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KWALITATIEVE DATA-ANALYSE 
HOOFDSTUK 1: WAT IS KWALITATIEF ONDERZOEK?  

1. ONDERZOEK ALGEMEEN 

Beschrijving ‘onderzoek’ in Van Dale  

De handeling van het onderzoeken, teneinde door de verzameling van gegevens tot een oplossing voor een 
bepaald probleem te komen, gezamenlijke nasporingen betreffende een zaak. 

® Via het verzamelen van gegevens trachten we tot een oplossing voor een bepaald probleem te komen  

McLeod (2013) geeft volgende definitie  

Een systematisch proces van op kritische manier gegevens verzamelen, leidend tot valide beweringen, die 
gecommuniceerd worden aan de buitenwereld.  

2. KWALITATIEF ONDERZOEK DEFINIËREN  

® Kwalitatief onderzoek representeert niet één methode  

2.1 DENZIN EN LINCOLN (2005) 

® Geven aan dat kwalitatief onderzoek steeds begrepen dient te worden binnen een complexe historische 
context en dat de invulling van wat kwalitatief onderzoek afhangt van de periode waarin we dit 
definiëren  

® De onderzoeker wordt gelokaliseerd binnen de context die hij bestudeert  
ð Oefent onvermijdelijk invloed uit en is betrokken in zijn studie  
ð Wijst op de subjectieve implicatie van kwalitatief onderzoek  

® Niet één kwalitatieve onderzoeksmethode, maar wel gericht op een beter begrip of het interpreteren 
van het fenomeen dat bestudeerd wordt  
ð Betekenis en insiderperspectief staat centraal 

® Onderzoek gebeurt veelal in een naturalistische context 
ð Er wordt vertrokken vanuit de date zelf die onderzoekers bestuderen aan de hand van vele 

interpretatieve methoden  
® Elk van de methoden laat andere aspecten van het bestudeerde fenomeen zien of laat het toe op een 

andere manier te benaderen  
ð Vele manieren om naar een fenomeen te kijken  

MAAR evengoed een aantal zaken waarover in het veld debat over bestaat  

® In de definitie wordt de nadruk gelegd op het transformerende karakter van kwalitatief onderzoek  
ð Geen algemene eigenschap van kwalitatief onderzoek MAAR slechts een doel van specifieke 

kwalitatieve benaderingen  

2.2 CRESWELL (2013) 

® Formulering in termen van een probleem verwijst terug naar de algemene definitie van onderzoek 
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® Deze definitie geeft wat meer aandacht aan het rapporteren en communiceren van 
onderzoeksbevindingen  
ð Ook de belangrijke rol van de onderzoeker 

® Het onderzoek en het rapporteren daarvan kan volgens deze definitie gericht zijn op een bijdrage aan 
de literatuur of een oproep zijn tot verandering  

® In de context van het belang van de onderzoeker wordt in deze definitie verwezen naar de term 
reflexiviteit 

® Het gebruik van de term emerging bij het beschrijven van het probleem, verwijst een stuk naar het 
iteratieve (= als iets steeds opnieuw gebeurt) karakter van kwalitatief onderzoek  

® Data-analyse wordt als inductief en deductief beschreven  

3. EIGENSCHAPPEN VAN KWALITATIEF ONDERZOEK  

3.1 CONCEPTEN EN THEORIE GEGROND IN DATA (INDUCTIEVE BENADERING) 

® Ervaringen, gedrag, beleving en betekenisgeving van mensen wordt onderzocht  
ð Deze data analyseren en dit leidt tot het opbouwen van een verklarend kader of concepten  

 
® Er wordt in eerste instantie inductief gewerkt  

ð De zaken die respondenten aanhalen, vormen de basis voor het onderzoek  
ð Ze zijn fundament om de verdere analyse en verwerking op te baseren  
ð Er worden hier geen hypotheses opgesteld  
ð Het zijn de gegevens die bepalen welke beslissingen er genomen worden en wat precies onderzocht 

en geconcludeerd wordt 
  

® Wanneer er in de data een bepaalde structuur tussen concepten wordt gezien, kunnen nieuwe data ter 
verfijning en uitbreiding dienen  

3.2 CONTEXT IS CRUCIAAL  

® Mensen worden beïnvloed door de omgeving waarin ze leven  
® Onderzoeker probeert zich in te werken om de context uitvoeriger te bestuderen en te begrijpen  
® Pas wanneer de onderzoeker voldoende zicht heeft op de context en omgeving waarbinnen mensen 

ageren (= in verzet komen), kunnen meningen en interpretaties geanalyseerd en verklaard worden  
® Sociaal netwerk en maatschappelijke kenmerken spelen ook een rol  

3.3 DE MENS ALS INTENTIONEEL EN BETEKENISVERLENEND WEZEN  

® Insider perspectief staat centraal  
® Concepten emic en etic verwijzen naar twee verschillende onderzoek benaderingen binnen de sociale 

wetenschappen  

Emic of bottom up perspectief neemt het perspectief en de woorden van participanten als startpunt 

ð De onderzoeker probeert alle eigen veronderstellingen of theoretische kennis uit te schakelen 

Etic/outsider/top down perspectief veronderstelt dat de onderzoeker eerder reeds bestaande theorieën, 
hypotheses en concepten als uitgangspunt neemt  

ð Startpunt is een bestaande theorie 



 3 

 
® Bij kwalitatief onderzoek wordt de werkelijkheid vooral vanuit emic perspectief benaderd 
® Het gaat niet louter om een beschrijving van de wereld van de respondenten, maar ook om inzicht in 

processen en interacties die zich in dit belevingsperspectief voordoen  

3.4 TAAL ALS SLEUTEL 

® Taal is cruciaal voor de mens als betekenis verlenend wezen  
® Hoe we onze context, werkelijkheid,… construeren wordt bepaald door de taal waarin we leven  
® We leven in een narratieve, talige context en verlenen betekenis aan de hand van verhalen  
® Taal is meerduidig en dat maakt dat we ze niet kunnen bestuderen zoals een machine of computer waar 

enen en nullen absoluut bepalend zijn  

3.5 ONDERZOEK IN NATURALISTISCHE CONTEXTEN 

® Om het perspectief van participanten te leren kennen, wordt onderzoek gevoerd in en over hun 
dagelijks leven  
ð Naturalistisch onderzoek 

® In de literatuur wordt dit idee aangeduid met immersion 
ð De onderzoek treedt binnen in het alledaagse leven van de participanten  

® Een kwalitatieve onderzoeker benadert het bestudeerde onderzoeksthema als een naïeve observator  
ð Een buitenstaander kan de vanzelfsprekendheden doorprikken die als insider moeilijk 

waarneembaar zijn  

3.6 NADRUK OP RIJKE BESCHRIJVINGEN  

® Thick description: vindt oorsprong in antropologie 
ð Betekent dat een volledige en diepgaande beschrijving van het onderzoeksproces, de 

onderzoekscontext en de onderzoeksresultaten onontbeerlijk is 
ð Op een gedetailleerde manier worden conceptuele structuren en betekenissen beschreven  

