
Deel 1: kwalitatief onderzoek: introductie 
 
onderzoek algemeen 

kwalitatief onderzoek bestudeerd de output van onderzoeken. Een onderzoek kan gedefinieerd 
worden als “a systematic process of critical inquiry leading to valid propositions and conlusions that 
are communicated to interested others” – McLeod (2013).  

- Volgen een aantal logische stappen, vertrekkend van uit theorie/ kader/ data 
- Leidt tot geldige conslusies (! Afhankelijk van veronderstellingen) 

 
kwalitatief onderzoek definiëren 

Denzin en Lincoln (2005) 
 
De auteurs van “The sage handbook of qualitative research” 

Creswell (2013) 
 
Auteur van “qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches” 
 
Eigenschappen van kwalitatief onderzoek 

Concepten en theorie gegrond in data (inductieve benadering) 
 
Er zijn verschillende manieren om deze ervaringen en beleving te onderzoeken. Het kan rechtstreeks 
aan mensen gevraagd worden, mensen observeren, of er kunnen bestaande documenten of beelden 
gebruikt worden.  
 
Er wordt dus in eerste instantie inductief gewerkt. Dit betekent dat de zaken die respondenten 
aanhalen, de basis van het onderzoek vormen. Ze zijn het fundament om de verdere analyse en 
verwerking op te baseren. Het zijn de gegevens die bepalen welke beslissingen er genomen worden 
en wat precies onderzocht en geconcludeerd wordt. Kwalitatief onderzoek is hierdoor dynamisch.  
 
Niet-inductief: Wanneer er in de data een bepaalde structuur of interactie tussen concepten wordt 
gezien, kunnen nieuwe data ter verfijning en uitbreiding dienen. De nieuwe data vormt niet het 
uitgangspunt, maar wel een verifiëring van het tot dan toe opgebouwde inzicht in de data. 
 

Context is cruciaal 
 

- Omgevingsfactoren beïnvloeden de manier waarop mensen denken en handelen 
- Onderzoeker werkt zich in om de context uitvoerig te bestuderen en te begrijpen → emic 

perspectief (perspectief vanuit de participant) 
- Niet enkel persoonlijke context → ook sociaal netwerk en maatschappelijke kenmerken 

De mens als intentioneel en betekenisverlenend wezen 
 

- Emic perspectief (bottom-up; insider): neemt het perspectief en de woorden van de 
participanten als startpunt 

- Etic perspectief (top-down; outsider): onderzoeker neemt reeds bestaande theorieën, 
hypotheses en concepten als uitgangspunt→ nagaan of deze toepasbaar is op de populatie 



Taal als sleutel 
- We worden gevormd door taal en construeren onze werkelijkheid via taal 
- “We leven in een narratieve talige context en we verlenen betekenis adhv verhalen” Bruner 
- Toegangspoort tot het bestuderen van het psychisch functioneren van de mens → rekening 

houden met zijn meerduidigheid 
- Narratieve of verhalende aspect kenmerkend voor rapportage van onderzoek 
- Narratief zowel inhoudelijk bestuderen als structureel beschouwd worden 

Onderzoek in naturalistische contexten 
 

- Naturalistisch onderzoek: leefwereld van de participanten leren kennen 
o Immersion: onderdompeling 
o Participerende observatie: uit hun perspectief te leren kennen 

- Kwalitatieve onderzoeker benadert als een naïeve observator 

Nadruk op rijke beschrijvingen 
- Rijke beschrijving (‘thick description’)→ oorsprong antropologie 

o Op een gedetailleerde manier, conceptuele structuren en betekenissen worden 
beschreven 

o Er wordt gezocht naar diepgang, waarbij ook patronen en structuren gezocht worden 

Belang van de rol van de onderzoeker 
- Onderzoeker is een betrokken mede-actor 

o Belevingswereld van participant zo open mogelijk te benaderen 
o Belangrijk: relatie tussen onderzoeker en onderzoeksthema en relatie tussen de 

onderzoeker en de participant 
- Onderzoek altijd met vooronderstellingen 

o Bewuste analyse van de eigen rol en invloed als onderzoeker doorheen het gehele 
onderzoeksproces (reflexiviteit) en invloed van de participanten  

o Zoveel mogelijk te beperken (bracketing) 
- Dichter bij de participanten en wederzijds vertrouwen noodzakelijk → creëren van een 

context waarin vertrouwen en veiligheid ervaren worden 
 
Kwalitatief en kwanititatief onderzoek: verenigbaar of niet? 

De verschillen 
 

Kwantitatief   Kwalitatief  

Cijfers  Woorden  

Perspectief onderzoeker  Perspectief participanten  

Onderzoeker afstandelijk  Betrokken onderzoeker  

Theorie testen  Theorie bouwen  

Statisch  Proces  

Gestructureerd  Ongestructureerd  

Generalisatie  Contextueel begrip  

Betrouwbare, harde data  Rijke, diepe data  

Macro  Micro  



Gedrag  Betekenis  

Artificiële settings  Naturalistische settings  

 

De gelijkenissen 
 

- Brede opdeling 
- Geen absoluut onderscheid 
- Veel diversiteit binnen 1 type 
- gemeenschappelijke doelen: 

o data-reductie 
o beantwoorden van onderzoeksvragen 
o relateren van data-analyse aan onderzoeksliteratuur 
o variatie blootleggen/begrijpen 
o vermijden van bewuste vertekeningen 
o belang van transparantie 

definitie kwalitatief onderzoek 
 
Geconstrueerde wereld’ = we bewonen sociale, persoonlijke en relationele wereld die complex en 
gelaagd is en vanuit verschillende perspectieven bekeken kan worden  
 Veronderstelt niet 1 ultiem perspectief  
 Constructie via vele vormen v individuele en collectieve activiteit (bv: menselijke ‘agency’, 
belang v taal)  
 Geleefde ervaring en betekenis > gedrag meten  
 Willen bijdragen aan begrijpen hoe wereld geconstrueerd w, maar elke methode focust op een 
verschillend facet  
 Diverse methoden:  

Kwalitatieve data-verzamelingsmethodes Kwalitatieve data-analysemethodes 

- collaboratief 
- interview 
- natuurlijke optreden 
- observationeel 
- gestructureerd 

- ‘dscursive’ (redenerend) 
- Thematisch 
- Gestructureerd 
- instrumenteel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concreet 
- Inductieve benadering: data als vertrekpunt 
- Context is cruciaal: individu binnen sociaal-historische context 
- Hoe vragen > waarom-vragen 
- Naturalistisch: onderzoek in de leefwereld van de participanten 
- Emic/insider perspectief: mens intentioneel, betekenisverlenend wezen 
- Taal: sleutel tot subjectieve werekd van mensen 
- Thich description: nadruk op rijke beschrijving 
- Reflexiviteit: belang rol van de onderzoeker (eigen waarden) 



Complementariteit of niet 
 

- opsplitsing duidt verschillende onderzoekstijlen of benaderingen aan 
- complementariteit tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek= spanningsveld tussen 2 

paradigma’s: 
o multi-perspectief: verschillende uitgangspunten 
o geen neutrale methodes → combineren van kwali-kwanti niet vanzelfsprekend 
o mixed method: 

▪ principieel standpunt: vertrekkend vanuit verschillende assumpties, dat het 
niet te verenigen valt 

▪ pragmatisch standpunt: in welke mate verschillende methodes te gebruiken, 
gebruiken wat praktisch is 

→ geen ultieme werkelijkheid/eindpunt 
 

Deel 2: wetenschapsfilosofische achtergrond van kwalitatief onderzoek 
 
2 denkwijzen 

- Wilhem Dilthey: denken en schrijven over de aard, het doel en de methode v/d 
menswetenschappen. Hij maakte een onderscheid tussen mens- (verstehen) en 
natuurwetenschappen (erklären). Fundamenteel verschillend studieobject → Verschillend 
doel → Verschillende methoden nodig. Het doel van geesteswetenschappen is niet verklaren 
en komen tot wetmatige causale verklaringen zoals bij natuurwetenschappen, maar is 
primair om te begrijpen. Het individu is belangrijk om te bestuderen en te beschrijven, maar 
multidisciplinaire aanpak is onvermijdelijk. 

 
- Jerome Bruner: schreef narratieve constructie v/d realiteit. Twee modaliteiten van denken:

 
 

- Er is een duidelijke affiniteit tussen kwantitatief en natuurwetenschappelijk en kwalitatief en 
geesteswetenschappelijk, maar er is geen absoluut determinerende relatie. 

 
 
Wetenschapsfilosofische assumpties 

Een paradigma is een veronderstelling die algemeen aanvaard is. Vanuit deze paradigma’s vertrekt 
de wetenschap. Deze gaan over de aard van de wereld, welke kennis er bestaat en hoe we kennis 
kunnen verwerven. Op onderzoeksniveau bestaan er drie grote categorieën van paradigma’s.   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontologie 
Dit is een abstract begrip. Het stelt de vraag ‘wat is de aard van de realiteit en het zijn?’ Met andere 
woorden, wat is er nu echt wordt onderzocht. In de syllabus maken ze een referentie naar de 
allegorie van de grot. Dit is  een mythe over twee mensen die gevangen zaten in een grot. Elke dag 
kwam er iemand een soort van poppenkast spelen voor die mensen zonder dat de mensen die 
persoon of zijn poppen ooit gezien had. Gevolg: die mensen dachten dat de schaduwen die zij 
zagen, de realiteit was. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat de realiteit meerdere opvattingen 
heeft. Dus aan de ene kant hebben we het realisme, wat één kenbare, identificeerbare realiteit 
geeft en aan de andere kant is het relativisme wat de meervoudige, geconstrueerde realiteiten 
omvat.  

 
 
 

Epistomologie 
Dit tweede paradigma is nauw verwant aan het vorige. Hier wordt de aard en de voorwaarden van 
‘wat is kennis?’ onderzocht. De relatie tussen participanten, diegenen die de kennis weten en de 
onderzoeker, wie de kennis graag zou willen weten, is zeer belangrijk. Dit kan objectief/dualistisch 
gezien worden. In dat geval kunnen de meningen van de participanten en de onderzoeker 
onafhankelijk van elkaar gevraagd worden. Tevens kan er ook een interactie zijn tussen de 
onderzoeker en de participant. Als dit centraal staat, spreken we van een 
subjectivistisch/transsectioneel standpunt. Bij kwalitatief onderzoeker neigt het standpunt naar 
subjectivistisch te leunen.   

