
THEMATIC ANALYSIS 
 

Wat is een thematische analyse? 
Een analyse van wat er gezegd is in plaats van hoe iets gezegd is. De data worden onderzocht met als doel relatief 

brede thema’s te kunnen formuleren die de inhoud van de data samenvatten. 

Probleem met de methode is dat er niet wordt weergegeven hoe goed het thema fit met de data. Er is ook weinig 

transparantie waardoor lezers al vlug hun vertrouwen in de waarde van de analyse verliezen.  

De vaardigheden die de onderzoeker leert tijdens een thematische analyse kan hem helpen om naar andere kwalita-

tieve methodes over te gaan. 

Minimale criteria: 

 De dataverzameling is cncreet 

 Er zijn geen sterk wetenschappelijke perspectieven die de analyse sturen 

 De data bestaat uit gedetaileerd teksten 

 De data is rijk aan details en informatie 

Het is een van de gemakkelijkste methoden om als beginnende onderzoeker te gebruiken. 

Thematische analyse kan: 

 Een manier zijn om data te organiseren en te analyseren 

 In het midden liggen tussen quantitatieve en kwalitatieve analyse 

Basis thematische analyse, er kan vooruit en achteruit gegaan worden in de stappen: 

1. Transcriptie van tekstmateriaal 

Elke vorm van teksmateriaal kan gebruikt worden. 

2. Analystische inspanning 

Het werk dat de onderzoeker doet om uiteindelijke thema’s te bekomen, het bevat volgende componenten: 

 Kennismaking met de data zodat het tot in de puntjes gekend is door de onderzoeker 

 Gedetailleerde codering en conceptualisering  

 De omvang waarmee de onderzoeker de data zal uitpluizen om zeker te zijn dat de analyse de data 

zo goed mogelijk benaderd 

 De omvang  van problemen en de inspanning die geleverd wordt om die op te lossen 

 De frequentie en grondigheid waarmee de onderzoeker data en analyse aan elkaar checkt. 

3. Thema’s en subthema’s identificeren 

Verschillende onderzoekers zullen mogelijks een verschillend aantal thema’s vinden, het is dan ook belang-

rijk dat je als onderzoekr duidelijk weergeeft hoe je tot de thema’s komt die in je rapport voorkomen. 

 

Hoe voer je een thematische analyse uit 
Een onderzoeker kan steeds voor en achteruit gaan tussen de verschillende stappen 

1. Dataverkenning 

Dit vindt zowel plaats tijdens het noteren als door het herhaaldelijk lezen of bekijken van materiaal. Alleen 

de onderzoeker kan deze stap uitvoeren aangezien het de basis is van de verdere ontwikkeling van de analy-

se. 

2. Eerste codering 

Je codeert, indien mogelijk, de data lijn per lijn. Deze coderingen zijn nog niet de thema’s die je uiteindelijk 

zal bekomen, het is meer een techniek om de data nog beter te leren kennen. Natuurlijk zal je al een initieel 

idee krijgen voor het verdere proces. 

Er zijn twee mogelijke aanpakken 

 Datagestuurde aanpak: codering wordt vormgegeven door een analyse van de data 



 Theoriegestuurde aanpak: de eerste codering wordt gedaan aan de hand van sleutelelementen uit 

de theorie die de onderzoeker gebruikt. 

Wanneer dit stadium gedaan hebt zijn er drie mogelijke problemen 

 De codering is niet accuraat of precies genoeg en moet veranderd worden 

 Sommige data die samen gecodeerd zijn, blijken toch een andere inhoud te hebben. Er is dus nood 

aan een nieuw label 

 Twee coderingen houden ongeveer hetzelfde in, misschien moeten ze dus samengesmolten worden 

3. Zoeken naar thema’s gebaseerd op de eerste codering 

Onderzoeker zal ondervinden dat sommige coderingen meer met elkaar gemeen hebben dan anderen. Op 

dat moment kunnen ze onder een thema geplaatst worden. Thema’s zijn dus voornamelijk het resultaat van 

het verdelen van de coderingen in categorieën die meer zin hebben. 

Thema’s beschrijven belangrijke patronen binnen de eerste coderingen. 

Tegengestelde coderingen moeten niet door verschillende thema’s beschreven worden, ze zijn gewoon po-

laire elementen binnen eenzelfde thema. 

4. Herbekijken van de thema’s 

Thema’s worden met behulp van de data herbekeken, hier zijn drie mogelijke gevolgen: 

 Er is weinig elementen in de data die het thema ondersteunen, het thema zal dus verwijderd of aan-

gepast moeten worden 

 Een bepaald thema moet in twee gedeeld of onderverdeeld worden aangezien de data die onder 

een thema zitten meerdere thema’s of onderverdelingen insinueren 

 Mogelijk dat bepaalde data niet meer fitten binnen je thema en dat je deze dus moet herverdelen of 

een nieuw thema moet formuleren. 

5. Definiëren en labelen van de thema’s 

Hoewel het soms gemakkelijk lijkt om een label te geven aan een thema, kan het erg moeilijk blijken om het 

precies te definiëren. Dit heeft tijd nodig 

6. Schrijven van het rapport 

 

Wanneer gebruik je een thematische analyse 
 Het moet als een beschrijvende methode gezien worden 

 Het heeft niet als doel om een theorie voort te brengen maar het kan toch helpen 

 Het is vooral de bedoeling om algemene kenmerken van de data te beschrijven 

 Gemakkelijk voor simpele quantificatie 

 

Evaluatie van een thematische analyse 
 Thematische analyse vraagt minder met betrekking tot data verzameling en beperkingen met betrekking tot 

de analyse 

 Vrij gemakkelijk om te leren en te verstaan 

 Bevindingen zijn gemakkelijk te verstaan en bijgevolg bruikbaar voor een breed publiek 

 Vat grote aantallen data samen door beschrijvende thema’s aan te reiken 

 Onverwachte inzichten kunnen naar voor komen 