® Thin description is onvoldoende om een cultuur te benaderen en ook misleidend  

3.7 BELANG VAN DE ROL VAN DE ONDERZOEKER  

® Binnen treden in de leefwereld van de participanten  
® Onderzoeker is een betrokken mede-actor  
® Onderzoeker moet zich bewust zijn van de invloed die hij uitoefent op het onderzoek  
® Onderzoeker start een onderzoek altijd met bepaalde vooronderstellingen  
® Reflexiviteit is een belangrijk begrip in kwalitatief onderzoek en gaat over een bewuste analyse van de 

eigen rol en invloed als onderzoeker doorheen het gehele onderzoeksproces  
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4. KWALITATIEF EN KWANTITATIEF ONDERZOEK: VERENIGBAAR OF NIET?  

4.1 DE VERSCHILLEN  

® Fundamentele verschillen beschreven door Bryan 

Kwantitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek 

Cijfers  Woorden  

Perspectief van de onderzoeker  Perspectief van de participanten  

Onderzoeker afstandelijk  Onderzoeker betrokken  

Theorie testen  Theorie bouwen  

Statisch  Proces  

Gestructureerd  Ongestructureerd  

Generalisatie  Contextueel begrijpen  

Harde, betrouwbare data  Rijke, diepe data  

Macro  Micro  

Gedrag  Betekenis  

Artificiële settings Naturalistische setting  

4.2 DE GELIJKENISSEN  

Data-reductie  

® Er wordt in elke vorm van onderzoek data verzameld  
® Om tot conclusies te komen moeten deze data dus steeds op één of andere manier gereduceerd worden  

Beantwoorden van onderzoeksvragen  

® Zonder vragen geen onderzoek, noch antwoorden  

Relateren van data-analyse aan onderzoeksliteratuur 

® Elke vorm van onderzoek brengt zijn bevindingen in relatie tot de literatuur die gerelateerd is aan het 
onderwerp van de studie  

Variatie blootleggen/begrijpen  

® Onderzoek is erop gericht om verschillen/variatie tussen mensen te exploreren en te begrijpen welke 
zaken samenhangen met deze variatie 

Vermijden van bewuste vertekening  

® In elke vorm van onderzoek zal geprobeerd worden om bewuste fouten of vertekening te vermijden  

Belang van transparantie  
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® In elk onderzoek tracht men zo transparant of helder mogelijk te beschrijven welke 
onderzoeksprocedures gevolgd werden om duidelijk te maken hoe er tot bepaalde bevindingen 
gekomen word  

4.3 COMPLEMENTARITEIT OF NIET 

® Literatuur in twee brede standpunten onderscheiden: 
1) Principieel standpunt dat het samengaan sterk problematiseert 
ð Marecek (2005) argumenteert dat de stelling dat kwalitatieve en kwantitatieve methoden als 

complementair kunnen worden beschouwd, vertrekt van het foutieve idee dat deze methoden niet 
meer zijn dan een soort neutrale technologieën  

2) Pragmatisch standpunt dat ervan uitgaat dat ze elk hun bijdrage leveren en dat ze op die manier 
aanvullend kunnen zijn  

ð Mixed-method benadering  
ð Gaat uit van praktische bruikbaarheid en zet wetenschapsfilosofische assumpties minder op de 

voorgrond 

HOOFDSTUK 2: WETENSCHAPSFILOSOFISCHE ACHTERGROND VAN KWALITATIEF 
ONDERZOEK 

® Nadruk ligt eerder op woorden dan op cijfers, perspectief van de participanten en een rijke beschrijving 
van bevindingen binnen hun context  

® Inductieve aspect staat voorop 
® Betekenis en constituerende rol van de socio-culturele en talige context van elke vorm van psychisch 

functioneren staat centraal  

Voorbeeld: Wundt 

ð Gaf aan dat deze benadering erg beperkend was en dat we een ‘culturele psychologie’ nodig 
hadden om de menselijke culturele producten te begrijpen  

1. TWEE DENKWIJZEN  

1) Wilhem Dilthey 
ð Duitse historicus, filosoof, psycholoog en socioloog 
ð Maakte onderscheid tussen natuurwetenschappen en geesteswetenschappen  
ð Argumenteerde dat zij op grond van hun fundamenteel verschillende onderzoeksobject een 

radicaal andere aard, doel en methode hebben  

 

 

ð Het doel van de geesteswetenschappen = begrijpen ‘verstehen’ 
ð Het doel van de natuurwetenschappen = verklaren ‘erklären’ 
ð Sociaal-historisch perspectief waarbij de ontwikkeling van een individu in rekening wordt gebracht 

is cruciaal 
2) Jerome Bruner  

ð Amerikaans psychologieprofessor  
ð Narratieve constructie van de realiteit  
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ð Maakte onderscheid tussen twee modaliteiten om te denken die elk hun eigen manier hebben om 
ervaring te ordenen en de werkelijkheid te construeren  
a) Pragmatisch of logisch-wetenschappelijk: kenmerkende manier van denken binnen de 

natuurwetenschappen, logica, wiskunde,…  
b) Narratief 

 

 

 

 

 

 

2. WETENSCHAPSFILOSOFISCHE ASSUMPTIES EN PARADIGMA’S 

® Wetenschap is niet neutraal  
ð Vertrekt van reeds veronderstellingen over de aard van de wereld, welke kennis mogelijk is en hoe 

we deze kunnen verwerven  
® Naast de twee brede benaderingen die we afbakenden, kunnen we ook een aantal niveaus definiëren 

waarop vooronderstellingen gesitueerd kunnen worden  
® De twee meest fundamentele niveaus waarop we vooronderstellingen hebben zijn ontologie en 

epistemologie  

Ontologie  

® Betreft onze aannames over wat de aard van de realiteit is  
® Voorbeeld: 

- Realisme = gaat uit van één kenbare, identificeerbare, meetbare realiteit  
- Relativisme = gaat uit van meervoudige, geconstrueerde realiteiten  

® Allegorie van de grot: mythe over twee mensen die gevangen zaten in grot 
ð Elke dag kwam er iemand ‘poppenkast’ spelen zonder dat de mensen die 

persoon of de poppen ooit gezien had  
ð Gevolg: mensen dachten dat de schaduwen die rij zagen, de realiteit was  

Epistemologie  

® Betreft aannames over wat geldt als kennis en hoe kennis kan verworven worden, wat kennisclaims 
gerechtvaardigd maakt  

® Relatie tussen participant en onderzoeker  
® Nauw verwant aan axiologie: invloed waarden onderzoeker in het onderzoeksproces  
® Voorbeeld: 

