzoeken van de variabelen uit jouw onderzoek. De keuze van de instrumenten is natuurlijk ook 
afhankelijk van de schaal en focus van jouw onderzoek. Wil je kleine groepen mensen onderzoeken 
of richt je onderzoek zich op wereldwijde organisaties of samenlevingen als geheel? Ook variabelen 
kun je indelen naar niveau. Een aantal voorbeelden (op micro-, meso- en macroniveau) daarvan 
zijn:

• Kenmerken van mensen kunnen zijn: leeftijd, IQ en opvattingen. Bijvoorbeeld iemands opvattingen 
over het wel of niet gedogen van het gebruik van softdrugs.

• Ook organisaties kunnen allerlei kenmerken hebben: ledental, in hoeverre de organisatie streeft 
naar winst en de sociale cohesie binnen die organisatie.

• Kenmerken van samenlevingen zijn bijvoorbeeld hoe ze scoren op cultuurdimensies van 
Hofstede (zie § 2.4). Is er een grote machtsafstand? Hoe scoort een land op de dimensie 
onzekerheidsvermijding? Andere kenmerken van samenlevingen kunnen zijn het nationaal 
inkomen per hoofd van de bevolking of percentage van de bevolking dat zichzelf als religieus 
beschouwt en is aangesloten bij een geloofsgemeenschap.

Als we menselijk gedrag nauwkeurig onderzoeken kan dat soms leiden tot uitkomsten die we 
misschien al verwacht hadden. Wanneer een onderzoek bevestigt dat je opvoeding invloed 
heeft op je zelfbeeld, zijn we daar waarschijnlijk niet erg verbaasd over. Onderzoekers komen 
de ene keer met conclusies die mensen allang verwacht hadden, maar een andere keer met 
verrassende conclusies. Ook zijn er weleens onderzoeken verkeerd gepresenteerd door de 
media en zijn er voorbeelden waarbij onderzoekers hun resultaten hebben vervalst, zogenaamde 
wetenschapsfraude. 

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 3.2.

Hieronder een paar voorbeelden van onderzoeksresultaten. Herken jij de variabelen in deze 
conclusies?
• ‘Mediaopvoeding door ouders heeft invloed op onderwijsprestaties van kinderen’ (dat was te 

verwachten).
• ‘Op het werk wordt tien procent van de werknemers gepest, vooral in de industrie en de 

vervoerssector’ (verrassend).
• ‘Vlees eten leidt tot agressief gedrag’ (fake, wetenschapsfraude). 

Hypothese
Voordat onderzoekers met conclusies komen, doen zij onderzoek. Op basis van eerdere 
onderzoeken door anderen doen wetenschappers in hun onderzoeksopzet een toetsbare uitspraak 
over de waarschijnlijke resultaten van hun eigen onderzoek. Zo’n toetsbare uitspraak of stelling 
noemen we een hypothese. Let op, een hypothese is geen vraag maar een stelling die je gaat 
onderzoeken. Een hypothese eindigt dus nooit met een vraagteken. Het lijkt qua vorm zelfs een 
beetje op formules of stellingen uit de wiskunde. Dat klinkt ingewikkeld, maar is juist erg handig. 
Als je een hypothese op moet schrijven kun je een vaste structuur als uitgangspunt nemen. Er zijn 
een paar manieren om zo’n uitspraak te formuleren:

• Als x, dan y
• Hoe meer/minder x, des te meer/minder y

Woordcombinaties of zinsdelen die ook gebruikt kunnen worden in die tweede vorm zijn: ‘hoe 
groter/kleiner’, ‘indien/dan’ of ‘naarmate/dan’. Laten we nu eens kijken naar toetsbare stellingen 
bij de eerdergenoemde conclusie over mediaopvoeding. Hoe kunnen we die stellingen met behulp 
van de genoemde structuren opschrijven?

• Als ouders veel aandacht besteden aan mediaopvoeding, dan verbeteren de onderwijsprestaties 
van jongeren.

• Hoe meer aandacht ouders besteden aan mediaopvoeding, des te beter zullen de onderwijs-
prestaties van jongeren zijn.

• Onderwijsprestaties van jongeren verbeteren naarmate hun ouders meer aandacht besteden 
aan mediaopvoeding.

Een hypothese hoeft niet waar te zijn. Na een onderzoek kan de hypothese worden bijgesteld, 
aangenomen of verworpen. Als een hypothese wordt aangenomen betekent het dat we deze 
beschouwen als waar. Of wetenschappelijker gezegd: als waarschijnlijk. Zo’n aangenomen 
hypothese is vervolgens een nuttige toevoeging aan onze theorie over menselijk gedrag. Een 
verworpen hypothese geeft geen goede beschrijving van de werkelijkheid en verwijderen we 
daarom uit onze theorie. Als een hypothese uiteindelijk verworpen wordt dan wil dat niet zeggen 
dat het onderzoek nutteloos was. Dat iets niet waarschijnlijk is, terwijl je dat wel had verwacht, kan 
ook een waardevolle uitkomst zijn.

