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Mastering the data mass.
Dames en heren. Ik wil vanmiddag graag bij de oorsprong beginnen, 
oftewel Genesis. Want in Genesis 6 wordt verhaald dat de gehele aarde 
wordt vernietigd door een zondvloed. Een man, Noach, krijgt de opdracht 
om zijn gezin en alle dieren te redden door goed voorbereid te zijn op 
die zondvloed. Voor mij is dat verhaal een verhaal van hoop. Hoop dat 
ook in tijden van grote, wellicht catastrofale veranderingen je door een 
goede voorbereiding kunt overleven. Uiteraard ben ik geen Noach en 
zijn de veranderingen die op ons afkomen onvergelijkbaar met een alles 
vernietigde zondvloed, maar toch. Onze samenleving moet zien te dealen 
met een andere vloed. Ze dreigt te worden overspoeld door data.

Om die vloed te illustreren een paar getallen. De hoeveelheid informatie 
wordt vaak weergegeven in bytes. Een foto is bijvoorbeeld 3 Mb, oftewel 
3*106 bytes. Tot en met 1999 kwam de totale beschikbare hoeveelheid 
data, alles wat er geschreven, gepubliceerd en opgeslagen was, overeen 
met 2Eb. 2Eb is 2*1018 bytes. In 2010 was de totale beschikbare 
hoeveelheid informatie gelijk aan 1 Zb, dat is 1*1021 bytes. Sindsdien 
stijgt die hoeveelheid exponentieel. Elk jaar komt er ca. 40% bij. Die 
toename wordt weergegeven in Figuur 1.

Figuur 1: Toename totale hoeveelheid data.
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Wetenschappers maken in toenemende mate gebruik van die gegevens. 
Dat zie je terug in het aantal publicaties waarin big data een rol speelt. 
Vanaf 2008 begint dat aantal sterk te stijgen (zie Figuur 2). Dit is makkelijk 
te verklaren. Het wordt steeds makkelijker om gebruik te maken de 
data. Nieuwe soorten data, zoals social media, komen beschikbaar 
die er vroeger helemaal niet waren. Dit geeft nieuwe vragen en 
onderzoeksmogelijkheden. 

Figuur 2: Hoeveelheid publicaties waarin big data een rol speelt.

Toch kleven er wel bezwaren aan het gebruik van big data. Ik noem er 
drie. Doordat wetenschappers niet langer de controle hebben over hun 
dataverzameling is er, bijvoorbeeld, minder aandacht voor het zorgvuldig 
opzetten van steekproeven. Verder is meestal niet goed gedocumenteerd 
waar al de data precies vandaan komt en welke bewerkingen er inmiddels 
op zijn toegepast, waardoor de kwaliteit van de data onbekend is. 
Tenslotte krijgen correlaties meer aandacht dan causaliteit. 

Inhoudelijk vinden er ook veranderingen plaats. De waaromvraag, die 
centraal stond in de sociale wetenschappen, wordt vervangen door het 
ontdekken van patronen. Steeds vaker wordt gewerkt vanuit het adagium 
WAAR IS WAT WERKT. Vanwege al deze ontwikkelingen wordt daarom 
wel gesproken van een paradigma wisseling. 

De komende drie kwartier, wil ik u meenemen naar mijn visie op 
deze veranderende werkelijkheid. Hoe wil ik de leerstoel Research 
Methodology and Data Analytics invulling gaan geven? Daarvoor wil ik 
eerste stilstaan bij het vakgebied van de onderzoeksmethodologie. Ik wil 
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u meenemen door de geschiedenis. Vervolgens geef ik een introductie in 
big data analytics. Dat brengt me bij de uitdagingen waar het vakgebied 
voor staat: ‘Mastering the data mass’. Tot slot wil ik ingaan op mijn 
plannen voor de leerstoel. 

1. ONDERZOEKSMETHODOLOGIE
In mijn werk houd ik me bezig met de vraag hoe je een geldig antwoord 
geeft op vragen over mensen, organisaties en samenlevingen en welke 
methoden en technieken zijn daarbij nodig zijn.
Tegen dit vakgebied wordt nog weleens verschillend aangekeken. Zo 
was er, na mijn promotie in 2001, een tekort op de arbeidsmarkt en 
kon je makkelijk een baan krijgen als gepromoveerde psychometricus. 
Ik had op verschillende plekken gesolliciteerd en vertelde dat ik 
ook aan de universiteit kon komen werken. Een van mijn kennissen 
keek mij aan en zei: ga je dan achter zo’n bureau zitten om je eigen 
problemen te verzinnen, die vervolgens op te lossen, waarna je van 
mijn verlangt om je daarvoor te betalen en namens de maatschappij 
ervoor te applaudisseren? Ik was eigenwijs en koos toch voor de UT. 
Het was misschien een paar jaar later dat ik door een hoogleraar van 
een andere vakgroep benaderd werd om mee te denken over een 
statistisch probleem. Hij vertelde er wel bij dat hij enige schroom had 
om ik waarschijnlijk dat ene probleem wel voor hem op kon lossen, maar 
hem er als consciëntieus onderzoeks-methodoloog waarschijnlijk tien 
problemen voor terug zou geven. Kortom, er wordt nog weleens kritisch 
naar mijn vakgebied gekeken. 