- Objectivisme/dualisme = onderzoeker en participant onafhankelijk en alles is objectief 
bestudeerbaar 

- Subjectivistisch/transactioneel = interactie onderzoeker en participant staat centraal en onze 
bevindingen zijn geconstrueerd  

Methodologie  
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® Betreft onze aannames over onderzoeksmethodes om aan deze kennis te komen en te bestuderen, over 
het onderzoeksproces  

® Voorbeeld: inductief of deductief  

2.1 VERPLICHTE LITERATUUR: INTRODUCTIE WETENSCHAPSFILOSOFISCHE 
PARADIGMA’S 

® Paradigma’s: theorieën of kaders die de vooronderstellingen expliciteren waarmee wetenschappers 
naar de werkelijkheid kunnen kijken, hoe ze menen dat kennis kan verworven worden en hoe ze zichzelf 
daarin situeren  

Positivisme  

® Historische wortels bevinden zich in de tijd van de Verlichting  
® Uitgangspunten 

- Er is één werkelijkheid waar we rechtstreeks toegang toe hebben  
- De werkelijkheid is bevattelijk, identificeerbaar en meetbaar 
- Alle verschijnselen zijn onderworpen aan onveranderlijke natuurwetten  
- Alleen empirische wetenschap levert werkelijke kennis op 
- Onderzoeker en onderzoeksobject zijn onafhankelijke entiteiten  
- Onderzoeker kan de werkelijkheid objectief waarnemen en heeft geen invloed op die werkelijkheid  
- De hypothetisch-deductieve methode  
- Gericht op het ontdekken van universele wetmatigheden  
- Verificatiecriterium = wetenschappelijke uitspraak kan worden getoetst door na te gaan of deze in 

overeenstemming is met zintuiglijke waarnemingen  
- Kennis is waardenvrij 

Post-positivisme  

® Voortgekomen op basis van een aantal problemen met het positivisme  
® Er is één ware werkelijkheid, maar die is slechts gedeeltelijk te bevatten  
® Van absolute zekerheid naar plausibiliteit  
® Falsificatie in plaats van verificatie  
® Onderzoeker blijft objectief en onafhankelijk  
® (post) positivisme en onderzoek: in de psychologie wordt kwanitatief onderzoek vaak geassocieerd met 

positivisme, maar er is geen noodzakelijk verband  

(Sociaal-) constructivisme 

® Historische wortels binnen de postmodernistische traditie die ontstond in jaren ’60  
® Uitgangspunten 

- Er is niet één juiste realiteit, maar meerdere geconstrueerde realiteiten  
- Waarheid en objectieve kennis van de wereld zijn onmogelijk  
- Realiteit afhankelijk van taal  
- Context cruciaal  
- Sociale realiteit is niet gedetermineerd door fysische krachten en wetten, maar wordt actief geco-

construeerd door mensen  
- Onderzoeker niet onafhankelijk van onderzoeksobject: interactie staat centraal (reflexiviteit) 
- Methodologie is hermeneutisch en dialogisch  
ð Begrijpen en interpreteren van de mens en diens uitdrukkingsvormen  
ð Interpreteren als uitgangspunt voor kennis en waarheid in dagelijks leven en wetenschap 
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ð Interpretatie als dialectisch en circulair proces  
- 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  
- Accent op idiografische methode, kwalitatief onderzoek  

Kritische theorie  

® Gelijkaardige uitgangspunten als constructivisme 
® Accent op geleefde ervaring die gemedieerd wordt door machtsverhoudingen in sociale en historische 

contexten 
® Onderzoek in functie van emancipatie en transformatie  
® Waarden spelen belangrijke rol  
® Dialectische verhouding onderzoeker-participant  

2.1.1 SAMENVATTENDE OVERZICHTSTABEL ARTIKEL PONTEROTTO  

à Zie syllabus pg 41-43  

HOOFDSTUK 3: LITERATUURSTUDIE EN ONDERZOEKSVRAAG  

 

 

 

 

 

 

1. STARTPUNT ONDERZOEK 

® Het startpunt van onderzoek kan komen vanuit: 
- Persoonlijke interesse  
- Sociaal/maatschappelijk/psychologisch probleem 
- Theoretisch probleem  

® Data verzamelen vanuit initieel onderwerp: zal niet tot bruikbare bevindingen leiden  
® Belang van conceptualisatie: van algemeen onderwerp naar een duidelijke probleemstelling 

2. DE PLAATS VAN THEORIE EN LITERATUURSTUDIE IN KWALITATIEF ONDERZOEK  

® Onvermijdelijke en noodzakelijke link tussen theorie en onderzoek  

2.1 TYPES THEORIE  

® Theorie beschouwen als een verklaring voor geobserveerde regelmatigheden of patronen 

2.1.1 META-THEORIEËN (PARADIGMATISCH NIVEAU) 
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® Grand theories 
® Opvattingen over de aard van de realiteit, kennis… vormen het paradigmatisch theoretisch kader van 

waaruit we vertrekken  
® Deze theorieën zijn veelal niet of moeilijk testbaar  
® Ook vertrekpunt vanuit een sociologische, culturele of psychologische invalshoek  

2.1.2 MIDDEN-RANGE THEORIEËN  

® Pogingen om een beperkt fenomeen te begrijpen en verklaren  
® Voorbeeld: over de rol van sociale achtergrond in de ontwikkeling van delinquentie, rol van hechting in 

latere psychopathologie, rol van organisatiestructuur op productiviteit,…  

2.1.3 PUBLICATIES ALS THEORIE  

® Term ‘theorie’ wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de bestaande literatuur waarin 
onderzoeksbevindingen gepresenteerd worden en niet zozeer naar uitgewerkte theoretische modellen  

® Literatuur als proxy voor theorie  
® Fact finding studies: ook hier impliciete concepten en theorie  

2.2 THEORIE BOUWEN OF THEORIE TESTEN: INDUCTIE EN DEDUCTIE  

® De meest gekende manier om over onderzoek te denken is op een lineaire manier waarbij er vertrokken 
wordt van wat reeds bekend is  

® Kwantitatief onderzoek vooral deductieve benadering  
® Kwalitatief onderzoek vooral inductieve benadering  
® Inductieve en deductieve aspecten in elke vorm van onderzoek  

ð Kwestie van nuances, accenten  
ð ‘Sensitizing concepts’: richtinggevende begrippen  

® Iteratief proces = herhalend  

2.3 DE PLAATS VAN EEN LITERATUURSTUDIE IN KWALITATIEF ONDERZOEK  

® Onderzoek vertrekt van een literatuurstudie  
® Verschillende opvattingen over de zinvolheid van een literatuurstudie voorafgaand aan het eigenlijke 

onderzoek 
® Literatuurstudie is niet aan te raden voorafgaand aan het onderzoek 

ð De meeste onderzoekers vinden dat er vooral veel voordelen zijn aan het vooraf doen van een 
literatuurstudie, ook in kwalitatief onderzoek 

