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Hoofdstuk 1: setting the scene

1.1 Herhaling: wat is wetenschap
Wetenschapsopvattingen
1. Logisch positivisme
= pre-Popperiaanse periode (Wiener Kreis: clubje wetenschapsfilosofen: wat is wetenschap?
-> starten allemaal met observaties)

●
●
●

•

•
•
•

PROBLEMEN: (kritiek op logisch positivisme door Popper)
Onmogelijkheid van zuiver neutrale of ‘objectieve’ waarneming:
elke waarneming impliceert vooronderstellingen over het waarnemingsinstrument
Geen eenduidige band tussen theorie en empirie (eigen ervaringen):
bv. alleen witte zwanen zien, garandeert niet dat er geen zwarte zijn
Probleem van de rechtvaardiging van inductie:
je observeert steeds met bepaalde impliciete verwachtingen, bv. je weet wat een zwaan en
wat de kleur ‘wit’ is
2. Kritisch rationalisme
= Popper
= een hypothetisch-deductieve opvatting: je start met een probleem en gaan pas veel later
observeren, starten met een theorie dan pas toetsing
Wetenschappelijke hypothesen zijn geen logisch noodzakelijk resultaat van het toepassen
van regels en observaties, maar zijn resultaat van creatief denkwerk (Eerst theorie en dan
pas toetsing)
Observatie veronderstelt hypothesen en kennis (als je niet weet wat ‘rood’ is, kan je geen
rood waarnemen)
Een theorie moet niet alleen voorschrijven, maar ook verbieden
Een theorie moet bekritiseerbaar zijn vanuit de feiten → moeten kunnen falsificiëren
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hypothesen = veronderstellingen uit onze waarnemingen, op VOORHAND stellen we vast wat we
gaan vinden in ons onderzoek, tijdens onze analyse

1.2 Wetenschapsmodellen en sociaalwetenschappelijk onderzoek
Grondleggers van wetenschapsmodellen
-

Naturalisme of Positivisme (Emile Durkheim) = POST POSITIVISME vandaag
● Methoden van de natuurwetenschappen veralgemenen naar de studie van mens en
maatschappij
● ‘sociale feiten’ analoog aan ‘natuurlijke feiten’
○ Extern aan het individu
○ Wetmatig en dwingend
○ Als ‘objectief’ gezien
● ‘sociale feiten’ kunnen dus bestudeerd worden zoals objecten in de
natuurwetenschappen
○ Kunnen geobserveerd en gemeten worden (zoals de statistiek)
○ Als het niet rechtstreeks gemeten kan worden ⇒ zoeken naar betrouwbare
indicatoren

-

De Verstehende of hermeneutische sociologie (Max Weber)= CONSTRUCTIONISME OF
INTERPRETATIEF PARADIGMA vandaag
● Anti-naturalisme: Mensen gedragen zich niet als de gehoorzame uitvoerders van een
voorspelbaar programma -> het bestuderen van ‘mensen’ vereist andere
onderzoeksmethoden
● Mensen geven betekenis aan hun omgeving en we moeten begrijpen waarom
mensen doen wat ze doen, niet tellen wat ze doen
● Rekening houden met de menselijke beweegredenen, intenties en met de
‘betekenis’ die actoren aan hun handelen geven
● Verklarend begrijpen geeft een antwoord op de vraag ‘waarom’ iemand iets doet,
niet louter ‘wat’ iemand doet

-

Maatschappijkritisch of ‘emancipatoir’ model (Karl Marx) = KRITISCHE THEORIE vandaag
• De wetenschap mag niet alleen beschrijving van de maatschappelijke toestand en
ontwikkeling leveren.
-> Moet ook de weg wijzen waarlangs de maatschappij zich meer menswaardige zal
ontwikkelen.
• Methode: sociale feiten bekijken in bredere, historische en sociologische samenhang
(evolutie van maatschappijvormen)
7

Zwarte bolletjes hebben transitie gemaakt, hebben werk gevonden

Courante foute verwerking van duurgegevens
• getrunceerde gevallen worden uit de analyse geweerd
• duur bij truncatie (nooit transitie gemaakt) wordt behandeld als reële duur
• in beide gevallen worden conditionele transitiekansen overschat
Attritietafel of life table
• correcte behandeling longitudinale gegevens
• truncaties worden behouden in onderzoek
Basisprincipe longitudinale analyse
• verblijfsduur opdelen in kleinere intervallen
• per interval nagaan hoeveel personen zich nog in initiële staat bevinden
• per interval nagaan hoeveel personen transitie maken
Fout: mensen stellen vast dat aantal personene geen werk hebben, worden uit annalse gehaald of
worden gezoen als finale werkloosheidsduur
Wel: attritie tabel construeren
149

9.5.5 Enkelvoudige attritietafel
enkelvoudige attritietafel in 5 stappen
1) omwerken gegevens van kalendertijd nr verblijfsduur, afbakening van duurintervallen
2) berekening transitiekansen per duurinterval
3) toepassen transitiekansen op fictieve cohorte, berekening overlevingsfunctie
4) bepalen kwantielkenmerken overlevingsfunctie
4) bepalen gemiddelde verblijfsduur