  Methodologie wordt later besproken.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positivisme 
̶ Historische wortels in de verlichting (Auguste Comte)  
̶ Uitgangspunten: 

o er is één werkelijkheid waar we rechtstreeks toegang toe hebben 
o De werkelijkheid is bevattelijk, identificeerbaar en meetbaar 
o Alle verschijnselen zijn onderworpen aan onveranderlijke natuurwetten 
o Alleen empirische wetenschap levert werkelijke kennis op 
o Onderzoeker en onderzoeksobject zijn onafhankelijke entiteiten 

 
o Onderzoeker kan de werkelijkheid objectief waarnemen,  

heeft geen invloed op die werkelijkheid 
o Hypothetisch-deductieve methode 
o Gericht op ontdekken universele wetmatigheden (nomothetische methode) 
o Verificatiecriterium: wetenschappelijke uitspraak kan worden getoetst door na te 

gaan of deze in overeenstemming is met zintuiglijke (empirische) waarnemingen 
o Kennis is waardenvrij 

 

Postpositivisme 

 
- Op basis van aantal problemen met positivisme 

- Eén ware werkelijkheid, maar slechts gedeeltelijk te bevatten 

- Van absolute zekerheid naar plausibiliteit 

- Falsificatie in plaats van verificatie 

- Onderzoeker blijft objectief en onafhankelijk 

 

(post-)positivisme en onderzoek 

 
- Dominantie kwantitatief onderzoek in de psychologie vaak geassocieerd met positivisme 
- Echter geen noodzakelijk verband: 

Comte: “our business is to study phenomena, in the characters  and relations in which they 
present themselves to us, abstaining from introducing considerations of quantities, and 
mathematical laws, which is beyond our power to apply” 

 
 
 

Naïef realisme 

Dualisme/ 
objectivisme 



 

(Sociaal-) constructivisme 
 
̶ Historische wortels binnen postmoderne traditie die ontstond in jaren ’60 v/d 20ste eeuw 

̶ Uitgangspunten: 

o Niet één juiste realiteit, maar meerdere geconstrueerde realiteiten (realitivisme) 

o Waarheid en objectieve kennis van de wereld zijn onmogelijk (realitivisme) 

o Realiteit afhankelijk van taal (taal is centraal, geen eenduidige betekenis van woorden 

en teksten)  

o Context! 

o Sociale realiteit is niet gedetermineerd door fysische krachten en wetten, maar wordt 

actief geco-construeerd door mensen (transactioneel/subjectivisme) 

o Onderzoeker niet onafhankelijk van onderzoeksobject; interactie staat centraal 

(reflexiviteit) 

o Methodologie is hermeneutisch en dialogisch (interpretatief) 

o Doel van onderzoek is niet predictie en controle van toekomstige gebeurtenissen, maar 

de constructie van krachtigere en meer heldere manieren om geleefde ervaring te 

begrijpen 

o Accent op idiografische methode, kwalitatief onderzoek 

 

Wetenschapsfilosofie en kwalitatief onderzoek 

- kwalitatief onderzoek: geen homogeen veld  
- versch. filosofische assumpties → basis voor en binnen kwalitatieve onderzoeksmethoden 

belang reflectie: niet alleen impliciet mr ook expliciet  
- versch. filosofische perspectieven → versch. soorten vragen, methoden, benaderingen 

relatie participant- onderzoeker, doelen,...  
- meestal geen louter (post-)positivistisch paradigma  

o hypothetisch-deductief, gerelateerd aan (naïef) realisme o mensWS zelfde logica als 
exacte WS 

o gericht op voorspellen en controleren 
o nomothetische focus  
o objectieve relatie onderzoeker-onderzochte 

- meer constructivistisch-interpretatieve invalshoek  
o realiteit ≠ extern gegeven → gecreëerd dr menselijke geest 
o ‘objectieve’ factoren = ̸onderscheidbaar v interpretatie 
o realiteit gecreëerd binnen contexten 
o gericht op beschrijven & begrijpen (processen v) betekenisconstructie in relaties en 

menselijke praktijken o co-constructie → greep krijgen op realiteit via interactie  
- soms: kritisch-ideologische invalshoek 

o gericht op emancipatie en transformatie 
o geleefde ervaring gemedieerd dr machtsrelaties binnen hist., cult. en soc. Contexten 
o dialectische positie → machtsstructuren bekritiseren via onderzoek  

- blijvende debatten over opvattingen en hun onderzoeken  
- balans zoeken tss realisme-relativisme  
- omgaan met/invullen van notie v reflexiviteit (hoe denk je na over je eigen positie?)  
- voorbeelden versch. positiebepalingen binnen 1 methode: artikel Ponterotto (2005)  



Verplichte literatuur: introductie wetenschapsfilosofische paradigma’s (ponterrotto) 
Zie schema muur! 
 
Verplichte literatuur: ponterotto 

Deel 3: literatuurstudie en onderzoeksvraag 

 
 
De plaats van theorie en literatuurstudie in kwalitatief onderzoek 

Theorie in het algemeen → verklaring van geobserveerde regelmatigheden/patronen 
Relatie theorie-onderzoek: 

- wat is theorie? → verschillende abstractniveau’s (grand, middle-range, publicaties-als-
theorie) 

- inductieve vs deductieve benadering 
- verschillende opvattingen over rol literatuurstudie in kwalitatief onderzoek 

Types theorie 
 
Meta-theorieën (paradigmatisch niveau) 
 
Deze methode maakt gebruik van de filosofische paradigma’s die eerder besproken werden. Er 
wordt gefocust op hoe de realiteit bestudeerd moet worden op sociaal en psychologisch vlak. De 
assumpties kunnen niet (volledig) getest worden. Als ze al getest worden, gebeurt dit niet neutraal. 
Eigenlijk zijn dit gewoon theorieën over sociale structuren en hoe de mens psychisch functioneert.  

 
Middle-range theorieën (theorievorming) 
 
De focus bij deze methode is beperkt tot een bepaald fenomeen. De onderwerpen zijn bv. ‘de 
sociale achtergrond in de ontwikkeling van delinquentie’. Om een parallel te trekken met de vorige 
methode, hier worden die assumpties toegepast op specifieke onderwerpen. Het sociale en het 
psychische keert terug.  
 
 
 
 

Iteratief karakter: veel heen-en-weer tussen 
verschillende stappen! 
*integriteit: goedheid, oprechtheid 



Publicaties-als-theorie 
 
De publicaties worden hier als de theorie beschouwt waarop men een onderzoek gaat baseren. De 
verschillende concepten worden hier noodzakelijk opdat men ze kan gaan waarnemen. Fact finding 
studies is hier de proxy (basis, volmacht) voor theorie. fact finding omvat impliciete concepten en 
theorie.  

Theorie bouwen of theorie testen: inductie en deductie 
 
Zoals eerder aangehaald is kwalitatief onderzoek vooral gebaseerd op inductie. Dit is vanuit de data 
een theorie opbouwen. Deductie is het omgekeerde dus vanuit een theorie de data gaan 
analyseren en dus de theorie toetsen. Echter is het niet uitgesloten om in bepaalde fasen van het 
onderzoek deductie tegen te komen. Een onderzoek is een iteratief proces wat zoveel wil zeggen 
als een stelselmatige herhaling van de onderdelen van een proces. Dit kan bv meerdere interviews 
afnemen zijn en telkens dezelfde vragen gebruiken.  

 

De plaats van een literatuurstudie in kwalitatief onderzoek 
 

PRO CONTRA 

- vaststellen wat reeds over onderwerp 
geweten is  

- detecteren gaten in kennis  
- beschrijven hoe studie kan bijdragen 

tot bestaande  
- kennis over onderwerp  
- vermijden duplicatie  
- bijdragen aan formuleren 

onderzoeksvraag  
- kaderen eigen onderzoek binnen 

context andere studies  
- aantonen dat er gereflecteerd w over 

onderzoeksvraag  
 

- profileren tegenover deductief 
kwantitatief onderzoek  

- voorkomen beïnvloeding onderzoeker  
- emic perspectief centraal: participant = 

startpunt  
 

 
 
Een onderzoeksvraag formuleren voor kwalitatief onderzoek 

Plaats van de onderzoeksvraag in het kwalitatieve onderzoeksproces 
 
De kenmerken voor een goede onderzoeksvraag zijn de volgende: open vragen → gericht op 
inductief onderzoek, sluiten aan bij het onderwerp en probleemstelling, moeten kunnen worden 
aangepast doorheen het onderzoek, hoe en wat vragen. Het is de bedoeling dat je een grote, open 
en brede vraag bedenkt en die eventueel specifieert met deelvragen. In geen enkel geval mogen er 
assumpties (= eigen opvattingen) in de vraag aanwezig zijn. Bovendien mag er geen causaliteit 
gesuggereerd worden. Woorden zoals ‘veroorzaken’, ‘beïnvloeden’ en ‘heeft ten gevolge dat’ 
mogen absoluut niet gebruikt worden.   

 
 



Aard en opbouw van kwalitatieve onderzoeksvragen 
 
Een onderzoeksvraag moet open en helder zijn en een duidelijke focus hebben, zodat ze bondig 
geformuleerd en onderzoekbaar zijn. 
 

• De onderzoekseenheid (of analyse-eenheid), of diegene over wie je (met betrekking tot een 

bepaald fenomeen) iets wil kunnen zeggen aan het einde van je onderzoek.  

• Wie je gaat bevragen, wordt ook wel benoemd als waarnemingseenheid. 

• Het oordeel en waardering is het fenomeen dat je wil bestuderen. 

 
Structuur vraag vaak: 

Wat/hoe (ww) {kenmerken - fenomeen} bij/voor {onderzoekseenheid – (setting)} ? 

Hoe (ww) {onderzoekseenheid – (setting)} {kenmerken – fenomeen}? 

 

1. Een vraagwoord om de vraag mee te starten. Dit kan hoe, wat, welke,… zijn. 

 

2. Een aanduiding v/d onderzoekseenheid waarop de vraag betrekking heeft. 

 

3. Informatie over het fenomeen of de kenmerken of eigenschappen die je bij de 

onderzoekseenheid wil bestuderen. 

Openheid en neutraliteit in kwalitatieve onderzoeksvragen 
 

- Openheid: een gerichtheid op het maximaliseren van de ruimte voor participanten om hun 
ervaringen te delen 

- We vermijden assumpties op 2 niveaus: 
o Assumpties over de aard (bv. Wat goed of slecht is), condities (bv. Blij of verdrietig) of 

relatieve kwaliteiten (bv. Beter of slechter) van een fenomeen 
o Assumpties over richting of hiërarchische ordening 

Causaliteit in kwalitatieve onderzoeksvragen: contradictio in terminis? 
 