Binnen de sociale wetenschappen zijn we erop gericht om 
inzicht te krijgen in het gedrag van groepen en individuen. 
Onderzoeksmethodologie doet onderzoek naar de toolkit die 
onderzoekers daarbij gebruiken en naar het framework van waaruit 
gewerkt kan worden. In alle gevallen begint onderzoek met het op een 
geldige en betrouwbare manier beschrijven van de sociale werkelijkheid. 
Daar wil ik dan ook mee beginnen. Een belangrijke manier om inzicht 
te krijgen in die sociale werkelijkheid is door systematisch data, oftewel 
informatie, te verzamelen. Onderzoekers kunnen gebruik maken van 
verschillende soorten instrumenten om hun data te verzamelen. De 
meest gebruikte methodes zijn: observaties, vragenlijsten, interviews en 
archiefonderzoek. Tenslotte wordt die data gebruikt om onderzoeksvragen 
met behulp van statistiek of kwalitatieve methoden te beantwoorden. 
Kernbegrippen daarbij zijn betrouwbaarheid en validiteit. Oftewel, is de 
invloed van toevalligheden en onzekerheden uitgesloten en kun je de 
conclusies uit je onderzoek generaliseren naar andere populaties. 
Een complicatie bij deze manier van werken is dat veel constructen 
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binnen de sociale wetenschappen, zoals agressie, depressie, kennis of 
samenwerken, niet direct te observeren zijn. Als je wilt weten of iemand 
goed kan rekenen, kan je hem of haar vragen om het sommetje 1+3=? op 
te lossen. Het antwoord dat je op deze vraag krijgt is een indicatie van de 
onderliggende vaardigheid. Deze indicatie is alleen niet perfect. De vraag 
kan te makkelijk of te moeilijk zijn. Bovendien kan er sprake zijn van een 
meetfout, bijvoorbeeld omdat de vraag geen perfecte afspiegeling is van 
wat je eigenlijk wilt meten. Door meerdere vragen te stellen, is het toch 
mogelijk om de onderliggende vaardigheid, ook wel latente vaardigheid 
genoemd, te meten. Een mooi voorbeeld is de volgende vragenlijst voor 
het meten van lichaamslengte:

1. Ik stoot vrij vaak mijn hoofd
2. Bij schoolfoto’s moest ik altijd op de voorste rij staan
3. In bed heb ik vaak last van koude voeten
4. Als ik de trap afloop, neem ik vaak twee treden tegelijk
5. Ik denk dat ik het goed zou doen in een basketbalteam
6. Als politieagent zou ik niet zoveel indruk maken
7. Ik zit niet zo comfortabel in de meest auto’s
8. Ik kijk letterlijk op tegen de meeste van mijn vrienden

Het is op het eerste gezicht wel duidelijk dat deze vragen aan 
lichaamslengte gerelateerd zijn, maar ze geven geen perfecte indicatie. 
Als je (vraag 3) vaak last hebt van koude voeten in bed, kan dat ook 
aan je slaapritme liggen. Om te illustreren dat je met vragenlijsten ook 
onverwachte latente variabelen kunt meten heb ik deze vragenlijst 
afgenomen bij 240 2e-jaars psychologie studenten. Als je corrigeert 
voor geslacht, blijkt de score op deze eenvoudige vragenlijst al 0.92 
met de werkelijke lengte van de studenten te correleren. Binnen de 
onderzoeksmethodologie, en meer specifiek binnen de psychometrie, 
houden we ons bezig met vragen als: ‘Hoe koppel je op een statistisch 
verantwoorde manier de antwoorden op vragen aan de variabelen die je 
eigenlijk wilt meten?’. Het antwoord dat op deze vraag gegeven werd, is 
in de loop van de tijd behoorlijk veranderd. 