ð Het kan je onderzoek een veel beter kader geven, beter situeren en mogelijks al richting geven  

Contra opvattingen 

- Kwalitatief onderzoek dient zich af te zetten tegenover deductief 
kwantitatief, positivistisch onderzoek 

- Men moet voorkomen dat er beïnvloeding op de onderzoeker 
plaastvind door literatuur vooraf 

- Emic perspectief moet centraal staan: participant als startpunt  

Pro opvattingen  
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- Vaststellen wat er reeds over onderwerp geweten is  
- Detecteren van gaten in kennis  
- Beschrijven hoe studie kan bijdragen tot bestaande kennis over onderwerp  
- Vermijden duplicatie  
- Bijdragen aan het formuleren van een onderzoeksvraag  
- Kaderen van eigen onderzoek binnen context van andere studies  
- Aantonen dat er gereflecteerd werd over de onderzoeksvraag  
- Mogelijkheid afbakenen richtinggevende concepten  

2.4 LITERATUURSTUDIE IN ACTUEEL KWALITATIEF ONDERZOEK  

® Meestal inleidende literatuurstudie  
® Beperkte of geen verwachtingen/hypothesen  
® Mogelijkheid sensitiverende concepten 

- Aanduiding waar te zoeken  
- Helpen om variatie in geobserveerde fenomenen te begrijpen  
- Niet sluitend of definitief  

3. EEN ONDERZOEKSVRAAG FORMULEREN VOOR KWALITATIEF ONDERZOEK  

® Open vragen: eerder gericht op inductief onderzoek  
® Sluiten aan bij het onderwerp en de probleemstelling  
® Kunnen aangepast worden doorheen het onderzoeksproces 
® Hoe en wat vragen eerder dan waarom, hoeveel,…  

3.1 PLAATS VAN DE ONDERZOEKSVRAAG IN HET KWALITATIEVE ONDERZOEKSPROCES  

® Onderzoeksvraag vloeit meestal voort uit een verkenning van de literatuur en het identificeren van 
lacunes (= iets wat ontbreekt) in beschikbare kennis  

® De manier waarop de vraag wordt geformuleerd, wordt bepaald door het wetenschapsfilosofisch kader 
van waaruit je denkt  

® In een goede onderzoeksvraag wordt ook iets duidelijk over het doel van de studie  

3.2 AARD EN OPBOUW VAN KWALITATIEVE ONDERZOEKSVRAGEN  

® Door het iteratief kader van kwalitatief onderzoek, zijn kwalitatieve onderzoeksvragen flexibeler dan 
kwantitatieve onderzoeksvragen  

® Voor kwalitatieve onderzoeksvragen geldt algemeen: 
- Relatief open onderzoeksvragen: eerder gericht op inductief onderzoek 
- Sluiten aan bij het onderwerp en de probleemstelling  
- Kunnen aangepast worden doorheen het onderzoeksproces  
- Vertrekken eerder vanuit hoe – en wat – vragen  
- Onderzoeksvragen zijn helder, hebben duidelijke focus, zijn bondig geformuleerd en moeten 

onderzoekbaar zijn  
 

® We kunnen de structuur van een vraag in drie luiken onderverdelen  
® Een vraagwoord om de vraag mee te starten 
® Een aanduiding van de onderzoekseenheid waarop de vraag betrekking heeft  
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® Informatie over het fenomeen of de kenmerken of eigenschappen die je bij de onderzoekseenheid 
wil bestuderen  

3.2.1 BASISELEMENTEN  

- Onderzoekseenheid = diegene over wie je iets wil kunnen zeggen en uitspraken over wil doen aan 
het einde van je onderzoek 

- Waarnemingseenheid = wie je gaat bevragen  
- Kenmerken of eigenschappen/fenomeen = wat is het fenomeen dat je bestudeert bij de 

onderzoekseenheden  
- Gebruik explorerende werkwoorden: open design  

3.2.2 AANTAL ONDERZOEKSVRAGEN  

Formuleer hoofdvragen  

ð Open en breder  
ð Voorbeeld: Hoe ervaren depressieve patiënten een tijdslimiet in psychotherapie?  

En eventueel een beperkt aantal subvragen  

ð Specifieke dimensies van de hoofdvraag 
ð Gelinkt aan sampling en dataverzameling  

Voorbeeld 

- Hoe ervaren depressieve patiënten een tijdslimiet in cognitieve gedragstherapie?  
- Hoe ervaren depressieve patiënten een tijdslimiet in psychodynamische gedragstherapie? 
- Hoe ervaren depressieve patiënten met een afhankelijke persoonlijkheidsstijl een tijdslimiet in 

therapie?  
- …  

3.3 OPENHEID EN NEUTRALITEIT IN KWALITATIEVE ONDERZOEKSVRAGEN  

1. Het open karakter van kwalitatieve onderzoeksvragen betekent niet dat ze niet concreet of specifiek 
zijn  

2. De onderzoeksvraag moet aanwijzingen geven over wat je bij wie gaat bestuderen en welke info je in 
die steekproef nodig hebt  

3. Openheid betekent veeleer een gerichtheid op het maximaliseren van de ruimte voor participanten om 
hun ervaringen te delen  
ð Zo formuleren dat we niet in een bepaalde richting sturen 

 
® Assumpties vermijden op twee niveaus: 

1) Assumpties over de aard, condities of relatieve kwaliteiten van een fenomeen 
ð Maximale openheid voor verschillende ervaringen, betekenissen,…  
ð Voorbeeld: Aan wat voor soort berichten op sociale media ergeren Vlaamse adolescenten zich en 

hoe gaan ze daarmee om?  
Ø Veronderstelt dat adolescenten zich ergeren aan berichten op sociale media  
Ø Veronderstelt dat ze strategieën nodig hebben om daarmee om te gaan  
Ø Alternatief: Hoe begrijpen en ervaren Vlaamse adolescenten berichten op sociale media?  

2) Assumpties over richting of hiërarchische ordening  
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ð Maximale openheid voor mogelijks alternatieve verklaringen, ervaringen,…  
ð Voorbeeld: Ervaren meisjes meer stress door sociale media dan jongens?  

Ø Veronderstelt dat sociale media stress veroorzaakt  
Ø Veronderstelt dat geslacht de groep definieert 
Ø Alternatief: Hoe ervaren meisjes en jongens de rol van sociale media in hun leven?  