Conceptuele modellen
Bij onderzoek wordt vaak gekeken naar de relatie, het verband, tussen verschillende variabelen. 
Heeft variabele A invloed op variabele B of andersom? De invloed van variabelen op elkaar wordt 
weergeven in een conceptueel model. Dat is een schema met pijltjes en hokjes. In de hokjes staan 
woorden, meestal korte omschrijvingen van de variabele. Een conceptueel model kan op twee 
verschillende manieren worden gelezen. Je kunt het zien als een schets van een onderzoeksvraag. 
Dat is de vraag die aangeeft wat je wilt weten. De onderzoeksvraag is niet eenvoudigweg met ja 
of nee te beantwoorden. De vraag gaat vaak over de mate waarin iets het geval is. Daarom kan 
het handig zijn om met ‘in hoeverre’ te beginnen. Een voorbeeld van een onderzoeksvraag is: ‘In 
hoeverre is er een verschil in het loon dat mannen en vrouwen krijgen?’ 

Een conceptueel model kan ook worden gelezen als een idee over de werkelijkheid, oftewel als 
een schematische weergave van de hypothese. Bij het voorbeeld kan de hypothese zijn: ‘Mannen 
krijgen gemiddeld meer loon dan vrouwen.’ De juistheid van dit idee moet je dan natuurlijk wel gaan 
controleren, dat noemen we ook wel toetsen. Het blijkt dat in Nederland mannen gemiddeld 19% 
meer loon krijgen dan vrouwen. We noemen dat de loonkloof. Het gaat in dit voorbeeld om twee 

Wil je weten waar deze 
onderzoeksresultaten op 
gebaseerd zijn? Zie website 5 .2.

Zie ook de website 4 .3 voor 
meer voorbeelden van juist en 
van onjuiste hypothesen.

Let op: we spreken hier van 
invloed omdat we theoretisch 
verwachten dat variabele A 
effect heeft op varabele B. 
Maar pas bij het daadwerkelijk 
meten wordt duidelijk of er 
echt samenhang kan worden 
gemeten en of het om een 
oorzaak-gevolg relatie gaat. 
Dat wordt in § 5 .4 duidelijker 
wanneer we correlatie en 
causaliteit bestuderen.

Als het gaat om dezelfde 
opleiding, ervaring, sector en 
aantal uren, is het verschil in 
loon tussen de vijf en zeven 
procent.
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variabelen: sekse en loon. Deze variabelen zijn in onderstaand conceptueel model weergegeven. 
Merk goed op dat er in het conceptueel model nog niet staat: ‘man’ of ‘vrouw’ en ‘veel’ of ‘weinig’ 
loon. Het gaat namelijk om variabelen en de waarde ervan kan dus variëren. Probeer de variabele 
dus met een korte omschrijving weer te geven. Dat kan meestal in één of enkele woorden.

Je moet het model als volgt lezen: het loon dat iemand krijgt hangt samen met iemands sekse. Het 
gaat nu niet om het gevoel van onrecht, de sociale ongelijkheid of de oorzaken van dit voorbeeld; 
dat volgt in hoofdstuk 8. Belangrijk nu is om te beseffen dat een conceptueel model op eenvoudige, 
versimpelde wijze een relatie tussen variabelen laat zien. Het gaat hier overigens om twee variabelen 
op microniveau. Het blijkt namelijk ook dat het werken in een bepaalde bedrijfssector van invloed 
is op iemands loon. Vrouwen werken vaker dan mannen in sectoren waar de lonen niet zo hoog zijn. 
Denk aan zorg versus IT. Sector is een variabele op mesoniveau die ook van invloed is op iemands 
loon (op microniveau). Onderstaand conceptueel model is een weergave van de onderzoeksvraag: 
‘In hoeverre hebben verschillen in sectoren invloed op de hoogte van iemands loon?’