2. KORTE GESCHIEDENIS VAN DE PSYCHOMETRIE.
We zijn steeds beter in staat aspecten van de sociale werkelijkheid 
te beschrijven. Maar de psychometrie heeft een hele ontwikkeling 
doorgemaakt. Laat ik bij het begin beginnen. Toen ik mijn sabbatical bij 
de Law School Admission Council in de Verenigde Staten doorbracht, 
kwam Peter Pashley, mijn leidinggevende, op een dag mijn kamer 
binnen met de vraag hoe het zat met mijn ancestry. Ik wist wel iets 
van de voorgeschiedenis van de familie Veldkamp, maar het was mij 
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onduidelijk wat hij er mee wilde. Hij bleek ook mijn academic ancestry te 
bedoelen. Hij wist dat ik bij Wim van der Linden was gepromoveerd en 
Wim weer bij Don Mellenbergh, maar dan hield zijn kennis op. Toen we 
gingen zoeken, bleek dat er hele academische stambomen op internet 
te vinden zijn. In mijn voorgeslacht kwamen we bijvoorbeeld Weber 
tegen, de voorvader van de experimentele psychologie, en William van 
Ockham, van Ockham’s razor. Maar het gaat nog veel verder terug. Via de 
eerste universiteiten in Parijs en in Oxford, kwamen we terecht in Franse 
kloosters. Uiteindelijk bleken de stamboom terug te gaan tot Johannes de 
Doper. 91 generaties. Oftewel, de psychometrie heeft oude wortels.

I:
Onderzoek naar mensen en menselijke eigenschappen gebeurde vanaf de 
17e eeuw vooral met fysieke maten. Zelfs bij het meten van intelligentie 
en persoonlijkheid werd tot in de 19e eeuw vaak gebruik gemaakt van 
dit soort maten. Een interessante illustratie hiervan kun je vinden op de 
Immigration exhibition op Ellis Island in New York, waar te zien is hoe 
zelfs nog in het begin van de vorige eeuw allerlei fysieke maten werden 
gebruikt om immigranten te selecteren voor de VS. Vanaf de 20e-eeuw 
kwam er wel verandering in. De intelligentietest van Stanford-Binet uit 
1905 is misschien wel het bekendste voorbeeld. In eerste instantie werd 
er vooral gewerkt met een som-score. Die had alleen een paar nadelen 
waardoor het moeilijk was om, bijvoorbeeld bij examens, leerlingen uit 
opeenvolgende jaren met elkaar te vergelijken. 

Figuur 3: Relatie tussen kans op een correct antwoord en score groep.

II:
In de jaren ’60 deed de Deense wiskundige Georg Rasch alleen een 
merkwaardige ontdekking. Als je de respondenten opdeelt in score 
groepen, oftewel alle respondenten die een gelijke score hebben, en je 
vervolgens voor elk item per scoregroep de kans uitrekent dat ze een item 
correct beantwoorden, dan krijg je het volgende plaatje 
(Figuur 3).
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Hieruit kunnen een aantal eigenschappen worden afgeleid. Items 1 en 
2 zijn erg makkelijk. Zelf de respondenten die een totaalscore van 3 
behalen, hebben een kans van boven de 90% dat ze deze vragen correct 
beantwoorden. Items 14 – 16 daarentegen zijn erg moeilijk. Zelfs de 
groep met een totaalscore van 14 heeft maar 30% kans dat ze deze 
vragen correct beantwoorden. Op basis van deze observaties formuleerde 
Rasch zijn model (Rasch, 1960), waarbij het de vaardigheid van de 
respondent en de moeilijkheid van de items los van elkaar modelleerde. 
De kans dat een persoon met vaardigheid θ een vraag met moeilijkheid β 
correct beantwoordt, is gelijk aan : 

De Item Response Theorie (IRT) modellen, waarvan het Rasch model 
een voorbeeld is, bracht veel voordelen met zich mee. Scores werden 
onafhankelijk van de toetsen en van de populaties. Dit maakte veel 
mogelijk. Examens van leerlingen uit opeenvolgende jaren konden met 
IRT wel vergeleken worden bijvoorbeeld. Dit vereiste wel de inzet van 
computers. Die waren er alleen nog niet zoveel en de procedures om IRT-
modellen uit te rekenen kosten alleen nog zoveel tijd, dat ze nog weinig 
werden toegepast.