3.4 CAUSALITEIT IN KWALITATIEVE ONDERZOEKSVRAGEN: CONTRADICTIO IN TERMINIS?   

® Ondanks de openheid van kwalitatief onderzoek, kunnen er wel verwachtingen zijn o.b.v de literatuur 
® De inductieve aard van kwalitatief onderzoek is niet absoluut 
® Algemeen wordt in het formuleren van kwalitatieve onderzoeksvragen getracht om termen die een 

lineaire causaliteit tussen variabelen impliceren te vermijden  
® Variantie-theorie: er wordt gefocust op het meten van verklarende variabelen en op een rechtstreeks 

verband tussen een of meerdere verklarende factoren en het fenomeen dat men wil verklaren  
® Andere onderzoekers gaan uit van een kwalitatieve interpretatie van causaliteit: process-theory 

ð Begrijpen hoe bepaalde situatie, beslissing, gebeurtenis, ervaring,… tot stand komen aan de hand 
van diepgaande analyse en rijke beschrijving van betekenis, contexten en mechanismen  

ð Complexe notie van causaliteit 

3.5 HAALBARE EN ETHISCHE ONDERZOEKSVRAGEN  

® Bij het formuleren van onze onderzoeksvraag zijn er twee zaken die we steeds in het achterhoofd dienen 
te houden: 
1) Is mijn onderzoeksvraag haalbaar en onderzoekbaar?  
ð Aspecten van haalbaarheid gaan over eerder praktische dimensies zoals middelen, vaardigheden 

van de onderzoeker, de bereidheid en bereikbaarheid van de mensen die je moet bevragen om 
jouw onderzoeksvraag te beantwoorden  

ð Onderzoekbaarheid moet in overweging genomen worden  
2) Is mijn onderzoeksvraag ethisch?  
ð Hierbij stel je de vraag wat de effecten zijn van jouw onderzoek voor de respondenten en de 

ruimere context en de samenleving  
ð Hier bewust mee omgaan  

 
® Nadenken over de bijdrage, relevantie van het onderzoek is belangrijk  
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HOOFDSTUK 4: STEEKPROEF 

1. DOEL EN EIGENSCHAPPEN STEEKPROEFSELECTIE IN KWALITATIEF ONDERZOEK 

® Er worden specifieke mensen geselecteerd 
® De steekproef = doelbewust samengesteld (purposive) 

Steekproeven in kwalitatief onderzoek 

ð Zijn gericht op relevantie voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag 
ð Zijn gericht op een algemeen geldende theorie (generaliseerbaarheid) 
ð Zijn gericht op het verkrijgen van rijke data 
ð Kunnen flexibel zijn 
ð Zijn meestal kleiner dan bij kwantitatief onderzoek 

1.1 IN FUNCTIE VAN KADER EN ONDERZOEKSVRAAG 

® Voor we aan de selectie van deelnemers beginnen moeten we eerst weten wat onze analyse-eenheid is 
® Analyse-eenheid: 

- Over wie of wat wil je uitspraken kunnen doen? 
- Bv. Individuen 
- Bv. Groepen zoals jongeren met ADHD 
- ….. 

® Je kan ook op verschillende niveaus een steekproef selecteren 
ð Bv. Eerst een organisatie of instelling selecteren  
ð Vervolgens een individu of document binnen de organisatie of instelling 

1.2 IN FUNCTIE VAN GENERALISEERBAARHEID 

® Hoe we selecteren om een steekproef samen te stellen hangt af van: 
- De onderzoeksvraag 
- Veronderstelling van waaruit we de wereld benaderen 
- De theorieën die al bestaan over dit onderwerp 
ð Belangrijk voor een goede steekproef en voor de generaliseerbaarheid 

 
® Er zijn drie vormen van generaliseerbaarheid: 

- Formele of statistische generalisatie 
- Analytische generalisatie 
- Transfereerbaarheid 

1. Formele of statistische generalisatie 
- Klassieke invulling 
- Sluit vooral aan bij kwantitatief onderzoek waar met grotere steekproeven wordt gewerkt 
- Representativiteit van de steekproef is cruciaal 

2. Analytische generalisatie 
- Eerder bij kwalitatief onderzoek 
- MAAR kan ook bij kwantitatief onderzoek 
- Theoretische generalisatie (groot aandeel van theorie en theorie-replicatie) 

3. Transfereerbaarheid 
- Ook eerder kwalitatief onderzoek 
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- MAAR kan ook bij kwantitatief onderzoek 
- De mate waarin een lezer kan besluiten of jouw onderzoek overdraagbaar is naar een andere 

context dan die van de studie 

1.3 HOMOGENITEIT EN HETEROGENITEIT IN EEN KWALITATIEVE STEEKPROEF 

® Uitdaging bij een onderzoek is homogeniteit en heterogeniteit in balans houden 
o Homogeniteit 

- Mensen moeten een gemeenschappelijke ervaring hebben 
ð Anders kunnen ze niet met elkaar vergeleken worden 
- Homogeniteit kan zorgen voor diepgang (waar sommige verschillen bv aan liggen) 
- Een steekproef wordt meestal opgesteld met 1 of meerdere homogene kenmerken 
- De andere kenmerken hebben variatie 

o Heterogeniteit 
- Mensen moeten verschillen van elkaar 
ð Voor attributie (begrijpen hoe het komt dat er een verschil gezien wordt tussen mensen) 
- Meer diversiteit en breedte 
- Moeilijker om diepgang te creëren 

1.4 FLEXIBILITEIT IN KWALITATIEVE STEEKPROEVEN 

® Kwalitatieve steekproeven kunnen flexibel zijn (meer dan kwantitatief) 
® Een steekproef kan niet steeds op voorhand worden vastgelegd 

ð Daarom worden in het begin brede criteria gehanteerd 
 

® Tijdens de analyse zal men dan geleidelijk aan inclusiecriteria verwijderen 
® Het stapsgewijs verder selecteren van participanten in functie van bevindingen = sequentieel 

steekproeftrekken 
® Men kan ook niet-sequentieel werken 

ð Niet of slechts in beperkte mate nog aanpassingen doen 
ð Dit is meer gecontroleerd en minder afhankelijk van bevindingen 

1.5 STEEKPROEFGROOTTE 

® Kleiner dan in kwantitatief onderzoek 
® Steekproef moet klein genoeg zijn om een grondige analyse te kunnen uitvoeren 
® Wel groot genoeg zodat er sprake is van saturatie 

ð Saturatie= info doorvragen tot er geen nieuwe info meer gegeven meer gegeven wordt 
 

® Bij diepgaande interviews zal je steekproef slecht uit 1 of enkele personen bestaan- 
® Bij kortere interviews zal het over een grotere groep gaan 
® Ook de homogeniteit en heterogeniteit heeft een invloed op de steekproefgrootte 

ð Homogeniteit à minder participanten nodig 
ð Heterogeniteit à meer participanten nodig om de variatie beter te begrijpen 

2. TECHNIEKEN VAN STEEKPROEFGROOTTE 
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3. VERDERE AANDACHTSPUNTEN: ETHISCHE ASPECTEN EN HAALBAARHEID 

TYPE STEEKPROEF BESCHRIJVING VOORBEELD 

CONVIENCE 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.  