- Algemeen: vermijden causale taal (effect op..., veroorzaken, beïnvloeden,...)  
- Verschillende posities (gelinkt aan positie tav voorafgaande literatuurstudie):  

o Absoluut vermijden v causaliteit 
o Kwalitatieve interpretatie mbt causaliteit: process-theory  

▪ Begrijpen hoe zaken tot stand komen adhv diepgaande analyse en rijke 
beschrijving (thick-description) v betekenis, contexten en mechanismen 

▪ Complexe notie v causaliteit (indirecte causaliteit, voorbij eenvoudige 
associaties, belang v context,...)  

▪ variant-theory: kwantitatieve benadering, focus op variabelen en relaties 
tss specifieke variabelen (effecten, hiërarchie), hypotheses toetsen  

 
 
 
 
 



Haalbare en ethische onderzoeksvragen 
 

- Haalbaarheid 
o Onderzoekbaarheid  
o Mogelijkheid data verzamelen/gebruiken 
o Middelen? 
o Ethisch verantwoord 
o Zinnige, niet te breed/gecompliceerde vraag  

- Bijdrage/relevantie 
o Openheid vr onverwachte zaken o Bijdrage vd vraag ad literatuur 
o Relevantie 
o Mogelijke kritieken  

 
 
Verplichte literatuur: sandelowski 

Deel 4: steekproef 
 
Doel en eigenschappen steekproefselectie in kwalitatief onderzoek 

- zijn gericht op het conceptueel kader en het beantwoorden van de onderzoeksvraag  
- zijn gericht op analytische generaliseerbaarheid en transfereerbaarheid 
- verkrijgen van evenwicht tussen homogeniteit en heterogeniteit  
- kunnen sequentieel of niet-sequentieel (vast) zijn (flexibiliteit)  
- zijn meestal eerder klein (mogelijk maken van thick description) in vergelijking met 

kwantitatief onderzoek (steekproefgrootte) 
 

In functie van kader en onderzoeksvraag 
 
In kwalitatief onderzoek selecteren we de steekproef prposive/doelgericht→ proefpersonen worden 
geselecteerd aan de hand van criteria die ons toelaten de onderzoeksvragen te beantwoorden 
 
Vooraleer we aan selectie van participanten beginnen moeten we weten wat onze analyse-eenheid 
is, of met andere woorden op welk niveau onze analyse zich zal richten. Afhankelijk van het 
onderzoeksonderwerp en de onderzoeksvraag kunnen de analyse-eenheden op een verschillend 
niveau te situeren zijn. 
 
Verder is het ook mogelijk dat er verschillende niveaus zijn waarop je een steekproef Selecteert. Zo 
kan je eerst organisaties selecteren en vervolgens binnen elke organisatie individuen. Ook bij een 
gevalstudie (diepgaande studie van één geval): Eerst kiezen we een geval dat relevant is, vervolgens 
moeten we binnen dat geval een selectie maken van wat we gaan bestuderen. 
 
 
 
 
 
 
 



In functie van generalisatie 
 
Hoe we dus selecteren om een steekproef samen te stellen hangt af v onze onderzoeksvraag die we 
willen bestuderen en daarmee samenhangend ook nog aan een aantal andere zaken, zoals de 
assumpties v waaruit we de wereld benaderen (cf. wetenschapsfilosofische achtergrond) en de 
theorie of onderzoeksbevindingen die reeds bestaan over dit onderwerp. Het selecteren ve goed 
samengestelde steekproef is van groot belang voor de mate waarin we obv kwalitatief onderzoek 
willen en kunnen generaliseren.  
 

- Generalisatie 
o Brede conclusie obv specifiek voorkomen 
o Inferentie over het niet-observeerde, obv het geobserveerde 
o Belang v relevantie onderzoeksbevindingen voor settings en mensen buiten 

onderzoekscontext  
- In kwantitatief onderzoek: generalisatie = centraal begrip  
- In kwalitatief onderzoek: mensen verlenen actief betekenis aan realiteiten, realiteiten 

construeren in interactie met anderen  
o Nadruk op ideografische (= ̸nomothetische!) 
o Minder evident, controversieel, maarkbelang  

Verschillende modellen v generaliseren en hoe generaliseren binnen kwalitatief onderzoek mog. is 
en verschilt v kwantitatief onderzoek w besproken in de video hierover (en w onderaan verder 
besproken).  
 
Statistische generalisatie (formeel) 
 
betreft de klassieke invulling van generaliseren en sluit vooral aan bij kwantitatief onderzoek waar 
met grotere steekproeven wordt gewerkt en waar representativiteit van de steekproef cruciaal is. 
 
Analystische generalisatie 
 
Deze methode leunt het dichtst aan bij kwalitatief onderzoek. De bedoeling is dat uit alle data die 
beschikbaar is, concepten gemaakt worden die voor de hele groep gelden. Echter moeten de 
relevante dingen gescheiden worden van de unieke dingen. Een nadeel aan deze benadering is dat 
men op een bepaald moment de hogere orde abstractie moet stopzetten. Op een bepaald moment 
moet besloten worden dat er voldoende onderzoek verricht is en dat nieuwe resultaten geen nieuwe 
bevindingen zullen opleveren.  
 
Transfereerbaarheid 
 
Transfereerbaarheid is het gebruiken van bevindingen van het ene onderzoek voor het andere 
onderzoek; de zogenaamde ‘case-to-case translation’. Belangrijk is dat de bevindingen een ‘thick 
description’ hebben en dat de lezer van het onderzoek ook het oordeel velt dat dit daadwerkelijk 
vergelijkbaar is met elkaar. Met andere woorden, het is aan de lezer om te oordelen dat de 
resultaten voor een andere groep ook gelden. (zie de vragen in de syllabus over pesten bij pubers en 
lagere schoolkinderen)  
 

 
 
 



Homogeniteit en heterogeniteit in een kwalitatieve steekproef 
 
De uitdaging ih verzamelen ve steekproef bestaat erin om homogeniteit en heterogeniteit in balans 
te houden. Enerzijds w 'homogeniteit' gezocht (mensen moeten dus een gemeenschappelijke 
ervaring hebben, anders kunnen ze niet met elkaar vergeleken worden), en tegelijkertijd w 
'heterogeniteit' gezocht (mensen moeten dus ook van elkaar verschillen opdat de attributie (het 
begrijpen van waardoor het komt dat er een verschil gezien w tss mensen) aan iets kan toegewezen 
w).  
Heterogeniteit zorgt dus voor diversiteit en breedte id steekproef. Een gevarieerde steekproef zal 
immers meer perspectieven kunnen benaderen. Het is hier wel moeilijker om diepgang te bereiken, 
vandaar dat er vaak gezocht wordt naar een evenwicht tussen homo- en heterogeniteit. 
Homogeniteit in een steekproef kan zorgen voor diepgang, terwijl heterogeniteit vooral zal zorgen 
voor diversiteit. Meer gelijkaardige respondenten zullen ervoor zorgen dat er dieper kan ingegaan 
worden op specifieke thema’s.  
 
Concreet: 

homogeniteit heterogeniteit 

Mensen moeten gemeenschappelijke ervaring 
hebben, anders zijn ze niet vergelijkbaar 
→ diepgang 

Mensen moeten verschillen opdat attributie 
aan iets kan toegewezen worden 
→ diversiteit en breedte 

 
Steekproeven w homogeen samengesteld op één (of meerdere) kenmerken, en op andere 
kenmerken is er variatie. Dit w in onderstaand voorbeeld verder toegelicht.  
 

- Heterogeniteit > homogeniteit ➝ interpretatie vd data kan alle kanten op gaan 
o je hebt geen homogeniteit om te begrijpen waar sommige versch. tss ppn mee te 

maken hebben o er kan geen diepgang gecreëerd w (homogeniteit leidt dus tot 
diepgang)  

- Heterogeniteit < homogeniteit ➝ moelijk vergelijken v onderlinge situaties o moeilijk te 
begrijpen waaraan verschillen te wijten zijn 

o heterogeniteit moet leiden tot diversiteit  
 
Een gevarieerde steekproef kan meerdere perspectieven benaderen. Het zoeken v dit evenwicht is 
dus een onderliggend theoretisch principe bij het uitwerken vd steekproef in een kwalitatief 
onderzoek en heeft ook een duidelijke link met het kader en de onderzoeksvraag v waaruit je 
vertrekt. Je ziet ih vb ook hoe theorie duidelijk wel een rol speelt in kwalitatief onderzoek en hoe de 
steekproefselectie obvwat reeds geweten is bepaald kan w.  
 

Flexibiliteit in kwalitatieve steekproeven 
 
Kwalitatieve steekproeven kunnen flexibel van aard zijn. Een steekproef kan niet steeds op voorhand 
worden vastgelegd of gepland. 
 
Het stapsgewijs verder selecteren van participanten in functie van bevindingen noemen we ook wel 
sequentieel steekproeftrekken. 
 
Soms wordt er niet-sequentieel gewerkt. Hier worden aan het begin de criteria vastgelegd voor het 
selecteren van een steekproef en wordt niet of slechts in beperkte mate nog aangepast aan de 
selectiecriteria gedurende het onderzoeksproces. 
 



Steekproefgrootte 
 
De omvang v/e steekproef is moeilijk te bepalen en verschilt nogal afhankelijk v/d 
onderzoeksbenadering, maar is meestal een stuk kleiner dan ik kwantitatief onderzoek. 
 
Het bereiken van datasaturatie betekent dat de onderzoeker beschikt over inzicht in de belangrijkste 
concepten en kan aangeven op welke manier deze concepten met elkaar verbonden zijn. 
Theoretische saturatie als er geen nieuwe concepten of dimensies gevonden kunnen worden voor 
categorieën die van belang zijn voor de studie. 
 
De omvang van een steekproef hangt daarnaast nog van een aantal zaken af. Bij zeer diepgaande 
interviews of heel rijk materiaal zal je steekproef slechts uit één of enkele gevallen bestaan. Bij 
kortere interviews, is een grotere groep noodzakelijk om zinvolle uitspraken te doen. 
 
De mate van homogeniteit en heterogeniteit in een steekproef heeft een invloed op de vereiste 
steekproefgrootte. Bij een homogene steekproef is bij een kleiner aantal steeds dezelfde patronen 
te vinden, terwijl bij heterogeniteit in de steekproef te verwachten is dat er meer participanten 
nodig zijn vooraleer er variatie is. 
 