III:
Daar kwam snel verandering in, zeker met de komst van personal 
computers. IRT-modellen konden daarmee niet alleen sneller en 
nauwkeuriger geschat worden. Toetsen en examens konden ook 
afgenomen worden op een computer. In de jaren ’80 kregen we zelfs 
Computer Adaptieve Toetsen (CATs). Deze vorm van toetsen hield in 
dat een algoritme tijdens de afname van de test de volgende vraag 
selecteerde op basis van de antwoorden die de kandidaat tot dan toe 
gegeven had. Heeft de kandidaat een vraag fout, dan krijgt hij/zij een 
makkelijkere vraag. Bij een correct antwoord krijgt de kandidaat een 
moeilijkere vraag. Door de moeilijkheid van de vragen te personaliseren, 
kunnen toetsen veel efficiënter afgenomen worden. Bij meerdere toetsen 
blijkt dat een kortere adaptieve toets slechts 40% - 60% van het aantal 
vragen nodig te hebben om vergelijkbaar nauwkeurig te meten. 
Binnen Cito (e.g. Theunissen, 1985), maar ook met name door het werk 
van Wim van der Linden (van der Linden, 2006) op het gebied van het 
geautomatiseerd samenstelling van toetsen en examens, wordt het 
afnemen van testen op de computer verder geoptimaliseerd. Met name 
het werk van Wim van der Linden op het gebied van het geautomatiseerd 
samenstelling van toetsen en examens zorgt ervoor dat ook allerlei eisen 
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die gesteld worden aan de inhoud van de examens, over de inhoud, 
het soort vragen, de test lengte, de responsietijden, etc., meegenomen 
worden in de automatische toetsconstructie. Eind jaren ’90 mocht ik hier 
zelf aan bijdragen met mijn promotieonderzoek (Veldkamp, 2001). 
Daarna ging het snel. Snellere computers en geavanceerde software 
maakten complexe IRT-modellen toepasbaar, die meerdere vaardigheden 
tegelijkertijd modelleerden of die rekening hielden met een geneste 
structuur van de data. 

Vandaag de dag is het vak geëvolueerd naar online assessment, met 
elektronische leersystemen zoals Snappet en Rekentuin, met gebruik van 
de Cloud, waarbij assessment overal en op elk moment plaatsvindt. Big 
data speelt een steeds grotere rol en naast het Internet of Things (IoT) is 
er sprake van Assessment of Things (AoT). 

Deze ontwikkeling van somscore, via IRT en adaptief toetsen naar big 
data analytics heeft er ook toe geleid dat we steeds meer inzicht in 
constructen waarin we geïnteresseerd zijn, zoals bijvoorbeeld in de 
leerprestaties. De somscore liet ons zien waar een leerling stond ten 
opzichte van de rest van de klas. IRT zorgde ervoor dat we de leerling 
konden positioneren binnen de hele populatie. Met adaptief toetsen 
lukte het om veel efficiënter en effectiever te doen. Vandaag krijgen we 
met big data analytics ook zicht op het leerproces, door bijvoorbeeld de 
logfiles van elektronische leersystemen te analyseren, en kunnen we deze 
informatie gebruiken om door het geven van feedback dit proces bij te 
sturen. 

3. BIG DATA ANALYTICS.
Hoe gaat dat nu in zijn werk, die big data analytics? Laten we nog even 
teruggaan naar de logfiles uit een elektronisch leersysteem. Die bestaan 
uit regels tekst, nummers en symbolen, die aangeven wat een leerling 
concreet gedaan heeft, voorzien van een tijdstip. Als je deze code kunt 
ontcijferen, kun je bijvoorbeeld precies achterhalen wat de leerling heeft 
gedaan, waar hij/zij op heeft geclickt, hoe lang bepaalde informatie 
zichtbaar is geweest, hoe vaak de help-functie is geraadpleegd, hoe snel 
een vraag is beantwoord en hoe vaak het antwoord is gewijzigd. Omdat 
de logfiles alles wat een leerling doet opslaan, zijn ze vaak bijzonder groot 
(vandaar de naam big data) maar bevatten ze veel onbruikbare informatie. 
Met onze huidige meetmethoden is de leerprestatie moeilijk op basis van 
logfiles vast te stellen. Zouden we IRT toe willen passen, dan hebben we 
bijvoorbeeld vragen nodig, die leerlingen al dan niet correct hebben 
beantwoord. Daarvoor kunnen we gebruik maken van big data analytics, 
en meer specifiek, van supervised learning. 
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Binnen supervised learning wordt een model ontwikkeld dat op basis 
van complexe, vaak ongeordende, input een bekende output variabele 
zo goed mogelijk voorspelt. Daarvoor wordt de dataset opgedeeld in een 
training set en een test set. Het model wordt gebouwd met de training 
set en vervolgens gevalideerd met de test set. Voor supervised learning 
wordt het proces weergegeven in Figuur 5. 
Allereerst worden de data in twee groepen gesplitst. Afhankelijk van de 
totale hoeveelheid data, wordt vaak gekozen voor een verhouding van 
70% training data en 30% test data. Het model wordt vervolgens 