Nog een voorbeeld. Eén van de eerdere wetenschappelijke conclusies in deze paragraaf 
luidde: ‘Mediaopvoeding door ouders heeft invloed op onderwijsprestaties van kinderen.’ Om 
mediaopvoeding te meten kun je bijvoorbeeld vaststellen hoeveel uren ouders gemiddeld 
televisiekijken per week. Deze variabele zegt iets over wat de ouders hun kinderen meegeven over 
het gebruik van media. Dat ziet er als volgt uit in een conceptueel model:

Er zijn ook andere variabelen te bedenken om de relatie tussen mediaopvoeding en 
onderwijsprestaties te onderzoeken. Je kunt bijvoorbeeld meten hoe vaak ouders hun kinderen 
een boek voorlezen per week. In een conceptueel model wordt dat dan zo weergegeven: 

Tot slot
De conclusies van een onderzoek zijn soms verrassend en soms niet. Niet alleen wetenschappers 
kijken soms vreemd op van de conclusies, maar ook de mensen in de samenleving. De manier 
waarop een conclusie tot stand komt is echter niet verrassend omdat variabelen, conceptuele 
modellen en hypothesen zorgen voor een vaste werkwijze. In het voorbeeld waar we deze paragraaf 
mee begonnen zijn zal een onderzoeker ideeën hebben over het speelgedrag van kinderen en 
na observatie de vooraf geformuleerde hypothese bevestigen of verwerpen. Wetenschappelijk 
onderzoek is echter geen kinderspel. Een probleem kan zijn dat je informatie niet zomaar kunt 
verzamelen door alleen te tellen: denk maar aan een interview waarbij je juist inzicht wilt krijgen 
in iemands gedachten. Een ander probleem is dat niet iedere onderzoeker dezelfde definitie heeft 
van de begrippen en kernconcepten die onderzocht worden. Daarom is het goed om uit te zoeken 
welke gegevens gebruikt moeten worden voor een onderzoek. Dat gaan we doen in de volgende 
paragraaf, waar we het over operationaliseren en indicatoren hebben. 

 §  5.3  ZORGVULDIG OPERATIONALISEREN:  

INDICATOREN EN CATEGORIEEN 

Als je onderzoek gaat doen, bijvoorbeeld voor een praktische opdracht of het profielwerkstuk, dan 
zal het soms tijd kosten om een goede onderzoeksvraag te bedenken. Onderwerpen zijn vaak heel 
breed, dus is het belangrijk om je onderzoek af te bakenen. Ook is het van belang om niet te snel 
van start te gaan. Op een gegeven moment zul je een duidelijke hoofdvraag, variabelen en een 
hypothese hebben bedacht, maar wat dan? Hoe zet je de stap van een onderzoeksopzet naar een 
concrete uitvoering van het onderzoek? Daarover gaat het in deze paragraaf.

Operationaliseren
In de vorige paragraaf heb je gelezen over een onderzoek naar de mediaopvoeding door 
ouders en de invloed op de onderwijsprestaties van hun kinderen. Het meten van de variabele 
onderwijsprestaties lijkt makkelijk. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar het onderwijsniveau op de 
middelbare school, het gemiddelde cijfer of de Cito-score. 

Maar het meten van de variabele mediaopvoeding bleek moeilijker. De onderzoeker had daarom 
‘voorlezen’ en ‘aantal uur tv-kijken’ bedacht als meetbare aanwijzingen voor mediaopvoeding. In 
een onderzoeksopzet moet een wetenschapper aangeven hoe de variabelen uit een hypothese 
meetbaar gemaakt worden. Dit noemen we operationaliseren: de manier waarop de centrale 
verschijnselen in het onderzoek worden gemeten. Dit is een belangrijke fase van het doen van 
onderzoek, want nu moet worden gekozen voor een manier van het concreet meten die past 
bij een abstracte variabele. Het komt regelmatig voor dat de variabelen die worden onderzocht 
niet zomaar te meten zijn. Een uitdaging voor de onderzoeker om een zorgvuldige manier van 
operationaliseren te bedenken. Het bestuderen van andere onderzoeken kan daarbij helpen, maar 
het vraagt ook veel van de creativiteit en het inzicht van de onderzoeker zelf. 

Indicatoren
Bij het operationaliseren worden zogeheten indicatoren benoemd. Met een indicator maak je een 
variabele meetbaar op een bepaald niveau. Neem bijvoorbeeld de variabele ‘opleidingsniveau’. Die 
is relatief eenvoudig meetbaar te maken - te operationaliseren - door in een enquête of interview 
de vraag te stellen: ‘Wat is het hoogste opleidingsniveau dat je gevolgd hebt?’. Iemands hoogst 
genoten opleiding is dan een indicator voor de variabele ‘opleidingsniveau’. Dat kan dan op een 
schaal gezet worden, bijvoorbeeld van 1-5. Mensen die als antwoord ‘basisschool’ gaven krijgen in 
de kwantitatieve dataverzameling het getal ‘1’ en mensen die ‘universiteit’ antwoordden het getal 
‘5’. Dat kan er in een enquêtevraag als volgt uitzien:

 
 Wat is uw hoogst 
 genoten opleiding? 