Een goede en onderbouwde steekproef is v groot belang voor de reikwijdte van de conclusies ve 
onderzoek. Conclusies kunnen enkel cases bespreken die voldoen ad inclusiecriteria vd steekproef 
(en dus tot de populatie behoren). De manier waarop de steekproef w samengesteld en 
verantwoord, bepaalt of en in welke mate uitspraken kunnen gedaan w over andere 
onderzoekspopulaties die niet id steekproef vervat zitten. Dit brengt ons opnieuw bij 
generaliseerbaarheid en transfereerbaarheid. Zoals in de videoclip besproken, betreft dit geen 
statistische generaliseerbaarheid. Ook om met overtuiging te kunnen generaliseren naar theorie en 
om transfereerbaarheid mog. te maken, is echter ook in kwalitatief onderzoek een goed doordachte 
steekproefselectie v cruciaal belang. Al is generalisatie dan misschien minder centraal in kwalitatief 
onderzoek, toch willen we ook hier (afh. vd benadering in meer/mindere mate, cf. 
wetenschapsfilosofische kaders) dat de resultaten licht werpen op een ruimer fenomeen of groep 
mensen dan enkel diegene die deelnemen ad studie.  
 
 
Technieken van steekproefselectie 

 

Type steekproef Beschrijving voorbeeld 

Convenience of 
opportunistic sampling 

Bij deze vorm van sampling 
worden mensen geselecteerd die 
relatief eenvoudig te bereiken 
zijn. Deze vorm van sampling is 
minder betrouwbaar omdat er 
geen bewuste selectie 
plaatsvindt van participanten. 

Alleen vrouwen die  deelnemen aan 
zelfhulpgroepen worden  gevraagd deel 
te nemen aan het onderzoek. Of een  
advertentie over het  onderzoek wordt 
in een plaatselijk blad gezet  waarop 
alle mensen die reageren, geïncludeerd 
worden in het onderzoek. 
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Algemeen 
doelgerichte 
sampling 

Doelgericht 
steekproeftrekken die  direct 
gericht is op het ontwikkelen van 
theorie. Is  meestal niet-
sequentieel. De onderzoeker 
stelt de criteria vast om cases te 
selecteren die nodig zijn om  
onderzoeksvragen te 

Er worden vrouwen niet geselecteerd 
die partnergeweld mee maakten 
(homogeen kenmerk), maar daarbij 
wordt getracht participanten te 
selecteren die op het vlak de van 
frequentie van partnergeweld een 
brede range representeren (van 



beantwoorden. Er worden  
verschillende methoden 
onderscheiden. 

eenmalig tot systematisch ernstig 
partnergeweld) 

Theoretische 
sampling 

Een typische vorm van bij een 
Grounded Theory studie. Op 
basis van gegenereerde inzichten 
in de resultaten, worden nieuwe 
participanten gezocht. Deze 
vorm van sampling is dus altijd 
sequentieel. Eigenlijk specifieke 
vorm van algemeen purposive 
sampling 

Uit de interviews met sampling  
vrouwen blijkt dat het   contact met 
lotgenoten  erg belangrijk is en hen  
ondersteunt. Op basis van  deze 
bevinding, zoeken onderzoekers gericht 
naar  vrouwen die niet deelnemen aan 
zelfhulpgroepen. 

Sneeuwbal of 
chain referral 
sampling 

Een vorm van sampling die vaak 
gebruikt wordt bij mensen die 
moeilijk te bereiken zijn. De 
onderzoeker gaat op zoek naar 
participanten, die op hun beurt 
mogelijke participanten kunnen 
aanreiken. 

Mannelijke slachtoffers van 
partnergeweld worden gevraagd of zij 
nog andere lotgenoten kennen die 
betrokken kunnen worden in het 
onderzoek. 

 

- Doelgericht/purposive selecteren v participanten is de meest gangbare manier v/h 
samenstellen v/e steekproef bij kwalitatief onderzoek. We kunnen hier echter de versch. 
types onderscheiden.  

- Convenience sampling zowel bij kwanti- als kwali-, maar is in beide minst goede methode. 
Wel praktisch, maar zorgt in beide soorten onderzoek voor dat generalisatie zeer 
problematisch is. Verder hebben we zo weinig zicht op kwaliteit of bruikbaarheid vd data die 
we zullen kunnen verzamelen  

- Theoretische sampling en sneeuwbalsampling kunnen we beschouwen als specifieke vormen 
v purposive of doelgericht steekproeftrekken. Ook in deze vormen maken we gebruik v bep. 
criteria, maar in specifieke context (bv. theoretisch gefundeerde en evoluerende criteria in 
theoretische sampling). Het selecteren v goede criteria die relevant zijn vr onderzoeksvraag is 
steeds cruciaal om goed beargumenteerde strategie te hebben om een steekproef te 
selecteren.  

 
Verdere aandachtspunten: ethische aspecten en haalbaarheid 

Ethische overwegingen 
 
In kwalitatief onderzoek zijn we als onderzoeker veel nauwer betrokken bij de 
onderzoeksparticipanten en bevragen we vaak gevoelige onderwerpen uit de leefwereld v deze 
participanten. Wie we betrekken, wat we vragen en of we al dan niet een geïnformeerde 
toestemming kunnen vragen zijn dus belangrijke overwegingen (die eveneens v toepassing zijn op 
dataverzameling).  
We dienen te reflecteren over de impact die onderzoek kan hebben op mensen en of we de 
veiligheid, vertrouwelijkheid kunnen garanderen. Gezien de nauwe band tussen onderzoeker en 
onderzochte is dit veelal niet vanzelfsprekend.  
 
 
 



Haalbaarheid 
 
Misschien kan het vanuit de doelstellingen v onderzoek en de onderzoeksvragen zinvol zijn om een 
bep. hoeveelheid participanten te selecteren, toch is dit niet steeds haalbaar.  
Zo is het niet mogelijk om 100 interviews heel diepgaand te bestuderen, maar misschien wel als je 
slechts een klein stukje uit die interviews gaat analyseren. Verder zijn er bijvoorbeeld voor een 
masterproef andere overwegingen rond haalbaarheid dan voor een studie uitgevoerd door een 
onderzoeksgroep aan een universiteit die hier meer tijd en middelen voor heeft.  
 
Verplichte literatuur: Curtis, smith, washburn 

Deel 5: dataverzameling  
 
In kwalitatief onderzoek w het belevings- of ervaringsperspectief v participanten gezocht. Er bestaan 
vervolgens verschillende mogelijkheden om dit perspectief en deze data te verzamelen. Zo kunnen 
gesprekken (interviews) met mensen georganiseerd w, of kunnen mensen geobserveerd w 
(participerende observaties) teneinde een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag.  
 
De onderzoeksvraag, ethische aspecten en mog. tot toegang tot het onderzoeksveld (haalbaarheid) 
zullen bepalen op welke manier data w verzameld. De afweging w gemaakt over de methode die de 
beste data zal opleveren en wat praktisch haalbaar is. Het is in elk geval belangrijk niet te kiezen voor 
de methode die makkelijkst uitvoerbaar is. Wel om de manier te kiezen die tot de beste en meest 
diepgaande data zal leiden.  
 
Interviews  

“Een kwalitatief interview is een vorm van informatieverzameling, waarbij de interviewer één of 
meer respondenten bevraagt op grond van een onderzoeksvraag. Daarbij geeft de interviewer aan 
participanten ruimte voor uitweiding - in hun eigen woorden - over de door hen ervaren feiten, hun 
beleving, betekenisverlening en nuanceringen met betrekking tot het onderzoek en eventuele 
effecten daarvan op hun leven. De interviewer probeert daarmee de leefwereld van de 
respondenten te begrijpen en te doorgronden.” (Evers, p 27) 
 
Een kwalitatief interview heeft specifieke kenmerken en doelen:  

- Adhv een gesprek probeert de onderzoeker meer te weten te komen over het 
onderzoeksonderwerp.  

- De onderzoeker legt 1 of meerdere thema’s vast, maar laat vooral ruimte open voor 
interpretatie en uitweiding door de participant. De onderzoeker volgt dus het tempo vd 
participant.  

- Het is de participant die bepaalt wat de uiteindelijke invulling, omvang en resultaat van het 
interview zal zijn. Op die manier hebben interviews veelal een erg flexibel karakter.  

- De inhoudelijke focus ligt op de ervaringen en betekenisgeving van de participant waarop de 
onderzoeker ingaat, doorvraagt, en het vertellen van het verhaal van de participant 
stimuleert.  

- Adhv deze gesprekken zal de onderzoeker interpretaties maken over hoe mensen denken en 
handelen. Op deze manier w geprobeerd een antwoord te formuleren op de 
onderzoeksvraag.  

 
 



Voorbereiding van een interview 
 
Er moet op voorhand beslist worden wie (cf. sampling) en wat bevraagd zal worden.  

Er bestaat variatie in de mate van structuur in een interview. Open interviews starten met één vraag 

of thema, waarop verder wordt doorgevraagd. Hier geeft vooral de participant de richting aan van 

het interview, en gaat de onderzoeker in op wat er verteld wordt.  

Bij semigestructureerde interviews worden meer interviewvragen voorbereid door de onderzoeker.  

Een volledig gestructureerd interview sluit in die zin niet meer aan bij de doelstellingen van 

kwalitatief onderzoek en is een methode die eerder binnen kwantitatieve studies gebruikt wordt.  

Een interviewguide kan helpen bij de voorbereiding en het afnemen van interviews, het is een 

hulpmiddel dat kort de thema's weergeeft die aan bod moeten komen en het bevat ook de 

uitgeschreven voorbereide interviewvragen.  

Afnemen van een interview: algemene principes 
 
Actief luisteren  
De interviewer moet een open houding aannemen tijdens het interview. Participanten kunnen zowel 
verbaal als non-verbaal aangemoedigd. De interviewer gaat zich empathisch opstellen en zich 
proberen in te leven en probeert ook analytisch mee te denken met de participant.  
 
Vragen stellen 
 De vragen moeten zo neutraal mogelijk gesteld worden opdat de participant voldoende 
duidelijkheid en vrijheid ervaart om zijn of haar ideeën te vertellen. Doorvragen en ingaan op wat 
relevant lijkt, is een belangrijk principe tijdens het interview.  
 

Verbaal Voorbeeld Non-verbaal Voorbeeld 

Stimuleren/uitnodigen 
om te vertellen 

"Hmhm", "Ja",  
"Jaja", "Oké" als 
vragend of met 
neutrale intonatie 
brengen 

Stimuleren/uitnodigen 
om te vertellen 

knikken 

Vragen naar 
verduidelijking 

"Oké. Ik was 
benieuwd naar wat 
je leuk vindt aan je 
baan. Je noemt het 
deeltijds werken. 
Zijn er nog 
aspecten?" 