Figuur 5: Schematische weergave van het proces van supervised learning (He, 2013, p.14).

ontwikkeld voor de training set, weergegeven in de bovenste helft van 
het schema. De input van het model bestaat uit gestructureerde of 
ongestructureerde data. Bij ongestructureerde data kunnen text mining 
technieken gebruikt worden om de data om te zetten in bruikbare 
variabelen. Bij gestructureerde data bestaat de input al uit analyseerbare 
variabelen. In stap twee van het proces worden de variabelen, ook wel 
features genoemd, geselecteerd die in stap 3 door het machine learning 
algoritme worden gebruikt om een accurate predictie van het label, dat 
is van de output, te geven. Bekende machine learning algoritmen zijn 
Naive Bayes (NB), Support Vector Machines (SVM) of Classification and 
Regression Trees (CART). Voor een overzicht van deze methodes zie 
Hastie, Tibshirani en Friedman (2001). Als het model getraind is wordt het 
toegepast op de test set (onderste helft van het schema). De input wordt 
daarbij omgezet in features. De juiste features worden geselecteerd voor 
het model. Het model voorspelt een waarde voor de output variabele. 
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Tenslotte wordt gecontroleerd of deze voorspelde output overeenkomt 
met de werkelijke waarde. 

Om de stabiliteit van de gevonden modellen te testen, wordt vaak gebruik 
gemaakt van kruisvalidatie. Daarvoor wordt de training set verdeeld in 10 
gelijke subsets. Vervolgens wordt de hierboven beschreven procedure 
10 keer uitgevoerd, waarbij telkens een model wordt gebouwd op een 
training set die bestaat uit 9 van de 10 subsets. Bij een stabiel probleem, 
verschillen de 10 modellen slechts marginaal. Als er sprake is van veel 
variatie, dan moet geconcludeerd worden dat de modellen niet stabiel 
genoeg zijn om tot een goede predictie te komen. 

Technisch gezien lijken de machine learning modellen veel op statistische 
modellen. Het grote verschil zit hem in de manier waarop de parameters 
in de modellen uitgerekend dan wel geschat worden. Maar wat levert 
dit ingewikkelde supervised learning proces ons nu op? Welnu, een 
alternatieve manier iets te meten wat we tot nu toe nauwelijks en/of 
alleen tegen hoge kosten boven water konden krijgen. Een antwoord op 
de vraag bijvoorbeeld welke bedrijven wellicht wel en welke bedrijven 
geen fraude plegen. Fissette (2017) laat zien hoe je met behulp van 
verschillende methodes, frauduleuze bedrijven kunt onderscheiden 
van niet frauduleuze bedrijven door middel van het screenen van de 
management summary van hun jaarverslagen. Deze screening helpt 
accountants om te besluiten welke bedrijven grondiger ge-audit moeten 
worden dan andere. 

Het toepassen van supervised learning kan alleen als er aan een aantal 
voorwaarden is voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat er een 
criterium aanwezig is en dat kan alleen als we een valide meting hebben 
van hetgeen we willen meten. Daarnaast is het soms nodig om data uit 
verschillende bronnen aan elkaar te koppelen. Veldkamp en de Vries 
(2008) beschrijven een onderzoek naar faillissementsfraude. Daarbij werd 
samengewerkt met het ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie 
en de politie Noord/Oost Nederland. Een gespecialiseerd rechercheteam 
had informatie verzameld over alle faillissementen waarbij op een of 
andere manier fraude was gepleegd. De vraag was of deze frauduleuze 
faillissementen met behulp van big data analytics onderscheiden konden 
worden van faillissementen die schoon waren. Doordat gegevens over 
het bedrijf gekoppeld werden aan gegevens over ongewone financiële 
transacties, die gekoppeld werden aan gegevens van de bestuurders, die 
weer gekoppeld werden aan eventuele gegevens over het strafrechtelijke 
verleden van de bestuurders, kon een neuraal netwerk gefit worden 
dat meer dan 30% van de frauduleuze faillissementen herkende terwijl 



14

maar 4% van de faillissementen ten onrechte als frauduleus werd 
geclassificeerd. In het onderzoek naar faillissementsfraude werden 
verschillende tekstbestanden aan elkaar gekoppeld. Wiegersma, Mink-
Nijdam, van Hessen, Olff & Veldkamp, (2017) daarentegen voegden 
gegevens over spraak toe aan de transcripten van therapiesessies. Op 
die manier werd de tekst verrijkt met emotie, die af te leiden was uit 
volume, snelheid, pauzes en variatie in toonhoogte. Deze data hielpen om 
nauwkeuriger te analyseren wat er tijdens een therapiesessie gebeurde 
en op welke moment en hoe er doorbraken plaatsvonden.