 ● Basisschool
 ● Vmbo/mavo/mbo
 ● Havo of vwo
 ● Hbo
 ● Universiteit

Waarom worden er nu getallen gegeven aan de verschillende antwoorden? Door de variabele op 
deze manier te operationaliseren en te ordenen wordt het eenvoudiger om later verbanden te zien 
en conceptuele modellen op te stellen. Een wetenschapper kan bijvoorbeeld ontdekken dat er een 
verband bestaat tussen de variabele ‘opleidingsniveau’ en een andere variabele.

Het meetbaar maken van een variabele is dus eigenlijk een zoektocht naar goede indicatoren. In 
het bovenstaande voorbeeld was dat zoals gezegd nog relatief eenvoudig. Lastiger wordt het om 
bijvoorbeeld een variabele als ‘kwaliteit van vriendschap’ te meten. Bepaal je dat door te vragen 

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 3.1 en 3 .2.

Meer weten over dit 
onderzoek? Zie website 5 .3 .

De begrippen hoogopgeleid en 
laagopgeleid hebben ook een 
gevoelswaarde. Daarom wordt 
ook wel gepleit voor andere 
begrippen zoals ‘praktisch 
geschoold’ in plaats van 
laagopgeleid.
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naar ‘het aantal uren dat je met vrienden doorbrengt’ of door ‘het aantal whatsappberichtjes dat je 
elkaar stuurt’ te tellen? Of zijn andere indicatoren geschikter? Het vereist veel denktijd om goede 
indicatoren te vinden. Het lezen van andere onderzoeken kan je op weg helpen. Veel variabelen 
zijn al vaak onderzocht en soms zijn er door onderzoekers zelfs één of meerdere officiële 
standaardindicatoren vastgesteld waarvan bekend is dat ze goed werken.

Eisen aan onderzoeken
Een goede onderzoeker maakt bekend welke indicator hij voor welke variabele heeft bedacht. Door 
deze openheid kunnen andere onderzoekers zien hoe het onderzoek is uitgevoerd. Het onderzoek 
kan dan ook door anderen worden herhaald of verbeterd. Ook jij moet een oordeel kunnen geven 
over een onderzoek. Daarvoor moet je onderzoeksresultaten kunnen beoordelen op validiteit, 
betrouwbaarheid en representativiteit.

Validiteit betekent de mate waarin een meetinstrument meet wat de onderzoeker beoogt te meten. 
Zoals we al zagen is het belangrijk dat wetenschappers goede indicatoren vinden voor het meten 
van een variabele. Als je een onderzoek doet naar opleidingsniveau en dit meet door te vragen 
naar het IQ, meet je niet wat je wilt meten. Iemand met een hoog IQ kan door omstandigheden 
namelijk alsnog geen enkele opleiding hebben afgerond. Je vraagt je dus af of de gekozen 
indicator ook echt alleen meet wat je wílt meten. Of zijn er andere dingen die de waarde van de 
indicator beïnvloeden? De waarde van een indicator kan immers meerdere oorzaken hebben. Voor 
de validiteit van een onderzoek is het dus belangrijk dat je één ding tegelijk meet. 

Bij onderzoeken in de sociale wetenschap wordt vaak gebruikgemaakt van een enquête. Het is 
belangrijk om bij het samenstellen van de enquête goed na te denken over de validiteit. Bijvoorbeeld 
als je sociale cohesie wilt onderzoeken. Als je mensen vraagt ‘bent u tevreden over uw woonwijk?’ 
dan zullen deze mensen in het antwoord veel meer factoren meenemen dan het aantal en de 
kwaliteit van bindingen in die wijk. De vraag is zogezegd veel te breed. Aan de andere kant kun je 
ook niet letterlijk vragen: ‘Hoe beoordeelt u de sociale cohesie in uw wijk?’ Niet iedereen zal weten 
wat sociale cohesie precies betekent of er worden verschillende betekenissen aan gegeven. Ook 
dan meet je niet wat je wilt meten. Het is dan noodzakelijk andere vragen te stellen om uiteindelijk 
iets zinnigs te kunnen vertellen over de sociale cohesie. Voorbeelden daarvan zijn heel precieze 
vragen zoals ‘Kent u de namen van uw buren?’ of ‘Zijn de buren in het bezit van een reservesleutel 
van uw huis?’ Je weet dan zeker dat het gaat over het aantal en de kwaliteit van de bindingen en 
dat je dus sociale cohesie aan het onderzoeken bent. 

