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Onderzoekstopics  

Multiniveau-analyse 

Wat? 

 

Statistische analyse van gegroepeerde gegevens (bv. gegevens afkomstig van leerlingen, gegroepeerd in 

klassen, op hun beurt gegroepeerd in scholen) 

Bedoeling? 

 

Nagaan van verschillen tussen eenheden op elk van die niveaus (bv. tussen leerlingen, klassen en scholen) 

Verklaren van de verschillen aan de hand van kenmerken van deze eenheden 

Meta-analyse 

Wat? 

 

Statistisch combineren en vergelijken van de resultaten van verschillende studies die eenzelfde vraagstelling 

hebben onderzocht (bijv.: het effect van een therapie) 

Bedoeling? 

 

Nauwkeurige schatting en toetsing van het algemene effect 

Nagaan of het gevonden effect samenhangt met bepaalde studiekenmerken (bv. leeftijd deelnemers studie, duur 

van de therapie) 

Item Respons Theorie (IRT) 

Wat? 

 

Psychometrische modellen om de kans op het juist beantwoorden van een vraag door een persoon te 

beschrijven aan de hand van persoons- en itemkenmerken 

Bedoeling? 

 

Inschatten van de vaardigheid van een persoon  en de moeilijkheidsgraad van een vraag 

Verklaren van verschillen in personen en items aan de hand van persoons- en vraagkenmerken 

Een selectie van onderzoeksprojecten  

Statistisch onderzoek 

- Het omgaan met ontbrekende gegevevens bij multiniveau IRT-modellen (Drs. Trevor Kadengye) 

- Het gebruik van drieniveaumodellen voor meta-analyse 

- De meta-analyse van single-case studies aan de hand van multiniveaumodellen (Dra. Mariola Moeyaert & Dra. Maaike Ugille) 

- Het onderscheidingsvermogen van meta-analyse van single-case studies (Dra. Isis Bulté) 

- Modelselectie in multiniveau-analyses (Dra. Marlies Vervloet) 

- Optimale steekproefgroottes bij multiniveau-analyses (Dr. Wilfried Cools) 

Toegepast onderzoek 

- Het adaptief maken van elektronische leeromgevingen (Dra. Kelly Wauters) 

- Evaluatie van het subjectief welbevinden van personen met een ernstig meervoudige handicap (Drs. Pieter Vos) 

- Een wetenschappelijk onderbouwd traject om de consultvaardigheden van huisartsen te verbeteren (Drs. Marc Van Nuland)  

- Subliminale stimuli: een meta-analyse en nieuwe experimenten (Dr. Eva Van den Bussche) 

- Het ontwikkelen van adaptieve expertise in statistiek (Dr. Ana Castro Sotos) 

- Dropout in het secundair onderwijs (Drs. Carl Lamote) 

- Relatie stress en verkoudheden (Dra. Liliana Casuso) 

- Ontwikkeling diagnostische taaltoetsen 

- Peilingsonderzoek Vlaams onderwijs 
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