 

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 
beantwoorden. Er worden 
verschillende methoden 
onderscheiden. 

 

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 
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.  
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3.1 ETHISCHE OVERWEGINGEN 

® Wat soort vragen dat we stellen kan heel belangrijk zijn aangezien sommige vragen bij 
bepaalde mensen misschien gevoeliger liggen dan bij andere 

® We dienen te reflecteren over het onderzoek en rekening te houden met de veiligheid, 
vertrouwelijkheid enz. 

3.2 HAALBAARHEID 

® Je kan BV. geen 100 diepgaande interviews afnemen 
® Je kan dan beter een klein stukje analyseren 
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HOOFDSTUK 5: DATAVERZAMELING 

® Methoden om data te verzamelen  
ð Interviews, participerende observatie en documenten  

® Interviews: meest gebruikte methode in kwalitatief onderzoek  
® De onderzoeksvraag, ethische aspecten en mogelijkheden tot toegang tot het onderzoeksveld zullen 

bepalen op welke manier data worden verzameld  
® Soms worden dataverzamelingsmethodes gecombineerd = triangulatie 

ð Verhoogt validiteit van een onderzoek 

1. 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 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 doorgrond.” 

® Anonimiteit van het interview wordt benadrukt  

1.1 VOORBEREIDING VAN EEN INTERVIEW 

® Via sampling op voorhand beslist wie en wat bevraagd zal worden  
® Als onderzoeker stilstaan bij eigen impact op het onderzoek 
® Open interviews starten met één vraag of thema, waarop verder wordt doorgevraagd  

ð Vooral participant geeft richting aan van het interview  
® Er kan ook gebruik gemaakt worden van semi-gestructureerde interviews  

ð Interviewvragen worden voorbereid door de onderzoeker  
ð Interviewer heeft meer impact op het verloop en de inhoud van het gesprek  

® Volledig gestructureerd interview meer binnen kwantitatief onderzoek 
® Interviewguide kan helpen bij de voorbereiding en het afnemen van interviews  

ð Hulpmiddel dat kort thema’s weergeeft die aan bod moeten komen tijdens een interview  
ð Dient louter als leidraad 

1.2 AFNEMEN VAN EEN INTERVIEW: ALGEMENE PRINCIPES 

1.2.1 ACTIEF LUISTEREN  

® Interviewer neemt open houding aan  
® Participanten kunnen zowel verbaal als non-verbaal aangemoedigd worden om ontspannen hun 

verhaal te vertellen  
® Interviewer stelt zich empathisch op  
® Zowel empathisch als analytisch meedenken met participant 

1.2.2 VRAGEN STELLEN  

® Open vragen  
® Doorvragen en ingaan op wat relevant lijkt  
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Verbaal Voorbeeld  

Stimuleren/uitnodigen om te vertellen  “Hmhm’, “Ja”, “Jaja”, “Oké” als vragend of met 
neutrale intonatie brengen 

Vragen naar verduidelijking  “Oke. Ik was benieuwd naar wat je leuk vindt aan je 
baan. Je noemt het deeltijds werken. Zijn er nog 
aspecten?” 

Ongericht expliciet doorvragen  “Hoe bedoel je?”, “Kan je dat iets meer 
toelichten?”,…  

 

Non-verbaal  Voorbeeld  

Stimuleren/uitnodigen om te vertellen  Knikken  

Luisteren  Respondent regelmatig aankijken, rustige 
lichaamshouding 

1.2.3 CONTEXT  

1) Plaats van het interview 
2) Registratie  

ð Interview opnemen  
3) Medium 

ð Face to face, via telefoon...  
4) Tijd 
5) Rust, stiltes  

ð Stiltes kunnen ongemakkelijk aanvoelen maar zijn wel nuttig  

1.2.4 IMPACT ONDERZOEKER  

® Nagaan welke vooronderstellingen van de onderzoeker kunnen meespelen  
® Uitgeschreven referentiekader om vooronderstellingen in kaart te brengen  
® Handelingen van interviewer beïnvloeden handelingen van de participant  

1.2.5 FOCUSGROEPINTERVIEWS 

® Meerdere participanten worden gezamenlijk geïnterviewd 
® Interactie tussen participanten  

ð Genereert een meerwaarde in vergelijking met individuele interviews  

Nadelen  

® Als interviewer vraagt het specifieke vaardigheden om het debat bij de participanten te begeleiden  
® Wanneer participanten interageren is er ook een kans dat één of twee participanten het gesprek 

domineren en invloed uitoefenen op inhoud  
® Condities die de interviewer moet vervullen, kan hij niet voorzien in een focusgroepinterview 



 19 

® Het samen interageren kan zorgen voor een neiging tot conformiteit bij participanten waardoor ze 
geneigd zijn gelijkaardige meningen aan te nemen  

® Resultaten kunnen hierdoor vrij oppervlakkig zijn  
® Vragen specifieke vaardigheden  

2. OBSERVATIES  

® Essentieel element van antropologisch en etnografisch onderzoek  
® Wordt gebruikt om groepen of culturen te verkennen en begrijpen  
® Binnengetreden in wereld van participant  
® Onderzoeker gaat zich onderdompelen in de cultuur die hij of zij bestudeert 

ð Immersie  
® Wordt vaak aangevuld met interviews  

2.1 ROL VAN DE ONDERZOEKER  

® Onderscheid tussen waarnemingen waarbij de onderzoeker zelf actief deelneemt en waar hij niet actief 
participeert  

® Participatief observeren combineert het deelnemen aan het leven met het behouden van een zekere 
afstand  
ð Afstand laat toe niet voorbij te gaan aan bepaalde patronen of belangrijke interacties in hetgeen 

geobserveerd wordt  
® Bij niet-participatief observeren is er geen of beperkte interactie met de geobserveerde omgeving  

ð Onderzoeker kan verschillende rollen aannemen die kunnen gaan van actief deelnemen tot 
observeren als buitenstaander 

2.2 WAT EN HOE OBSERVEREN?  

® Zowel breed als eng observeren  
ð Breed: omdat de onderzoeker inzicht wil in de leefwereld en de sociale context van de participanten  

® Er worden uitgebreide en uitgeschreven verslagen gemaakt  
ð Veldnota’s worden uitgeschreven  
ð Beschrijven van wat er precies gebeurde, in welke context,…  
ð Ook bedenkingen en reflecties  

2.3 ETHIEK 

® Mensen kunnen niet steeds expliciet toestemmen om deel te nemen 
® Informed consent vormt vaak een probleem 
® Soms 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  
® Anonimiteit en vertrouwelijkheid garanderen  
® Worden niet concreet beschreven  