Een onderzoek is betrouwbaar als een meting onafhankelijk van toeval en vrij van willekeurige 
meetfouten is. Je wilt zorgen dat jouw metingen niet van toeval afhankelijk zijn. Een goede manier 
om dat te doen is te zorgen voor een flinke steekproef die willekeurig (aselect) samengesteld 
is. Als je een enquête afneemt bij tien mensen en dat onderzoek na een week nog eens bij tien 
andere mensen herhaalt, dan is de kans groot dat je onderzoek een heel ander resultaat oplevert. 
Wanneer je steekproef bestaat uit duizend mensen, dan speelt toeval een veel minder grote rol 
bij de resultaten. Betrouwbaarheid wil niet zeggen dat er steeds hetzelfde getal of resultaat uit 
de meting moet komen. Het gaat erom dat het veranderde resultaat alleen toe te schrijven is aan 
een daadwerkelijke verandering en niet komt door toeval of meetfouten. Als de betrouwbaarheid 
van een onderzoek in orde is dan kunnen meetresultaten met elkaar vergeleken worden. Met een 
weegschaal is dat makkelijk uit te leggen. Als je jezelf iedere twee weken weegt maar je doet dat 
op verschillende weegschalen of niet steeds op hetzelfde tijdstip dan ontstaan er willekeurige 
meetfouten. De meetresultaten zijn dan niet met elkaar te vergelijken.

Voorbeeld van schietschijven om betrouwbaarheid en validiteit in de praktijk te laten zien. Van links naar rechts: 
(1) Niet betrouwbaar en ook niet valide want je mikt niet op het doel en de schoten zitten niet dicht bij elkaar.  
(2) Niet betrouwbaar maar wel valide want je mikt wel op het doel maar de schoten zitten niet dicht bij elkaar. 
(3) Wel betrouwbaar maar niet valide want elk schot komt ongeveer op dezelfde plek maar je mikt niet op het doel.
(4) Wel betrouwbaar en ook valide want je mikt op het doel en de schoten komen daar ook dichtbij elkaar.

Nu kan er bij het gebruik van een grote steekproef, wat goed is voor de betrouwbaarheid van een 
onderzoek, toch ook nog wel het een en ander misgaan. Wanneer je conclusies wilt verbinden aan 
een onderzoek, dan moeten de steekproef en het resultaat representatief zijn. Dat betekent dat de 
steekproef de beoogde populatie weerspiegelt. Een steekproef is de groep respondenten waarop 
het onderzoek is gebaseerd. Het is een uittreksel van een populatie. De populatie is de groep 
waarover men een uitspraak na het onderzoek wil doen. Hoe groter de overeenkomst is tussen de 
steekproef en populatie, hoe beter de representativiteit is. Meestal wordt naar belangrijke sociaal-
demografische kenmerken gekeken bij de overeenkomst tussen steekproef en populatie zoals het 
percentage ouderen/jongeren, mannen/vrouwen, hoog-/laagopgeleiden en/of personen met of 
zonder migratiegeschiedenis.

Stel dat je op school een onderzoek doet naar studiestress en gebruikmaakt van een enquête. Je 
wilt dan dat die enquête door veel verschillende leerlingen wordt ingevuld: jongens en meiden, 
vwo’ers en vmbo’ers, leerlingen uit de examenklassen én leerlingen uit andere jaarlagen. Iedere 
groep moet in jouw steekproef ongeveer even goed vertegenwoordigd zijn zodat het echt een 
dwarsdoorsnede is van de onderzoekspopulatie (de leerlingen op school). Als een onderzoek 
representatief is dan mag je ervan uitgaan dat de conclusies ook iets zeggen over de hele groep. 

Let op: het kan in dit voorbeeld natuurlijk wel zo zijn dat je juist bewust alleen de examenklassen 
onderzoekt omdat jij je daarop focust in je onderzoek. Voordat je vragenlijsten gaat verspreiden is 
het belangrijk om goed na te denken over de vraag hoe je representativiteit bereikt. Dat bereik je 
niet vanzelf. Als je bijvoorbeeld op internet een poll organiseert dan kan het zijn dat die poll op een 
website staat waar een vrij eenzijdige groep mensen komt die al een bepaalde kennis, interesse of 
overtuiging bij een onderwerp heeft. Je steekproef is dan niet representatief als je de mening van 
alle Nederlanders wilde weten. 

Sociale categorieën
Door in een vragenlijst te vragen naar variabelen als geslacht of opleidingsniveau kun je de 
respondenten indelen in groepen. Dit soort groepen worden sociale categorieën genoemd. Zo 
kun je opleidingsniveau bijvoorbeeld indelen in vijf categorieën, zoals we eerder deze paragraaf 
lieten zien. Onder sociale categorieën vallen mensen met dezelfde achtergrondkenmerken, 
zoals vrouwen, inwoners van de Randstad of senioren. Ook kan het gaan om variabelen als de 
geloofsovertuiging van mensen, hun opvatting over politieke zaken of de houding ten aanzien van 
vlees eten.