Luisteren (en dit  
expliciet laten  merken) 

respondent 
regelmatig aankijken, 
rustige 
lichaamshouding 

Ongericht expliciet 
doorvragen 

"Hoe bedoel je?", 
"Kan je dat iets meer 
toelichten?", "Het is 
me nog niet volledig 
duidelijk, kan je het 
nog even 
toelichten?", "Kan je 
hiervan een 
voorbeeld geven? 

  

 



Plaats interview 
Er is meestal een voorkeur naar een vertrouwde omgeving, dit biedt het voordeel dat de participant 
zich rustiger zal voelen 
 
Registratie 
Om registratie voldoende uitgebreid te kunnen analyseren is een opgenomen versie nuttig, dit zorgt 
ervoor dat er geen data verloren gaat en dat de analyse systematisch kan verlopen. Dit betekent ook 
dat de onderzoeker zich volledig kan concentreren op het gesprek, wel altijd toestemming vragen. 
 
Medium 
Interviews kunnen face to face, maar ook via de telefoon verlopen. Hier moet de afweging gemaakt 
worden tussen kwaliteit en haalbaarheid. Interviews in real life bieden de mogelijkheid om in te 
spelen op non-verbale communicatie, zorgen voor meer betrokkenheid en er is geen risico op 
technische problemen. Maar sommige participanten zijn zeer moeilijk te bereiken, waardoor een 
interview via de telefoon ook handig kan zijn. 
 
Tijd 
De duur van een interview kan vooraf moeilijk ingeschat worden en hangt ook af van de aard van het 
onderwerp. Meestal wordt anderhalf uur als richtduur gegeven. 
  
Rust, stiltes  
Stiltes kunnen ongemakkelijk aanvoelen, maar zijn wel nuttig in een interview. De interviewer hoeft 
deze niet in te vullen. Vaak kan het voor de participant een moment zijn om zaken nog even te 
overdenken. 
 
Impact onderzoeker  
Vooraleer interviews worden afgenomen, is het van belang na te gaan welke vooronderstellingen 
van de onderzoeker kunnen meespelen. Aan de hand van een uitgeschreven referentiekader kunnen 
deze vooronderstellingen in kaart gebracht worden, en kan nagedacht worden op welke manier deze 
de resultaten zouden kunnen beïnvloeden. 
De stijl van het interviewen, de persoonlijkheid en de mate van ervaring spelen mee in de 
uiteindelijke resultaten.  
 
Focusgroepinterviews 
Bij focusgroepinterviews worden meerdere participanten gezamenlijk geïnterviewd. Kenmerkend 
voor focusgroepinterviews is de 'interactie' tussen de participanten.  
 

Voordelen van focusgroep interviews Nadelen van focusgroep interviews 

Meerwaarde van interactie tussen 
participanten 

Specifieke vaardigheden nodig als interviewer 

Complexe analyse 

neiging tot conformiteit van participanten 

vaak oppervlakkig beschrijvende resultaten 

 
 
 
 
 
 
 
 



Observaties 

Participerende observatie als methode binnen dataverzameling is een essentieel element van 
antropologisch en etnografisch onderzoek. Participerende observatie wordt heel vaak aangevuld met 
interviews of gesprekken met participanten. 
 

Rol van de onderzoeker 
 
De onderzoeker neemt zelf actief deel aan de leefwereld van de participanten en observaties waarbij 
hij of zij niet actief participeert. Het participatief observeren combineert het deelnemen aan het 
leven van de participanten met het behouden van een zekere afstand. Bij niet-participerende 
observatie is er dan geen of zeer beperkte interactie met de geobserveerde omgeving. 
 

Wat en hoe observeren? 
 
Concreet gaat de onderzoeker zowel breed als eng observeren. Enerzijds breed, omdat de 
onderzoeker inzicht wil in de leefwereld en de sociale context van de participanten. Dit proces van 
progressief focussen zorgt ervoor dat zowel de context als het specifieke onderzoeksonderwerp 
aandacht krijgen. 
 
Er worden ook bij participerende observaties uitgebreide en uitgeschreven verslagen gemaakt. Zo 
snel mogelijk na de observatie worden deze veldnota's uitgeschreven. Dit zijn beschrijvingen van wat 
er precies gebeurde, in welke context dat gebeurde, waarom en hoe dat gebeurde, etc.  

Ethiek 
 
Het observeren als dataverzamelingsmethode wordt soms bekritiseerd omdat mensen niet steeds 
expliciet kunnen toestemmen om deel te nemen. Het principe van informed consent vormt soms een 
probleem. Soms is het praktisch onhaalbaar om iedereen toestemming voor observatie te vragen. 
 
In elk geval moet de bestudeerde groep mensen op de hoogte zijn van het feit dat er een onderzoek 
plaatsvindt.  
 

Invloed van de onderzoeker 
 
Als deelnemer ve (voor onderzoeker ongekende) groep mensen, oefent onderzoeker een invloed uit. 
De aanwezigheid vd onderzoeker beïnvloedt de manier waarop de ppn de onderzoeker zien, en hoe 
onderzoeker naar participanten kijkt.  
Belangrijk dat observerende onderzoeker vertrouwen probeert te winnen, maar ook afstand 
bewaart. Observerende onderzoeker neemt dan weinig opvallende rol in en vraagt geen aandacht.  

- Belangrijk om stil te staan bij impact die deelname als onderzoeker op de groep heeft. Deze 
kritische reflectie kan ook gebeuren door andere mensen.  

Eigen observaties en interpretaties kunnen daarbij gecontroleerd w door:  
- mede-onderzoekers ⇒ peer review  
- leden vd bestudeerde groep ⇒ member check  

 
 
 
 



Documenten en beelden 

Documenten of geschreven aantekeningen vormen een derde manier van dataverzameling, naast 
het interviewen en het participatief observeren. Deze vorm kan gebruikt worden in situaties waarbij 
hetgeen onderzocht wordt, niet rechtstreeks kan bevraagd of geobserveerd worden. Een voordeel 
van deze vorm van dataverzameling, is dat data minder retrospectief verzameld worden. Dat wordt 
immers neergeschreven of geregistreerd wanneer concrete ervaringen zich voordoen. 
 
Daarnaast kan sociale wenselijkheid van de data ook minder meespelen daar diegenen die 
documenten registreerden, minder beïnvloed worden door de interactie met de interviewer of de 
observator. Documenten worden vervolgens verder behandeld zoals getranscribeerde interviews of 
observaties, en ook op dezelfde manier geïnterpreteerd en geanalyseerd.  
 
De documenten zelf moeten ook aan een aantal kwaliteitscriteria voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld 
authentiek en betrouwbaar zijn. Er moet overwogen worden wat de herkomst is van het document, 
en met welke intenties de schrijvers deze documenten opmaakten. De representativiteit is moeilijk 
mee te nemen als criterium daar onderzoekers. Bij een documentanalyse moet de onderzoeker dus 
proberen om de tekst in zijn context en de omstandigheden waarin het document opgemaakt werd 
proberen te begrijpen en de intenties van de schrijver in te schatten. 
 
In concrete toepassingen wordt documentanalyse vaak in combinatie gebruikt met andere 
dataverzamelingsmethoden (data- of methodetriangulatie). Deze combinatie is vooral belangrijk 
omdat de interpretatieruimte erg groot is.  
 
Visuele informatie genereert ook primaire data en kan ter aanvulling gebruikt worden naast andere 
dataverzamelingsmethodes (data- en methodetriangulatie). Videomateriaal biedt mogelijkheden 
voor het uitdiepen of uitbreiden van data die verkregen werd door initiële observatie. 
 
Concreet: 

Data- of methodetriangulatie Data en methodetriangulatie 

- Documentanalyse in combinatie met 
andere datacollectiemethoden.  

- Combinatie belangrijk omdat 
interpretatieruimte bij 
documentanalyse erg groot is, en 
omdat aanvulling validiteit kan nagaan.  

- Beelden, foto’s of tekeningen vormen 
ook middel om soc. realiteit uit te 
drukken.  

- Visuele info genereert primaire data en 
kan ter aanvulling gebruikt w (video > 
foto: context en kwaliteit v cruciaal 
belang).  

 

 
Transcriptie 

De data die verzameld w (ongeacht manier v datacollectie), w letterlijk uitgetypt/opgeschreven. 
Bedoeling is zo precies mog. weer te geven wat participanten vertelden en wat ze deden. Niet enkel 
hun letterlijke woorden zijn v belang, maar ook non-verbale communicatie (stiltes, aarzelingen, 
uitroepen, pauzes, ...). Het is daarom belangrijk zo letterlijk en precies mog. te werk te gaan. Alle info 
w op deze manier meegenomen, waardoor ze vervolgens systematisch geanalyseerd kan w. Id fase 
vd data-analyse kan het immers veelbetekend zijn om te weten waarover participanten erg 
twijfelden, op welke momenten ze naar woorden zochten, welke ideeën ze wilden benadrukken, enz.  
 
Om spec. zaken als pauzes en aarzelingen aan te duiden w meestal bep. symbolen gebruikt. 
Onderstaande tabel geeft mog. weergave v verbale en non- verbale elementen weer. Er zijn - 
afhankelijk vd gedetailleerdheid vd transcriptie die nodig is vr de spec. analyses die je wil doen 



versch. mog. om de transcripties te doen. Onderstaande tabel is geen leerstof, maar een vb v mog. 
transcriptieregels.  
 

Tekens Betekenis 

Onderstrepen Wat gezegd wordt, werd stil gezegd 

Vet Wat gezegd wordt, werd benadrukt (luid 
gesproken) 

Cursief Wat gezegd wordt, werd sneller gezegd 

(Uitleg) Uitleg over wat gezegd wordt, verduidelijking of 
commentaar 

… Een onafgewerkte zin 

…// Een onafgewerkte zin door onderbreking (bv. 
iemand zorgt ervoor dat de participant niet 
verder kan praten) 

(…) Stilte (1 punt per seconde) 

(5) Stilte: vanaf 5 seconden wordt de duur 
aangeduid met een cijfer 

&&& Onbegrijpbare tekst (duur wordt aangeduid met 
een '&'). 

<<emoties>> Gevoelens die in het interview geuit worden 

[commentaar van de interviewer] Zijn er bepaalde dingen die op dat moment 
opvielen? Had de interviewer het gevoel dat 
iets niet gemeend was, dat er twijfel of 
onzekerheid of onrust was? 