-

Stap 1: constructieve enkelvoudige attritietafel
geschiedenis of event-history uitdrukken in termen van verblijfsduur of exposure
lengte van observatie/lijnstuk blijft dezelfde voor elk individu
lijnstuk begint voor elk individu op duur=0
figuur eindigt na hoogste geobserveerde verblijfsduur (transitie of trunctatie)
verblijfsduur wordt verdeeld in gelijke duurintervallen naargelang onderzoek
voor elk duurinterval wordt bepaald
o
risicopopulatie: aantal personen die binnenkomen in interval
o
aantal transities in het interval
o
aantal trunctaties in het interval
opmerkingen! Trunctaties spelen een belangrijke rol bij de berekening van de transitiekansen:
getrunceerde gevallen worden opgenomen in de noemer zolang ze at risk blijven

Iedereen start op T nul en lengte van het lijnstuk wordt behouden
D, E en f hebben vrij snel werk gevonden
I en c hebben op einde nog geen werk, werkloos, observatie afgesneden of getrunkeerd
150

Stap 2: Berekening transitiekansen voor subgroepen afzonderlijk
1. #aantal transities interval / risicopopulatie begin interval
2. toepassen geobserveerde conditionele transitiekansen op zelfde radix
3. plot van overlevingsfuncties
4. vergelijking van kwantielkenmerken en finale intensiteiten
5. vergelijking groepen aan de hand van een parameter indien proportionele transitiekansen

Risicopopulatie is 10 in eerste interval 3 transities 1 getrunkeerd
Berekening transitiekans
!!! MERK OP:
Truncaties spelen belangrijke rol bij de berekening van de transitiekansen: getrunceerde gevallen
worden opgenomen in de noemer zolang ze at risk blijven.
De informatie over de getrunceerde gevallen – i.e. dat zij geen transitie hebben gemaakt in de
periode dat ze werden geobserveerd – wordt correct verwerkt in de berekening van de attritietafel.
De 10 personen vertegenwoordigen 20 persoonsjaren in de constructie van de attritietafel. !!!

VRAAG: Een opleidingsinitiatief gaf in 2004 een opleiding aan 367 laaggeschoolde werklozen. Voor
elke persoon werd onderzocht hoe lang het duurde voor hij/zij werk vond na het beeïndigen van de
opleiding. Onderstaande tabel bevat de resultaten voor het eerste jaar van de follow-up. De
werkloosheidsduur werd ingedeeld in maandelijkse intervallen. De tabel geeft:
1. het aantal personen dat nog werkloos was een het begin van elk
interval
2. het aantal personen dat werk vond in elk interval
3. voor elk interval het aantal personen van wie de observatie in dat
interval werd afgesneden
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Bereken de transitiekans/hazard function in elk interval:
transities/aantal nog werkloos aan het begin van het interval
11/367 = +- 0,03000
14/352 = 0,0398
13/332 = 0,0392

…

Bereken de overlevingsfunctie:
100 x 0,0300 = 3 → 100 – 3 = 97
97 x 0,0398 = … → … = 93,14

…

Stap 3: Toepassen gemeten transitiekansen qx op fictieve cohorte
●
●
●

doel longitudinale analyse: beschrijven hoe populatie in initiele staat doorheen de tijd
vermindert als gevolg van een transitie naar eindstaat
probleem: reele onderzoekspopulatie vermindert doorgeen de tijd zowel als gevolg van
transities als trunctaties
oplossing: opgemeten transitiekansen toepassen op fictieve cohorte om te illustreren hoe
uitval zou verlopen wanneer deze énkel zou gebeuren in functie van transities

152

Noemen we de overlevingsfunctie die aangeeft hoe het werkvinden verloopt in de tijd! Maar
belangrijk, gebruiken enkel transities, geen truncaties!!!!
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VRAAG: Een opleidingsinitiatief gaf in 2004 een opleiding aan 367 laaggeschoolde werklozen. Voor
elke persoon werd onderzocht hoe lang het duurde voor hij/zij werk vond na het beeïndigen van de
opleiding. Onderstaande tabel bevat de resultaten voor het eerste jaar van de follow-up. De
werkloosheidsduur werd ingedeeld in maandelijkse intervallen. De tabel geeft:
1. het aantal personen dat nog werkloos was een het begin van elk
interval
2. het aantal personen dat werk vond in elk interval
3. voor elk interval het aantal personen van wie de observatie in dat
interval werd afgesneden

D1= 2+ (93,14-90)/(93,14-89,5) = 2,86263736

9.5.6 Vergelijken van subgroepen
Vergelijking subpopulaties
Vinden autochtone schoolverlaters sneller werk van Turkse, … collega’s?
Krijgen hoogopgeleide vrouwen vaker tweede kind dan laagopgeleiden?
Is risico voor recidivisme hoger voor daders geweldsdelicten?
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Berekening transitiekansen
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9.5.7

Meervoudige attritie en uitbreidingen
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