Wetenschappers kijken bij een onderzoek vaak naar een groot aantal mensen. Bij een onderzoek 
naar de mening over een bepaald maatschappelijk vraagstuk, bijvoorbeeld over de vraag of politici 
te vertrouwen zijn, kan een onderzoeker vragen naar het eens of oneens zijn met een stelling. Op 
een zogeheten Likertschaal wordt de mening van verschillende mensen dan meestal in vijf sociale 
categorieën ingedeeld. 

‘Politici zijn niet te vertrouwen’

Helemaal mee 
oneens (1)

Mee oneens (2) Geen mening (3) Mee eens (4)
Helemaal mee 

eens (5)

Als je deze categorieën combineert met de sociale categorieën van een andere variabele, 
bijvoorbeeld geslacht, kun je de volgende resultaten krijgen.

Helemaal 
mee oneens 

(1)

Mee oneens 
(2)

Geen mening 
(3)

Mee eens 
(4)

Helemaal 
mee eens 

(5)

Vrouwen 15% 30% 20% 30% 5%

Mannen 5% 10% 10% 60% 15%

Deze resultaten zijn f ictief 
maar zijn wel geinspireerd 
door verschillende 
onderzoeken.
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Je ziet dan makkelijk dat meer mannen dan vrouwen vinden dat politici niet te vertrouwen zijn. 
De percentages bij ‘mee eens’ en ‘helemaal mee eens’ zijn bij mannen (60% en 15%) namelijk veel 
hoger dan bij vrouwen (30% en 5%). Ook zie je dat meer vrouwen dan mannen geen mening hebben 
over dat politici niet te vertrouwen zijn (20% bij vrouwen vs. 10% bij mannen). 

Het is belangrijk om te begrijpen dat categorieën zoals ‘vrouwen die het helemaal oneens zijn 
met de stelling’ geen groepen zijn. Je kunt ze niet bij elkaar op straat vinden of zo voor je zien. Het 
woord ‘groep’ is hierop niet van toepassing. Dat veronderstelt namelijk interactie met elkaar, dat 
mensen bij elkaar komen. Het gaat hier niet om een groep maar om een sociale categorie waarbij 
onderzoekers mensen die een eigenschap delen bij elkaar zetten in een tabel of grafiek om zo hun 
hypothesen te kunnen toetsen. 

Tot slot
Het vaststellen van geschikte indicatoren is belangrijk, maar het is ook lastig. Onderzoekers kunnen 
verschillen van mening over hoe je het moet aanpakken. Om te zorgen dat onderzoekers elkaar 
kunnen controleren is het in de wetenschap belangrijk om te beschrijven hoe variabelen meetbaar 
zijn gemaakt. Verschillende manieren waarop variabelen gemeten worden, kunnen leiden tot 
andere resultaten en conclusies. Op basis van de onderzoeksgegevens stelt de onderzoeker 
uiteindelijk vast wat de invloed is van de variabelen op elkaar. Is daar een lijn, een verband in te 
vinden of gaat dat nog verder en kunnen we zelfs spreken over oorzaak en gevolg? In de volgende 
paragraaf gaan we daar meer over lezen.

Bij toetsen en eindexamens 
moet je ook de gegevens 

concreet noemen zoals in dit 
voorbeeld de percentages die 

tussen haakjes staan.

 §  5.4 SAMENHANG ONTDEKKEN: CORRELATIE EN CAUSALITEIT

Heeft de consumptie van koffie invloed op je productiviteit? Verbetert muziek leerprestaties? 
En wat doen sociale media met de kwaliteit van vriendschappen? Bij het bestuderen van gedrag 
proberen we regelmatig verbanden te ontdekken tussen variabelen. Dat we bij het zoeken naar 
die verbanden voorzichtig en nauwkeurig te werk moeten gaan, is inmiddels wel duidelijk. Die 
voorzichtigheid heeft voor een groot deel te maken met het verschil tussen de begrippen correlatie 
en causaliteit. 