 

Deel 6: kwalitatieve onderzoeksmethoden en data-analyse 
 
Inleiding: kwalitatief onderzoek: een vak apart? 

In kwalitatief onderzoek is het boeiend dat er ecologische validiteit aanwezig is. Dit is de mate waarin 
de onderzoeksresultaten overeenkomen met de alledaagse dingen.  Hoe complexer de realiteit is, 
hoe meer ruimte er is voor creativiteit bij de onderzoekers. 
 
Data-analyse in kwalitatief onderzoek: benaderingen, kwaliteit en rapporteren 

Data-analyse in wisselwerking met dataverzameling, sampling, onderzoeksvraag en literatuur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De kenmerken van benaderingen voor data-analyse in kwalitatief onderzoek 
 
Algemeen 
Door de rijke, complexe data is het soms moeilijk om hier mee om te gaan. Er zijn weinig vaste  en 
duidelijke regels om met de data om te gaan. Om deze reden moet je kunnen omgaan met 
onzekerheid en chaos. Vervolgens zijn er toch drie essentiële kenmerken voor het analytisch proces. 
 
Interpretatief 
De feiten (= de pure data) worden op zich niet in rekening gebracht. Er wordt nagedacht over de 
achterliggende betekenis van de data. Verbanden, patronen en thema’s worden achterhaald om een 
structuur te krijgen in de chaos. Uiteraard is de onderzoeker hier absoluut niet objectief. Opnieuw 
moet er hier over gereflecteerd worden bij de conclusies. 
 
De onderzoeker maakt interpretaties over wat participanten vertellen of doen. Het is niet het 
feitelijke verhaal, maar de achterliggende verklaringen en redeneringen. De onderzoeker tracht de 
beleving, percepties en ervaringen van de participanten te begrijpen en te verklaren. 
 
subjectiviteit van de onderzoeker is immers belangrijk. Door meerdere perspectieven en diverse 
achtergronden te combineren, wordt diepgang in de interpretatie gecreëerd 
(onderzoekstriangulatie) 
 
Iteratief 
Iteratief betekent ‘het stelselmatig herhalen van onderdelen van een proces’. Heen en weer gaan 
tussen verschillende stappen i/h onderzoeksproces. Dit betekent dat fases van dataverzameling, 
sampling en data-analyse elkaar herhaaldelijk opvolgen om inzicht in het onderzoeksthema zo goed 
mogelijk te verkrijgen. Aan de hand van systematisch en voortdurend vergelijken van nieuwe data en 
voorlopige conclusies kunnen inzichten weerlegd of bevestigd worden. 
 
Constant comparatief 
Dit is uitgeschreven data lezen en herlezen. Om alle data aan elkaar te koppelen en te verbinden, 
wordt er gebruik gemaakt van de constant comparatieve methode. Hierbij worden nieuwe data 
vergeleken met data uit een vroeger stadium. Dit kunnen zowel inzichten uit vorige interviews of 
observaties als inzichten uit hetzelfde interview zijn. Elk nieuw verhaal van de participant wordt 
vergeleken met vorige data. Hierbij moeten alle gelijkenissen en verschillen opgemerkt worden en 
ook verklaard worden waarom die verschillen of gelijkenissen bestaan. 
 

De verschillende benaderingen voor data-analyse in kwalitatief onderzoek 
 
Een strategie voor kwalitatieve data-analyse kiezen is net zo: je zet een bepaald perspectief op de 
voorgrond. En al kan je natuurlijk nog andere perspectieven zien, de keuze voor een bepaalde 
strategie voor kwalitatieve data-analyse bepaalt wat je als onderzoeker zal zien. 
De onderzoeksvraag en de literatuurstudie zijn de meest belangrijke richtlijnen in het kiezen van een 
strategie voor kwalitatieve data-analyse. 
 
 
 
 
 
 



Voorbeeld onderzoeksvraag Focus Bruikbare strategie voor data-
analyse 

Hoe geven ouders die een kind 
kregen met behulp van 
medisch geassisteerde 
voortplanting betekenis aan de 
donor? 

Merk dat de focus ligt op  
persoonlijke 
betekenisverlening in een 
specifieke context, voor 
mensen die een zekere 
ervaring delen 

Interpretatieve Fenomenologie 
(IPA in het Engels: 
Interpretative  
Phenomenological Analysis) 

Hoe nemen gezinsleden een 
adoptiekind op als deel van 
hun gezin? 

Merk dat de bedoeling van  het 
onderzoek een verklaring te 
vinden is (beïnvloedende 
factoren, onderliggende 
processen, ...) voor een 
complex sociaal proces. 

Grounded Theory 

Wat zijn de belangrijkste 
thema's in de kwalitatieve 
gegevens (bvb. transcripten 
van interviews) over 
gekwetste gevoelens bij 
volwassenen? 

Merk dat de doelstelling is  
thema's te genereren. 
 

Thematische analyse 

 
Er zijn drie technieken die je kan toepassen om een interview af te nemen. Enerzijds heb je 
interpretatieve fenomenologie en de grounded theory die epistemologisch geïnspireerd zijn. 
Anderzijds heb je thematische analyse wat een meer neutrale manier is om een interview af te 
nemen. Allemaal hebben ze één ding gemeenschappelijk, namelijk coderen. 
 
Interpretatieve fenomenologie  
Achtergrond van IPA 
= een kwalitatieve onderzoeksmethode = een kwalitatieve onderzoeksmethode met specifieke 
richtlijnen. Vertrekt vanuit een theoretisch kader.  
Interactionisme (sociologische theorie) stelt dat het individu geen passieve ontvanger is van een 
objectieve realiteit. De hermeneutiek verwijst naar de studie van de interpretatie van teksten. 
Fenomenologie is bij het ontstaan in essentie een filosofische stroming die de verschijnselen en de 
intuïtieve ervaring centraal stelt (20ste eeuw Husselr) 
Fenomenologie sluit aan bij het idee  
 
Centrale concepten binnen IPA 
De essentie ligt in de ervaring van de participanten.Omdat dit zeer subjectief is, moet er opnieuw 
gereflecteerd worden. De unieke belevenis van de participanten moet zoveel mogelijk bewaard 
blijven. Daarbij moeten eerdere assumpties over de data tussen haakjes gezet worden om naar de 
data te kunnen blijven kijken met een open blik. Dit proces heet ‘bracketing’. 
 
Met IPA aan de slag 
Onderzoeksvraag, sample en gegevens verzamelen 

- Gericht op complexe fenomenen, processen, nieuwigheid 
o  Open en brede onderzoekvragen 

- Kleine samples want intensieve -, gedetailleerde analyse  
- Homogene samples 

 
 
 



Data-analyse 
- Eerste stap: onderwerpen exploreren in de 1e fase 

o Transscriptie lezen en herlezen, notities/onderwerpen in linkermarge 
o Aandacht voor gelijkenissen en verschillen, herhalingen, contradicties, participant die 

iets benadrukt 
o Je begint opnieuw en noteert thema’s in rechtermarge  
o Thema’s: meer specifiek, hoger abstractieniveau, vaak link met theorie 

- Tweede stap: thema’s met elkaar in verband brengen 
o Zoek verbanden tussen thema’s: chronologische → Analytische/theoretische 

rangorde 
o Tabel met geclusterde thema’s 

- Derde stap: overgaan naar de volgende case etc. 
o Je herhaalt stap 2 

▪ Je begint helemaal opnieuw 
▪ Je gebruikt de tabel die je eerder maakte als leidraad 

- Vierde stap: uitschrijven analyses 
 
Conclusie IPA 

- Duidelijk theoretisch kader 
- Essentie van ervaring, begrip van de leefwereld van individuen 
- Open blik (cfr. ‘bracketing’) 
- Nadruk op unieke betekenissen van mensen met gelijkaardige ervaringen (kleine homogene 

steekproef) 
- Analyse: eerst volledige analyse van eerste case 

 
Grounded theory 
Achtergrond van GT 

- Jaren 60 
- Vanuit sociologische rijke traditie in kwalitatief onderzoek (etnografische/casestudies) 
- Overgewicht kwantitatieve methoden + kloof tussen theorie en onderzoek 
- Ractie door Glasser en Strauss (1967): symbolisch interactionisme 

o De oorsprong, continuering en verandering van zowel het zelfconcept als de 
samenleving in communicatieprocessen of sociale interactie → bestuderen van 
processen 

o Reactie= 
▪ Kloof is arbitrair 
▪ Kwal. Ond. Gaat ‘echte’ rigoureuze kwantitatief onderzoek vooraf 
▪ Kwal. Ond. ≠ impressionistisch of onsystematisch 
▪ Tegen de kloof tussen data-verzameling en analyse 
▪ Tegen het idee dat kwal. Ond. Enkel beschrijvend kan zijn 

Met GT aan de slag 
- Onderzoeksgegevens verzamelen 
- Data coderen 

o Concepten → benaming van een fenomeen 
o Categorieën→ uitgewerkt concept, kan meerdere concepten omvatten 

- Werken met memo’s 
o =brug tussen coderen en je analyse uitschrijven 
o Geven je denkproces weer 
o Constant comparatief  
o Aanleiding voor ‘theoretical sampling’ 

 
 



Conclusie GT 
- Duidelijk theoretische kader 
- Inductieve methode met nadruk op theorieontwikkeling 
- Complexe maar generieke processen (mbt specifieke ervaring en/of populatie) 

 
Thematische analyse 

1. Je data leren 
kennen  

̈ - Transcriptie 
̈ - Jezelf onderdompelen 
̈ - Herhaald en actief lezen 
̈ - Patronen en betekenis zoeken  

 

2. Data coderen  

 

̈ - Codes verwijzen nr iets dat interessant lijkt te zijn ̈ Stukjes data met dezelfde       
code voeg je samen 
̈ - Zoveel codes als je kan vinden 
̈ - Context proberen te behouden  
̈ - Eén stukje data kan verschillende codes hebben = tot meerdere thema’s behoren 

 
  

3. Codes groeperen 
onder thema’s  

- Versch. Codes vormen overkoepelende thema’s  ̈ 
- Wat zijn mog. Relaties tss codes en thema’s? 
̈-  Rest-categorie maken 
̈ - Codeer alles, sluit niets uit!  

 

4. Thema’s 
ordenen en 
definiëren  

 
̈→ Skip wanneer je niet genoeg data hebt 
̈→Voeg samen indien nodig 
→ Interne homogeniteit (coherentie)externe heterogeniteit (mutueel exclusief)  ̈   
→Reflecteren je thema’s je data op goede manier? 
̈→ STOP op tijd!  