Een consequentie van het toepassen van supervised learning is 
dat het vaak resulteert in complexe modellen. In opdracht van een 
zorgverzekeraar analyseerden de Vries en Veldkamp (2011) bijvoorbeeld 
4.500.000 declaraties van fysiotherapeuten. Van 600.000 was bekend dat 
er een verdenking was van een of meerdere vormen van declaratiefraude. 
Een machine learning model dat gebaseerd was op de variabelen 
‘mannelijke therapeuten’, ‘tussen de veertig en vijfenveertig jaar’, ‘uit de 
regio Rotterdam Rijnmond’, bij ‘bedragen tussen de €1000 en €5000’ 
en bij ‘chronische aandoeningen’, bleek ruim 90% van de frauduleuze 
declaraties te kunnen herkennen waarbij slechts 6% ten onrechte als 
frauduleus werd aangemerkt. Het aantal variabelen in dit model was 
beperkt, maar de het resulterende model was dusdanig complex dat de 
bijdrage van de variabelen aan deze uitkomsten niet meer gespecificeerd 
kon worden. 

Supervised learning is niet beperkt is tot het classificeren van individuele 
gevallen. De promotieonderzoeken van Rike Bron (Bron, Endedijk, van 
Veelen & Veldkamp, 2018) laat zien hoe het toegepast kan worden bij het 
analyseren van interactie in teams en het promotieonderzoek van Wouter 
Smink (Smink et al, 2018) laat toepassingen zien van het analyseren van 
de ontwikkeling van individuen over de tijd. 

De communiteit in de genoemde onderzoeken is dat complexe 
ongestructureerde data, met grote aantallen variabelen en heel veel 
casussen, succesvol geanalyseerd kan worden en tot waardevolle nieuwe 
inzichten leidt. Deze voorbeelden uit Security, Education en Health laten 
verschillende voordelen zien het gebruik van big data analytics binnen de 
sociale wetenschappen. “Klassieke” benaderingen zijn in deze gevallen 
nauwelijks praktisch te gebruiken.

3.1 BEPERKINGEN
Kent het toepassen van big data analytics dan alleen maar voordelen? 
Nee, er zijn ook verschillende beperkingen (Veldkamp, Schildkamp, 
Keijsers, Visscher & de Jong, 2017). Allereerst zijn er beperkingen op 
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systeemniveau. Technisch en juridisch is het niet altijd mogelijk om 
big data analytics toe te passen. Daarnaast zijn er methodologische 
beperkingen. De beschikbare data is van gebrekkige kwaliteit en een 
goede infrastructuur voor het uitwisselen van data kan ontbreken. 
Tenslotte zijn er ook maatschappelijke beperkingen. Lang niet alles wat 
technisch mogelijk is, is ethisch verantwoord. Privacybescherming is 
gelukkig enorm in ontwikkeling. In 2018 gaat bijvoorbeeld de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG, een Europese verordening 
voor gegevensbescherming) gelden. Uitgangspunten binnen de AVG 
zijn de principes van rechtmatigheid, zorgvuldigheid, transparantie, 
vertrouwelijkheid, integriteit en dataminimalisatie. Door deze verordening 
wordt het risico op profiling kleiner, maar het gevolg is ook dat er minder 
data beschikbaar komt voor onderzoek en dat de mogelijkheden voor 
onderzoek worden beperkt. 

Dit alles brengt ons bij de vraag: ‘How to master the data mass?’

4. MASTERING THE DATA MASS
De letterlijke vertaling van mastering is ‘beheersen’. En dat is eigenlijk 
een hele Hollandse benadering. Want wat doen wij Hollanders als 
wij een flood op ons af zien komen? Inderdaad, we bouwen dijken of 
misschien wel boten En dat proberen we ook te doen bij de data flood. 
Met traditionele middelen proberen we nieuwe data te verwerken en te 
analyseren. Maar er is veel te veel data. Die dijken gaan zeker breken. Dat 
zie je ook al gebeuren in de praktijk. De sociale wetenschappen worden 
ingehaald door andere disciplines. Met name binnen de informatica 
worden in rap tempo nieuwe methodes ontwikkeld om big data te 
verwerken en te analyseren. Zonder dat er rekening gehouden wordt 
met de specifieke context en de aard van de fenomenen die onderzocht 
worden, worden deze methoden geregeld een-op-een toegepast op data 
afkomstig uit het sociale domein. De bruikbaarheid van de resultaten 
is meestal laag. Dit heeft al als gevolg dat het publieke sentiment rond 
big data om lijkt te slaan richting scepsis. Mijns inziens is dat slechts 
tijdelijk. Na de overspannen verwachtingen, die nooit waargemaakt 
konden worden, volgt er ongetwijfeld een meer realistische benadering. 
Een zorgvuldige analyse van de methodologische en maatschappelijke 
beperkingen en het vinden van oplossingsrichtingen zie ik als een 
schone taak voor een afdeling onderzoekmethodologie. Binnen de 
educational measurement hebben methodologen bijvoorbeeld met 
succes gebruik gemaakt van de argument based approach van Kane 
(Kane, 1992) om door middel van een sluitende redenering de validiteit 
van onderzoek te onderbouwen. Een vergelijkbare aanpak zal ook 