2.4 INVLOED VAN DE ONDERZOEKER 

® Aanwezigheid beïnvloedt manier waarop participanten de onderzoeker zien  
® Belangrijk om vertrouwen te winnen en zekere afstand bewaren  



 20 

® Eigen observaties kunnen gecontroleerd worden door mede-onderzoekers (peer review) of door leden 
van de bestudeerde groep (member check) 

3. DOCUMENTEN EN BEELDEN  

® In situaties waarbij hetgeen onderzocht wordt, niet rechtstreeks kan bevraagd of geobserveerd worden  
® Documenten als bronnen kunnen al bestaan nog voor de onderzoeker met zijn of haar 

onderzoeksopdracht start 

Voordelen 

ð Data worden minder retrospectief verzameld  
ð Sociale wenselijkheid van de data kan minder meespelen, minder beïnvloed worden door de 

interactie met de interviewer  
 

® Onderzoekers verwerven inzicht in ervaringen en attitudes van participanten  
® Documenten worden vervolgens verder behandeld zoals getranscribeerde interviews of observaties  
® Documenten zelf moeten aan kwaliteitscriteria voldoen  

ð Authentiek en betrouwbaar zijn  
ð Overwogen worden wat de herkomst is van document en met welke intentie het gemaakt is 
ð Representatief zijn  

® Onderzoeker moet proberen om betekenis van de tekst in zijn context te begrijpen  
® In concrete toepassingen wordt documentanalyse vaak in combinatie gebruikt met andere 

dataverzamelingsmethoden  
ð Data- of methodetriangulatie 

® Visuele informatie genereert ook primaire data en kan ter aanvullen gebruikt worden naast andere 
dataverzamelingsmethodes  

4. TRANSCRIPTIE 

® Data die verzameld werden worden letterlijk uitgetypt  
® Zo precies mogelijk weergeven wat participanten vertelden en wat ze deden  
® Ook hun non-verbale communicatie  
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HOOFDSTUK 6: KWALITATIEVE ONDERZOEKSMETHODEN EN DATA-ANALYSE 

1. INLEIDING: KWALITATIEF ONDERZOEK, EEN VAK APART?  

® Eén van de grote voordelen van kwalitatief onderzoek is dat de ecologische validiteit ervan hoog is  
ð Ecologische validiteit: de mate waarin onderzoeksresultaten overeenkomen met de alledaagse 

praktijk of werkelijkheid  
® Twee voorbeelden wanneer een onderzoek hoog of laag scoort op ecologische validiteit 

a) Masters en Johnson voerden in 1960-1970 talrijke experimenten uit om menselijk seksueel gedrag 
beter te kunnen begrijpen. Ze lieten koppels seks hebben in een laboratorium waarbij ze als 
observator zorgvuldig het verloop registreerden van de seksuele interactie tussen de twee 
personen. Een belangrijke kritiek op deze manier van werken is dat twee individuen die seks 
hebben met elkaar in een labo-situatie wellicht geen spontaan gedrag vertonen zoals in een 
natuurlijke situatie. In de labo-situatie strookt het gedrag van de geobserveerde individuen wellicht 
niet met de alledaagse praktijk 

ð Lage ecologische validiteit 
b) In een etnografische studie gericht op het ervaren van homofoob geweld in een stedelijke context 

dompelde een onderzoekster zich gedurende één jaar onder in de afgebakende homobuurt van 
Brussel. Ze nam diepte-interviews af van buurtbewoners, bezocht gay bars en praatte met 
straathoekwerkers en andere diverse actoren. De resultaten van haar onderzoek vloeiden voort uit 
haar observaties en uit de analyse van uitgeschreven audio-opnames van individuele- en 
groepsinterviews  

ð Hoge ecologische validiteit  
 

® Andere vaardigheden als kwalitatieve onderzoek  
• Sociale-, communicatieve en organisatorische vaardigheden  
• Hoge creativiteit  
• Beschikken over uitstekende schrijfvaardigheden  

2. DATA-ANALYSE IN KWALITATIEF ONDERZOEK: BENADERINGEN, KWALITEIT EN 
RAPPORTEREN  

2.1 DATA-ANALYSE IN WISSELWERKING MET DATAVERZAMELING, SAMPLING, 
ONDERZOEKSVRAAG EN LITERATUUR  

 

® Data-analyse is afhankelijk van de dataverzameling en de sampling  
ð Voortdurende wisselwerking 
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® Specifieke eigenschap van kwalitatief onderzoek: de vraagstelling en het onderzoeksopzet kunnen 
onderweg nog wijzigen omdat uit de data blijken dat participanten iets belangrijk te vertellen hebben 
dat de onderzoeker aanvankelijk niet wist  

® Menselijke interactie is de directe bron van informatie  
® De vraag hoe we het vele en ongestructureerde materiaal in kwalitatief onderzoek kunnen analyseren  

ð Drie thema’s  
1) De analyse van het materiaal is noodzakelijk en intensief. Het vraagt interpretatie en is een 

iteratief proces van constant comparatief vergelijken  
ð De kenmerken van benaderingen zijn interpretatie, iteratief proces en constant 

comparatief vergelijken  
2) Er bestaan verschillende benaderingen om kwalitatieve gegevens te analyseren  
3) Coderen is een sleutelproces in de meeste benaderingen voor kwalitatieve data-analyse, al 

wordt het soms ook bekritiseerd omdat het leidt tot fragmentatie en decontextualisering 

2.2 DE KENMERKEN VAN BENADERINGEN VOOR DATA-ANALYSE IN KWALITATIEF 
ONDERZOEK 

2.2.1 BELANG VAN INTERPRETATIE 

® Niet feitelijk, wel achterliggende verklaringen/betekenissen  
® De grote hoeveelheid kwalitatieve gegevens die de onderzoeker verzamelde, moet worden gesorteerd 

in zinvolle en verwante delen of categorieën  
ð Door dit te doen, veranderen de verzamelde data essentieel van aard zodat de onderzoeker 
- De data kan begrijpen en ermee kan werken  
- Verwante gegevens uit verschillende transcripten en aantekeningen kan integreren  
- Belangrijke thema’s of patronen kan ontdekken, om die verder te gaan onderzoeken  
- Onderzoeksvragen kan beantwoorden op basis van de patronen en verbanden die voorkomen in 

de gegevens  
- Conclusies trekken en verifiëren  

 
® Subjectiviteit van de onderzoeker is belangrijk 

ð Door meerdere perspectieven en diverse achtergronden te combineren, wordt diepgang in de 
interpretatie gecreëerd = onderzoekstriangulatie  

2.2.2 ITERATIEF PROCES IN DATACOLLECTIE EN -ANALYSE 

® Een zich herhalend proces  
ð Heen en weer gaan tussen verschillende stappen in het 

onderzoeksproces  
 

® Elke herhaling = iteratie 
® Het resultaat van de ene iteratie is het vertrekpunt van de volgende  