 
 
 
5. Verder verfijnen 
van thema’s  

 
̈   
→ Finale map?  



→ Essentie?  
→ Consistent verhaal?  
→ Is het boeiend, en wrm?  
→ Kernachtige, krachtige naam vd thema’s bv: ‘Mannen zouden niet met hun 
uiterlijk bezig moeten zijn’, ‘Kledij weerspiegelt een cultureel ideaal’  

 
  

 
6. Thema’s 
uitschrijven   

→ Vertel het complexe verhaal 
→ Overtuig 
→ Duiden verdienste en validiteit vd analyse ̈ Levendige voorbeelden geven 
→ Essentie 
→ Argumenteren (meer dan beschrijven)  

 

Coderen, een sleutelproces 
 

Interview 
Codering  

 
P: Als je pas een borstamputatie gekregen hebt. Je zit daar (haalt diep adem) aan 
twee lavabo’s, euh dat voortdurend die deur open getrokken wordt, hé. Voor water 
uit te gieten voor de andere personen. Euhm, voor iets te halen, iemand die naar 
het toilet moet, allé je zit daar (2) met je vuile, zoals haar, met &&& Ik probeerde 
mij in haar plaats te stellen.  

Met haar verminking, met euh, euh, lichamelijk dat nog niet goed ging. Hadden ze 
haar gewoon aan de lavabo gezet en ik vond dat echt (1) ik vond dat om bij te 
wenen. Het is echt. Ik vond dat verschrikkelijk.  

Ik heb dat ook kunnen zeggen tegen mijn collega, van dat ik dat erg vond dat ze haar 
zelf had moeten wassen. Ik heb dat ook kunnen zeggen tegen mijn collega, van dat 
ik dat erg vond dat ze haar zelf had moeten wassen. Euhm, maar zij vonden dat (2) 
allé precies niet belangrijk zo. Ze kan haar wassen dus, ja. Het is niet zo erg. 
Misschien dat ze dat lichamelijk wel aan kon maar het is dat niet alleen hé.  

Belang van privacy 
Perspectief aannemen van de patiënte, inleving Confrontatie met organisatie 

van zorg 
Perspectief aannemen van de patiënte, inschatten mogelijkheden Fase kort 

na de operatie 

Memo: Verwachting naar de hulpverleners toe. Going to the extra mile? 

Emotionele betrokkenheid, zien van kwetsbaarheid Confrontatie met 
organisatie van zorg, focus op fysieke zorg Confrontatie met beperkte 

bejegening 
Contact met zorgverleners 

Verantwoordelijkheid voelen om onrechtstreeks zorg voor de patiënte op te 
nemen 

Verantwoordelijkheid voelen om onrechtstreeks zorg voor de patiënte op te 
nemen 

Rol t.a.v. de patiënte 

 
Een code kan ontstaan uit verschillende bronnen. Citaten of groepjes woorden die participanten 
letterlijk aanhalen kunnen zo goed omschrijven wat er wordt bedoeld, dat deze als code worden 
gebruikt. Dit worden ‘in vivo codes’ genoemd. Vooral in het begin van het analyseproces wordt dicht 
bij de data gebleven. Dit om deze data steeds als vertrekpunt te kunnen blijven gebruiken. De 
onderzoeker kan daarnaast ook theoretische termen (constructed codes), of woorden uit alledaags 
taalgebruik als code gebruiken.  
Een onderzoeker vertelt hoe het proces van coderen verloopt: “Na elk interview schreef ik het 
interview woordelijk uit en bewaarde dit materiaal volgens de categorisatie die op dat moment werd 
gebruikt. Het materiaal bestond in het algemeen uit paragrafen met kruisverwijzingen naar 
verschillende categorieën. Bij het opslaan van elke uitspraak vergeleek ik deze met eerdere 
uitspraken in dezelfde categorie en hield ik aantekeningen bij over de inhoud van die categorie. De 
categorieën veranderden in de loop van de tijd: sommige verdwenen en werden samengevoegd 
onder algemenere omschrijvingen. Sommige ontstonden uit eerdere categorieën die te heterogeen 



waren geworden. Sommige categorieën werden deel van bij elkaar horende twee- of drietallen 
waarin elke opmerking die werd gemaakt in het algemeen in elke categorie daarvan werd 
opgeslagen. “  
Er bestaan computerprogramma’s als hulpmiddel voor het verwerken en analyseren van 
kwalitatieve data. Deze programma’s interpreteren niet, dit gebeurt nog steeds door de onderzoeker 
zelf. Programma’s als Nvivo, ATLAS.ti en Nudist helpen vooral bij het manipuleren van data (sorteren, 
tellen, onthouden, samenvoegen, zoeken, samenbrengen...). Om steeds materiaal vlot te kunnen 
raadplegen, en helderheid te brengen worden computerprogramma’s gebruikt. Met deze 
programma’s is het vaak ook mogelijk om tijdens de analyse bredere concepten en categorieën 
schematisch voor te stellen.  
 
Verplichte literatuur (3): pietkiewicz, smith ; straus, corbin ; braun, clarke 

Deel 7: kwaliteitsbewaking en ethiek 
 
Kwaliteitscriteria 

Kennis kan bekomen worden door interactie. De validiteit van een onderzoek is geen objectief 
gegeven over de realiteit. Het is een verdedigbare stelling van wat de realiteit zou kunnen zijn. De 
onderzoeker zijn/haar mening is hier essentieel. Een morele, wetenschappelijke integriteit (= een 
persoonlijke eigenschap dat inhoudt dat een individu eerlijk en betrouwbaar is) is fundamenteel.  
Met validiteit wil je nagaan of je ook echt meet wat je wenst te meten. Of de conclusies kloppen en is 
alles geloofwaardig? 
 
Sommige onderzoekers stellen dat we bestaande criteria van kwantitatief onderzoek moeten 
overnemen. De onderzoekers Lincoln & Guba (1985) bedachten nieuwe criteria: 'trustworthiness' 
(vrij vertaald: betrouwbaarheid) en authenticiteit . 

Trustworthiness 
 
Trustworthiness gaat over de mate van grondigheid en adequaatheid van een onderzoek en omvat 
volgende vier elementen: Credibility, Transferability, Dependability, en Confirmability. 
 
1. Credibility: verwijzen je onderzoeksresultaten en interpretaties naar de werkelijkheid 
zoals de participanten deze ervaren? 
 
Een onderzoek is geloofwaardig als de resultaten congruent zijn met de percepties van de 
bestudeerde mensen. 
 
2. Transferability: zijn de onderzoeksresultaten bruikbaar in andere contexten? 
 
Onderzoek is transfereerbaar als de resultaten overdraagbaar zijn naar andere gelijkaardige settings 
of participanten.  
 
3. Dependability: zijn de onderzoeksresultaten consistent? Zou een andere onderzoeker ze kunnen 
repliceren? 
 
Dependability gaat over de mate waarin het onderzoek op een consistente en accurate manier 
gevoerd werd. 
 
4. Confirmability: wat beïnvloedt de onderzoeksresultaten? Zijn ze in zeker zin neutraal? Of de 
onderzoeker, zijn/haar motivatie, interesses ... een belangrijke invloed gehad op de resultaten? 



 
Een onderzoek moet zo open en eerlijk mogelijk zijn. Eerder dan objectiviteit na te streven, wat 
echter onmogelijk is, zal men in kwalitatief onderzoek zo nauwkeurig mogelijk nota maken van alle 
mogelijk beïnvloedende factoren. 
Volgende tabel vat bovenstaande gegevens samen: 
 

Naam criterium in 
kwalititatief onderzoek 

Naam criterium in kwantitatief 
onderzoek 

Aspect waar dit criterium 
naar verwijst 

Credibility of 
geloofwaardigheid  

Interne validiteit Waarheidsgehalte 

Transferability of 
overdraagbaarheid  

Generaliseerbaarheid of 
externe validiteit  

Toepasbaarheid 

Dependability of 
afhankelijkheid  

Betrouwbaarheid Consistentie 
 

Confirmability of 
overtuigingskracht 

Objectiviteit Neutraliteit 

 

Athenciteit 
 
Ook authenticiteit is belangrijk: een studie is authentiek wanneer de gebruikte strategieën geschikt 
zijn om de ideeën van de participanten waarheidsgetrouw weer te geven. Authenticiteit omvat vijf 
elementen:  
 
1. Fairness: De onderzoeker is eerlijk tegenover de participanten en verkrijgt hun goedkeuring 
doorheen de gehele studie. Dit kan door bv een 'informed consent’.  
 
2. Ontologische authenticiteit: Alle betrokkenen (participanten, onderzoeker, lezers) leren hun eigen 
sociale wereld beter doorgronden en begrijpen. 
 
3. educatieve authenticiteit: Participanten begrijpen andere mensen beter doordat ze meer inzicht 
verwerven in hun eigen sociale wereld.  
 
4. Catalytische authenticiteit: Participanten kunnen gerichter beslissingen nemen door het eigen 
verkregen inzicht in hun beleving en ervaringen.  
 
5. Tactische authenticiteit: het onderzoek geeft participanten een stem en laat de sterker te staan 
dan voor het onderzoek. 
 
Technieken om de kwaliteit van kwalitatief onderzoek te garanderen 

Deze technieken verwijzen vaak naar een attitude en specifieke vaardigheden die je als onderzoeker 
toepast doorheen het hele onderzoeksproces. Langdurig engagement, aandacht voor negatieve 
onderzoeksvoorbeelden en het gebruiken van ‘rijke' omschrijvingen zijn een aantal voorbeelden van 
zulke technieken. 
 

• Langdurig engagement is gericht op het opbouwen van een vertrouwensband met participanten 

zodat deze jou 'eerliike' informatie bezorgen. Het draagt bij tot een ‘diepgaand begrijpen van het 

fenomeen. 

 



• Aandacht voor negatieve onderzoeksvoorbeelden: je besteed aandacht aan 

onderzoeksvoorbeelden die afwijken van de meeste andere. Het stelt de onderzoeker in staat 

om patronen in de data te herbekijken en interpretaties te verbreden. 

• Een ‘rijke' omschrijving van het fenomeen (i.e. 'thick description'). Deze omschrijving heeft vijf 

centrale kenmerken. Ze heeft een zekere diepgang, hoge dichtheid en is erg gedetailleerd (1). 