16

toegepast kunnen worden bij big data analytics, om een stap van 
beschrijvende modellen naar causale modellen te maken. Samenwerking 
tussen sociale wetenschappers en informatici is van cruciaal belang en 
onderzoeksmethodologie is daarbij een brug bij uitstek. 
Om nog even in de hierboven gebruikte beeldspraak te blijven, bij een 
flood zou je net als Noach een ark kunnen bouwen om te overleven, maar 
ik wil die data flood niet als een zondvloed, dat wil zeggen, als een straf 
van God, typeren. Daarom kies ik voor een andere insteek. Als je bang 
bent voor water, moet je leren zwemmen. En die vorm van mastering 
hebben we nodig, zowel voor het onderzoek als voor het onderwijs. 
Cruciaal daarbij is dat niet alleen te doen, maar, geheel in de geest van 
het Nationaal Plan Open Science (van Wezenbeek et al, 2017), het in 
gezamenlijkheid, pre-concurrentieel dus, aan te pakken.

4.1 ONDERZOEK
Binnen diverse groepen is veel expertise aanwezig is op het gebied van 
het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken voor big data 
analytics, ook binnen de UT. Ik werk met veel plezier samen met mijn 
collega’s binnen EWI. De vraag is dan ook waar het accent zou moeten 
liggen voor een leerstoel onderzoeksmethodologie en data analytics. 
Wat mij betreft ligt de toekomst veel meer in het door ontwikkelen en 
finetunen van methodes om maatschappelijke en sociale problemen op te 
lossen. Heel belangrijk daarbij is de vraag: ‘Op welke manier kunnen we 
conclusies trekken uit big data analytics?’ Hoe kun je spreken van valide 
metingen? Hoe kun je big data analytics gebruiken voor het ontwikkelen 
van nieuwe theorie? En welke problemen ontmoet je bij het toetsen 
ervan?

Dan zijn er natuurlijk de specifiek methodologische problemen die om 
aandacht vragen. De titel van mijn oratie luidt: ‘Mastering the data mass’. 
In de praktijk komt het alleen vaak neer op ‘mastering the data mess’. 
Big data wordt vaak beschreven door de 4Vs. Volume, velocity, variety 
en veracity. Het lastigste begrip is daarbij misschien wel die veracity. 
Dat gaat over de ruis in de data, oftewel de mess, die ervoor zorgt dat 
conclusies die getrokken worden op basis van big data analytics nog 
weleens af kunnen wijken van de werkelijkheid. Ook bij big data analytics 
geldt nog steeds het principe garbage in is garbage out. 

Ruis kan allerlei oorzaken hebben. Een illustratie hiervan komt van 
een onderzoek met wearables. Door middel van huidgeleiding kan 
met wearables informatie verzameld worden over de hartslag van de 
proefpersonen en over hun stressniveau. Een voorwaarde hierbij is wel 
dat de huidgeleiding vergelijkbaar is voor de verschillende condities. 
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Helaas kan de luchtvochtigheid en de temperatuur hier een grote invloed 
op hebben. Bij een experiment waar ik zelf aan meewerkte volgden we 
proefpersonen tijdens een wandeling door de stad. De experimentele 
groep had vrij koud weer, rond 13 graden bij een waterig zonnetje. De 
controlegroep daarentegen maakte de wandeling twee weken later bij 
25 graden na een regenbui. Het gevolg was dat de wearables bij de 
controlegroep volledig van slag waren, waardoor ons experiment helaas 
mislukte.