Misschien herinner je het voorbeeld nog over de invloed van muziek op geluksgevoel. Als we 
mensen de hele dag naar muziek laten luisteren en ze geven aan het eind van de dag aan dat ze 
hun geluksgevoel die dag een dikke 8 geven, mogen we dan concluderen dat die muziek ook de 
veroorzaker is van dat geluksgevoel? Kan het misschien toeval zijn? Of voelen die proefpersonen 
zich misschien vooral gelukkig omdat ze ook een dagje vrij hebben? Wat als we een ander soort 
muziek hadden gedraaid? Dat er sprake is van een stijging van beide variabelen (méér muziek, 
méér geluksgevoel) hoeft nog niet te betekenen dat die stijging ook echt door de andere variabele 
veroorzaakt wordt. Het is daarom belangrijk om niet te snel conclusies te trekken. De samenhang 
tussen variabelen staat centraal in deze paragraaf.

Correlatie
De vervolgvraag over de samenhang van sociale cohesie met andere variabelen is belangrijk bij 
onderzoek. De samenhang tussen verschillende variabelen heet correlatie en wordt uitgedrukt 
in correlatiecijfers. Als de ene variabele verandert, geven de correlatiecijfers aan hoe groot de 
kans is dat de andere variabele ook verandert. We kunnen daarmee voorspellingen doen. Als de 
verandering van de ene variabele bekend is, zien we hoe dat uitwerkt in de andere.

Een eenvoudig voorbeeld van een correlatie is het verband tussen de motivatie om te leren en 
de behaalde cijfers op school. Stel dat je onderzoek doet naar het behalen van resultaten op 
school en de motivatie van meerdere leerlingen. Je gebruikt dan indicatoren om beide variabelen 
te meten, bijvoorbeeld hun zelfgerapporteerde gevoel van motivatie op een schaal van 1 tot en met 
5 en het gemiddelde cijfer dat leerlingen hebben behaald. Stel dat je concludeert dat leerlingen 
met meer motivatie ook hogere gemiddelden halen dan leerlingen met een lagere motivatie. Dan 
heb je een correlatie gevonden; een verband tussen motivatie en de gemiddelde cijfers. 

We noemen het zelfs een positieve correlatie omdat ‘hoger gemiddelde’ samenhangt met ‘meer 
motivatie’. Van een negatieve correlatie is sprake als de ene variabele minder wordt naarmate de 
andere toeneemt. Dat negatieve effect kan ook andersom zijn, bijvoorbeeld wanneer leerlingen 
die veel tijd op hun mobiel zitten (hoge gemiddelde schermtijd) lagere gemiddelde cijfers scoren. 

Laten we in ons voorbeeld nog even uitgaan van een positieve correlatie tussen motivatie en 
resultaten. Je weet dan nog niet of de motivatie de oorzaak is van de resultaten of dat het andersom 
is. Goede resultaten kunnen natuurlijk ook leiden tot een hogere motivatie. Wat is de oorzaak en 
wat is het gevolg? Dat weten we met dit onderzoek niet en daarom spreken we van een correlatie 
in plaats van een causaal verband.

Causaliteit
Op het moment dat we wel een oorzaak en een gevolg kunnen aanwijzen, spreken we van causaliteit. 
Bij causaliteit of een causale relatie is er een oorzakelijk verband tussen twee variabelen. Dat 
houdt in dat variabele B direct het gevolg is van variabele A. Anders gezegd: variabele A is de 
directe oorzaak van variabele B. Een duidelijk voorbeeld uit de natuurwetenschappen is dat als 
de temperatuur van water stijgt, het water steeds sneller verdampt. Het is bij menselijk gedrag 
echter vaak heel lastig om echte causaliteit vast te stellen omdat juist andere variabelen, die we 
misschien over het hoofd gezien hebben, een werkelijke verklaring geven.

Toch kunnen we in sommige gevallen wel uitgaan van causaliteit. Zo is leeftijd een oorzaak van 
lengte. Lengte kan niet de leeftijd beïnvloeden. Een ander voorbeeld van een causale relatie is als 

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 3.2.

Voorbeelden van correlatie en 
causaliteit? Zie website 5 .4 .
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je dezelfde aandelenkoersen toont aan beleggers maar in verschillende kleuren. Daarna vraag je 
hen om een keuze te maken hoeveel ze willen investeren. Wat blijkt? Aandelenkoersen in het rood 
zorgen voor minder investeringen dan dezelfde koersen in een andere kleur dan rood. Eerst was er 
kleur, toen was er keuze. De kleur beïnvloedt dus de keuze.

In de sociale wetenschappen staat de richting van het onderzochte verband niet altijd vast. Stel 
je eens voor dat je een verband lijkt te vinden tussen inkomen en gezondheid. Dat inkomen van 
invloed is op gezondheid is goed te beredeneren. Denk maar aan de kosten van gezond voedsel, de 
mogelijkheden om aan sport te doen en andere verklaringen. Maar bedenk wel dat het andersom 
net zo goed waar kan zijn: door iemands goede gezondheid kan diegene wellicht ook beter in zijn of 
haar inkomen voorzien. Daarom zijn sociale wetenschappers vaak zo verstandig om terughoudend 
te zijn met hun uitspraken over causaliteit, ze laten het dan bij een correlatie.