Het doel van een rijke omschrijving is 'verisimilitude': de lezer heeft het gevoel dat hij of zij het 

fenomeen in kwestie zelf ervaren heeft of had kunnen ervaren (2). Als onderzoeker omschrijf je 

heel gedetailleerd hoe een bepaalde participant iets beleefd (3). Daarbij omschrijf je niet enkel 

de feiten maar ook jouw commentaren en interpretaties en comentaren op deze interpretaties 

(4). Ten slotte zet een rijke omschrijving aan tot nadenken en/of kan de lezer erdoor een bepaald 

fenomeen beter begrijpen (5). 

 
Een aantal andere technieken om de kwaliteit van kwalitatief onderzoek te garanderen zijn meer 
omvangrijk, veelzijdig en relatief complex: 
 

Het in context plaatsen van onderzoeksgegevens en reflexiviteit 
 
Dit verwijst naar de culturele en persoonlijke geschiedenis van onderzoeker en participanten, evenals 
naar de plaats waar de observatie of waarneming van de feiten zich voordeed. Dit betekent dat de 
onderzoeker uitgebreid aandacht besteedt aan de specifieke kenmerken van de onderzochte 
participanten en hun context. Reflexiviteit houdt dan in dat de onderzoeker niet alleen gegevens 
verzamelt, maar ook aandacht besteedt aan de invloed die voorlopige hypothesen en de eigen 
aanwezigheid kunnen hebben. 

Memberchecking 
 
Member checking ⇒ de data of resultaten w voorgelegd ad participanten zelf.  

 Er w afgetoetst of de interpretaties vd onderzoeker correct zijn, en of de realiteit vd 
ppn correct w voorgesteld.  
 Biedt mog. om bep. ideeën aan te passen of verder te verfijnen.  
 Draagt bij tot betrouwbaarheid v bevindingen.  
 Verlicht onzekerheid vd onderzoeker over zijn interpretaties.  
 Zorgt ervoor dat ideeën en veronderstellingen vd onderzoeker zelf niet allesbepalend 
zijn, en dat ideeën v ppn zelf w weergegeven.  

Het gebruik van deze techniek staat op zich wel ter discussie. Sandelowski haalt volgende kritische 
bedenkingen aan:  

- Onderzoeker en participant(en) hebben een versch. perspectief en versch. doel. 
o Onderzoekers: willen zowel ‘multiple realities’ weergeven, alsook de ervaring v 

individuele participanten. 
o Participanten willen/kunnen vooral inzicht geven in hun eigen exemplarische unieke 

ervaringen.  
- Participanten kunnen defensief reageren bij het verwoord zien v hun ervaringen en beleving.  
- Participanten kunnen kritische bedenkingen nt vermelden omdat er een vertrouwensrelatie 

is met onderzoeker.  
- Percepties zijn variabel doorheen de tijd: dr verwerking en cognitieve herstructurering kan 

het zijn dat ppn zich niet langer herkennen id resultaten.  



- Gebruikte theorieën en concepten id analyse zijn abstract v aard. Het is mog. dat 
participanten zich niet herkennen id  concepten en etic perspectief vd onderzoeker, omdat 
ze de gebruikte taal zelf niet gebruiken.  

 

Triangulatie 
 
Triangulatie kan dan verwijzen naar: 
• Het innemen van verschillende perspectieven of zienswijzen 

• Het gebruik van verschillende soorten data 

• Een fenomeen vanop verschillende analyseniveaus bekijken. 

 
Er bestaan verschillende soorten triangulatie: 
• Het gebruik van verschillende (kwalitatieve) databronnen: een onderzoeker werkt bijvoorbeeld 

met de afname van diepte-interviews, focusgroepen, participerende observatie,...  

• Methodologische triangulatie: een onderzoeker combineert bijvoorbeeld kwantitatieve met 

kwalitatieve onderzoeksmethoden 

• Triangulatie door met meerdere onderzoekers samen te werken: twee onderzoekers analyseren 

onafhankelijk van elkaar dezelfde kwalitatieve gegevens. Nadien bespreken ze het analyseproces 

en resultaten om zo van elkaar te leren 

• Theoretische triangulatie: onderzoekers gebruiken verschillende theoretische 

 

Een audit laten uitvoeren 
 
Een audit laten uitvoeren ⇒ je laat een onderzoeker, die niet betrokken was bij de studie, het proces 
en het resultaat v jouw studie nakijken.  

Het doel ve audit is om accuraatheid na te gaan;  
Evenals om te controleren of de bevindingen, interpretaties en conclusies wel degelijk 
overeenkomen met de onderzoeksgegevens. 

Stap 1: De onderzoeker zal de audit voorbereiden dr relevante documenten en gegevens te 
verzamelen:  

- Dagboek met notities en geheugensteuntjes dat de onderzoeker gebruikte;  
- Overzicht van alle onderzoeksactiviteiten;  
- Info over wanneer en hoe welke onderzoeksgegevens verzameld werden;  
- Verslag v hoe de data-analyse precies gebeurde.  

Stap 2: De auditeur kan vervolgens met deze gegevens ad slag gaan. Hij zal volgende vragen 
proberen beantwoorden:  

- Zijn bevindingen gebaseerd op de onderzoeksgegevens?  

- Zijn gevolgtrekkingen logisch?  

- Zijn categorieën die men onderscheidt obv de onderzoeksgegevens gepast?  

- Kunnen onderzoekers beslissingen en methodologische wijzigingen verantwoorden?  

- Is er sprake v vooringenomenheid vd onderzoekers?  

- Welke strategieën paste men toe om WS’elijke integriteit te garanderen?  
 
Verplichte literatuur: lincoln, guba 



 

Deel 8: ethisch handelen en rapporteren 
 
Ethisch handelen en rapporteren 

- Procedurele ethiek: het voorschrijven van professionele gedragscodes die dienen als morele 
uitgangspunten voor onderzoekers om adequaat om te gaan let bijvoorbeeld geïnformeerde 
toestemming, vertrouwelijkheid, het recht op privacy en de bescherming van menselijke 
proefpersonen tegen mogelijke schade. 

- Relationele onderzoeksethiek: waarden zoals wederzijds respect, asymmetrische 
machtsverhouding tussen onderzoeker en onderzochte 

- Situationele ethiek: ethisch handelen tijdens het hele onderzoeksproces. 
Rapporteren 

Algemene kenmerken van het schrijfproces 
 
Het is een deel van de analyse, verschillende ‘rondes’ 
 

Van analyse tot uitschrijven → Je schrijft een verhaal op basis van quotes van een thema. 
Stapsgewijs voeg je quotes toe, andere laat je weg. 
 

Lezers moeten de kwaliteit kunnen beoordelen → kwaliteitscontrole is intrinsiek (vanuit jezelf) 
verbonden met het schrijven. 
 

Schrijf met je onderzoeksvraag in je achterhoofd (probeer ze tijdens het schrijven te beantwoorden). 
Quotes zijn niet zomaar voorbeeldjes maar een essentieel onderdeel van het verhaal en het thema. 
Je beperkt best een aantal quotes die sprekend zijn en contextualiseer quotes. Dit wil zeggen dat je 
quotes vanuit verschillende gezichtspunten moet beschrijven. Cijfers rapporteren kan maar hoeft 
niet. 
 

In een andere taal schrijven is moeilijk en quotes vertalen is lastig (backward/forward translation)  
 

We/ik-vorm wordt in kwalitatief onderzoek niet vermeden: rol van subjectieve positie van de 
onderzoeker. Passie/complex taalgebruik wordt wel het best vermeden. In dit onderzoek wordt er 
bestudeerd en gekeken naar werkbare processen. 
 

Specifieke richtlijnen bij het schrijven 
 
Waarover schrijf je het best? 

- Voor wie? 
- Is het nieuw/innovatief? 
- Ben je er in geïnteresseerd? 
- Ideeën dienen zich aan tijdens het onderzoek 

 
Geef omkadering 

- Wat is het verhaal? Met welke gegevens en voor wie? 
- Introductie: Waarom is dit belangrijk, origineel, actueel? 
- Geef een overzicht van bestaand onderzoek en theorieën. 

 
 
 



Bouw elke paragraaf en elk onderdeel nauwkeurig op: het GAS-model 
 

GLOBAAL: start met een algemene stelling  
Vb.: alle appels zijn rond 
 

ANALYTISCH: maak een analyse van alle bestaande gegevens 
Vb.: zie slide 
 

SYNTHESE: maak een globale samenvatting 
Vb.: zie slide 
 
Verzorg je overgangen 
De laatste zin(nen) van een paragraaf introduceert het begin van de volgende en de eerste naar het 
einde van de vorige paragraaf. De eerste paragraaf van een thematisch onderdeel is een introductie, 
de laatste is een synthese. 
 
Je methode beschrijven 

- Omkadering  
- Kwaliteit & privacy  
- Wie zijn de deelnemers ? Steekproef en rekruteren 
- Hoe verzamelde je gegevens? Procedure: interview techniek, topic list, opname,…  
- Hoe analyseerde je de gegevens? Analytische aanpak: transcripts, software, 

codeerprocedure, thematische analyse… → Rapporteer in overzichtelijke tabellen 
 
Je resultaten beschrijven 

- Integreer resultaten met je discussie/theorie 
- Maak één punt per keer  
- Data spreken niet voor zichzelf – wees analytisch  
- Top & tail’ elke quote met context en discussie 
- Diagrammen/figuren/quotes moeten verhelderen en 
- illustreren  
- Gebruik nicknames en geef info over de context maar 
- bescherm privacy  
- Nummer quotes  
- Verken afwijkende cases/voorbeelden 

 
Het rapporteren van quotes 

1. Je voorziet quotes van context  
2. Interpreteer quotes  
3. Evenwicht tussen quotes en tekst  
4. Quotes zijn meestal relatief kort  
5. Gebruik enkel de meest sprekende quotes  
6. Je kan afwijken van spreektaal (maak het leesbaar)  
7. Geef quotes een nummer of code zodat je ze kan traceren  
8. Symbolen om pauze, stilte, weglating… aan te duiden 

 
Je discussie schrijven 

- Vat samen: waarom genereert dit nieuwe inzichten?  
- Erken beperkingen en bespreek ze  
- Overtuig de lezer? Alternatieve verklaringen?  
- Leg het verband met de literatuur  
- Wat zijn implicaties voor praktijk, theorie en toekomstig onderzoek? 

 



Een eerste versie herwerken 
- Een vriendelijke maar kritische peer  
- Geef een praatje: helpt je na te denken over wat belangrijk is, wat zwaktes zijn, wat 

belangrijke literatuur is 
- Vermeld deelnemers e.a. partners - Kijk naar criteria/richtlijnen die men hanteert voor 

evaluatie → CASP (Critical Appraisal Skills Programme) 
 