Een van de gevolgen van het negeren van deze veracity bij analyses 
is dat het vertrouwen in big data analytics in de afgelopen jaren is 
afgenomen. Er zijn, aan de andere kant, wel methodes beschikbaar die 
de onzekerheid in de data mee kunnen modelleren. Door de afkomst 
van beschikbare data nauwkeurig te onderzoeken en door in kaart 
te brengen wat de verschillende bewerkingen voor een foutmarge 
hebben, kan een inschatting gemaakt worden van de grootte van de 
onzekerheid. Deze aanpak heb ik toegepast binnen een vakgebied 
dat ik goed ken. De afgelopen jaren heb ik geëxperimenteerd met de 
invloed die onzekerheden of ruis in item parameters hebben op het 
geautomatiseerd construeren van examens. Voordat belangrijke examens 
worden afgenomen, vindt er meestal een pre-test plaats om te kijken 
of het examen bijvoorbeeld een juiste moeilijkheid heeft. Deze pre-
testen worden onder andere omstandigheden afgenomen dan het echte 
examen, waardoor er een bepaalde mate van onzekerheid blijft bestaan. 
In Figuur 6 wordt geïllustreerd hoe die onzekerheid van invloed kan zijn 
op de hoeveelheid informatie die het examen geeft over de kandidaat 
(Veldkamp, 2013). 

Figuur 6: Onzekerheid over de werkelijke hoeveelheid informatie die een 
examen geeft over kandidaten met verschillende vaardigheidsniveaus.
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De werkelijke hoeveelheid informatie wordt weergegeven door de zwarte 
lijn. Als onzekerheid genegeerd wordt (stippellijn), wordt de hoeveelheid 
informatie voor alle vaardigheidsniveaus overschat. Afhankelijk van de 
instellingen van het robuuste algoritme werd de hoeveelheid informatie 
het examen licht overschat of onderschat. Hoe groter de onzekerheid 
was, hoe groter de onderschatting van de werkelijke hoeveelheid 
informatie. Het is een methodologische uitdaging binnen onderzoek met 
big data analytics om de onzekerheid op een passende manier mee te 
modelleren.

4.2 ONDERWIJS.
Onderzoek naar BIG DATA is één van de aspecten van ons werk. Een 
goede vakgroep doet niet alleen onderzoek maar verzorgt ook onderwijs. 
Ook op dit terrein wil ik meegaan op de golven van verandering. Soms 
zal ik die golven willen keren met dijken, door studenten te wijzen op 
de risico’s en beperkingen, maar soms wil ik juist gebruik maken van de 
energie die in die golven zit om studenten dingen te leren die ze over 
10 jaar nodig hebben om als succesvolle academici te floreren in hun 
beroep. 

5. MIJN AGENDA.
Gegeven de voorspelbare toename de data mass (40%), zal het 
toepassingsgebied van big data analytics alleen maar toenemen. De 
maatschappelijke vraag zal een vergelijkbare trend laten zien. Om data 
uit het sociale domein te analyseren is niet alleen kennis nodig van de 
methoden, maar ook van de toepassing en van de data. De geringe 
capaciteit en het gebrek aan gedegen opleiding in de social data science 
is een risico voor sociale wetenschappen. Populair geformuleerd, zou 
je kunnen zeggen dat er goud zit in de data, maar dat er te weinig 
gekwalificeerde mijnwerkers zijn om het te ontginnen. Ik zie het als een 
uitdaging om daar verandering in te brengen en wil het voortouw te 
nemen bij het oplossen van nieuwe sociale vraagstukken. 

Binnen de UT wordt al sterk ingezet op open science, open source en 
open data. Ook op het gebied van privacybescherming moeten wij als 
Universiteit Twente vooroplopen. Ik stel voor om voorafgaand aan het 
publiceren van het onderzoek transparant te maken wat de invloed 
ervan zal zijn op de privacy op korte en langere termijn in een privacy 
effectrapportage (PER). Op zo’n manier lopen wij al UT voorop om 
conform de geest van de wet te blijven handelen.

Tenslotte wil investeren in onderwijs. In de ontwikkeling van cursussen 
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op het gebied van big data analytics, in microlectures en in integratie 
met technische faculteiten. Om big data analytics toe te kunnen passen 
binnen het onderzoek kan er veel winst worden behaald met een 
methodologische vraagbaak en met ondersteuning vanuit het lab. Ik wil 
inzoomen op maatschappelijke vraagstukken en me verder toeleggen op 
het finetunen van nieuwe methoden en technieken.

Ik begon mijn oratie vanmiddag met een verhaal over hoop. Over hoe 
een goede voorbereiding je kan redden van een zondvloed. De data flood 
kunnen we niet negeren. Dit is het juiste moment, of eigenlijk zijn we 
al aan de late kant. De UT kent nieuwe instituten. Binnen BMS komen 
inhoudelijke onderzoekers met vragen. De methoden zijn voor handen en 
we hebben sterke maatschappelijke partners als Cito, MST, LSAC en vele 
anderen die met ons aan de slag willen gaan. Ik heb er zin in.

Ik heb gezegd. 
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