Nog meer voorbeelden van mogelijke causale relaties:
• In gezinnen ontstaat een zekere groepsvorming. Uit onderzoek blijkt dat de band met ouders 

invloed heeft op het vertonen van crimineel gedrag. Als iemand een goede band heeft met zijn 
ouders is de kans dat hij crimineel gedrag vertoont kleiner dan bij iemand die geen goede band 
heeft met zijn ouders.

• Als het gaat om sociale ongelijkheid, is er een bekend voorbeeld. Het blijkt dat niet alleen IQ een 
oorzaak is van het opleidingsniveau van kinderen maar dat ook het opleidingsniveau van ouders 
een oorzaak is. Kinderen van hoogopgeleide ouders behalen relatief vaker zelf ook een hoger 
opleidingsniveau. Meer hierover kun je lezen in hoofdstuk 8. 

    

Onafhankelijke en afhankelijke variabelen
Variabelen kunnen onafhankelijk of afhankelijk worden genoemd. Dat heeft niets te maken met 
de inhoud van een variabele, maar wel met het verband tussen de ene en de andere variabele. 
Een variabele die als oorzaak wordt gezien van het veranderen van een andere variabele noemen 
we een onafhankelijke variabele. Een afhankelijke variabele is een variabele die wordt beïnvloed 
door één of meerdere onafhankelijke variabelen. 

Ook hierbij enkele voorbeelden:
• Hogeropgeleiden in Nederland hebben een grotere kans op een hoger inkomen dan 

lageropgeleiden. De onafhankelijke variabele is het opleidingsniveau en de afhankelijke variabele 
is het inkomen, want het opleidingsniveau beïnvloedt het inkomen.

• Landen met een democratisch systeem hebben minder kans om in oorlog te geraken dan landen 
met een dictatuur. De onafhankelijke variabele is het politieke systeem en de afhankelijke 
variabele is het wel of niet in oorlog raken.

Interveniërende variabelen
Soms kan het zijn dat er een derde variabele tussen de onafhankelijke en afhankelijke 
variabele in zit. We noemen deze derde variabele een interveniërende variabele. Het verband 
tussen onafhankelijke en afhankelijke variabele komt dan tot stand of wordt beïnvloed door de 
interveniërende variabele.

We nemen weer het voorbeeld van de loonkloof tussen mannen en vrouwen (§ 5.2). Sekse is dan 
de onafhankelijke variabele en loon is de afhankelijke variabele.

  

Onderzoek heeft laten zien dat verschillende interveniërende variabelen verklaren waarom 
mannen een hoger loon krijgen dan vrouwen. We noemen er hier één: het hebben van een fulltime 
baan. Mannen hebben vaker dan vrouwen een fulltime baan. We noemen dan het hebben van 
een fulltime baan een interveniërende variabele. Daarom is het volgende schema een betere 
weergave van de loonkloof. Let op! Het gaat om een versimpeling van de werkelijkheid. Er zijn 
meer variabelen in het spel.

 
Tot slot
In deze paragraaf ging het over verbanden tussen verschillende variabelen. Een verband noemen 
we een correlatie en als het gaat om een oorzakelijk verband spreken we van causaliteit. Als 
een variabele een oorzaak te noemen is, heet het een onafhankelijke variabele. Vaak lijkt 
er een oorzakelijk verband te bestaan tussen twee variabelen maar dat kan schijn zijn. Veel 
maatschappelijke verschijnselen kennen meerdere oorzaken. 

In het volgende hoofdstuk gaan we terug naar de politiek. De politiek bepaalt het beleid waarmee 
complexe maatschappelijke problemen worden opgelost. Vaak is dat beleid gebaseerd op de 
uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Vanuit ieders referentiekader kunnen politici hun 
eigen interpretatie hebben van wetenschappelijk onderzoek. Politiek en wetenschap gaan over 
andere zaken. In de wetenschap gaat het over waarheidsvinding terwijl het in de politiek gaat 
over draagvlak, waarden en belangen. Die twee staan soms op gespannen voet met elkaar. We 
bestuderen in hoofdstuk 6 hoe politiek in de praktijk werkt.

Er zijn meer interveniërende 
variabelen bij de loonkloof 
zoals opleidingsniveau, 
werkervaring, status, 
vooroordelen, stereotypen 
en positieverwerving. Meer 
weten over de loonkloof en het 
glazen plafond? Zie hoofdstuk 
7 en de website 4 .5 .
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