2.2.3 CONSTANT COMPARATIEF ANALYSEREN  

® Nieuwe data vs oude  
ð Continu proces 

® Alle gelijkenissen en verschillen moeten opgemerkt worden en verklaard worden waarom die 
verschillen of gelijkenissen bestaan  
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2.3 DE VERSCHILLENDE BENADERINGEN VOOR DATA-ANALYSE IN KWALITATIEF 
ONDERZOEK 

® De onderzoeksvraag en de literatuurstudie zijn de meest belangrijke richtlijnen in het kiezen van een 
strategie voor kwalitatieve data-analyse  

® In onderstaande tabel geven we een aantal voorbeelden van benaderingen voor data-analyse 
1) Een interpretatieve fenomenologische analyse focust voornamelijk op unieke betekenissen van een 

specifieke groep mensen die een zelfde ervaringen delen  
2) Grounded theory is vooral geschikt wanneer de onderzoeker naar verklaringen zoekt voor complexe 

processen en dus naar algemeenheden binnen een specifieke populatie of met betrekking tot een 
specifieke ervaring 

3) Thematische analyse is voornamelijk geschikt als de onderzoeker naar gemeenschappelijke thema’s 
zoekt in kwalitatieve gegevens  

Voorbeeld onderzoeksvraag  Focus  Bruikbare strategie voor data-
analyse  

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

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

Interpretatieve fenomenologische 
analyse (IPA) 

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

Merk dat de bedoeling van het 
onderzoek een verklaring te 
vinden is voor een complex sociaal 
proces.  

Grounded theory  

Wat zijn de belangrijkste thema’s 
in de kwalitatieve gegevens over 
gekwetste gevoelens bij 
volwassenen?  

Merk dat de doelstelling is thema’s 
te genereren  

Thematische analyse  

 

® IPA en Grouned theory vertrekken beiden van specifieke theoretische/epistemologische 
uitgangspunten  

® Thematische analyse beschouwen we eerder als een methodiek die onderzoekers kunnen gebruiken 
ongeacht het theoretisch kader dat ze hanteren  
ð Neutrale methodiek 

® Hebben alle drie 1 ding gemeen: coderen  

2.3.1 INTERPRETATIEVE FENOMENOLOGISCHE ANALYSE (IPA) 

ACHTERGROND VAN IPA  

® Een kwalitatieve onderzoeksmethode met specifieke richtlijnen  
® Vertrekt vanuit een theoretisch kader  
1) Symbolisch interactionisme oefende invloed uit op IPA en stelt dat het individu geen passieve 

ontvanger is van een objectieve realiteit  
ð We zijn betekenisverlenende wezens die zelf ook symbolen gebruiken om onszelf uit te drukken  

2) Interpretatieve methode of hermeneutiek: verwijst naar de studie van de interpretatie van teksten  
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3) Fenomenologie: studie van de essentie van de ervaring 

Fenomenologie  

® Oorsprong: Edmund Husserl: ‘hoe beïnvloedt ons bewustzijn wat we weten en percipiëren?’ 
® Stelt verschijnselen en de intuïtieve ervaring centraal 
® Sluit aan bij de idee van het symbolisch interactionisme dat individuen betekenis verlenen aan wat ze 

percipiëren  
® Fenomenologische methodologische benadering gaat uit van het idee dat de objectieve wereld nooit 

de ware wereld kan zijn  
ð Ontstaan uit een filosofische benadering 

® Fenomenologische studie beschrijft de betekenis die mensen geven aan de ervaring van een bepaald 
concept of fenomeen  

® Doel: individuele ervaringen abstraheren tot een meer universele beschrijving 

CENTRALE CONCEPTEN BINNEN IPA 

® Het idee dat de leefwereld als vertrekpunt dient  
® Bracketing (tussen haakjes plaatsen): het erkennen van de invloed van de onderzoeker zijn interesses, 

persoonlijke ervaringen, culturele achtergrond, aannames en indrukken op het onderzoeksproces  
® IPA is een anti-reductionistische benadering  

ð Complexe sociale of psychologische fenomenen niet herleiden tot een beperkt aantal variabelen  
ð Complexe realiteit zo getrouw en rijk mogelijk capteren  

® Dubbele hermeneutiek: de participant maakt een interpretatie van zijn leefwereld, de onderzoeker 
maakt vervolgens een interpretatie van de interpretatie van de participant  

MET IPA AAN DE SLAG 

® Onderzoeksvraag, sample en gegevens verzamelen  

ONDERZOEKSVRAAG, SAMPLE EN GEGEVENS VERZAMELEN 

® Gericht op complexe fenomenen, processen, nieuwigheid  
ð Open en brede onderzoeksvragen  

® Kleine samples want intensieve, gedetailleerde analyse 
® Homogene samples 

DATA-ANALYSE 

® Betekenisverlening staat bij IPA centraal  
® Werkmethode omdat vier stappen 
1) Onderwerpen exploreren in de 1e case 
2) Thema’s met elkaar in verband brengen  
3) Overgaan naar de volgende case 
4) Uitschrijven analyse  

1: Onderwerp exploreren in de 1e case 

® Transscript lezen en herlezen, notities/onderwerpen in linkermarge 
® Aandacht voor gelijkenissen en verschillen, herhalingen, contradicties, participant die iets benadrukt 
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® Je begint opnieuw en noteert thema’s in rechtermarge 
® Thema’s: meer specifiek, hoge abstractieniveau, vaak link met theorie  

2: Thema’s met elkaar in verband brengen  

® Zoek verbanden tussen thema’s: chronologische à analytische rangorde  
® Tabel met geclusterde thema’s 

3: Overgaan naar de volgende case 

® Stap 2 herhalen  
ð Helemaal opnieuw beginnen  
ð Tabel gebruiken als leidraad 

4: Uitschrijven analyses  

CONCLUSIE IPA 

® Duidelijk theoretisch kader 
® Essentie van ervaring, begrip van de leefwereld van individuen  
® Open blik  
® Nadruk op unieke betekenissen van mensen met gelijkaardige ervaringen  
® Analyse: eerst volledige analyse van eerste case 

2.3.2 GROUNDED THEORY  

ACHTERGROND VAN GT 

® Benadering waarbij onderzoekers op een zeer systematische en cyclische manier tot theorievorming of 
tot verklarende processen over betekenisgeving komen  

® Oorsprong in de jaren 60  
® Ontstond vanuit een rijke sociologische traditie om aan kwalitatief onderzoek te doen  

ð Vnl case studies en etnografische studies 
 

® Ook een overwicht aan kwantitatieve methoden en een grote kloof tussen theorie en onderzoek 
ð Hierop reactie van Glaser & Strauss 
ð Gericht op het dichten van de kloof tussen theorie en onderzoek en de kloof tussen 

dataverzameling- en analyse  
ð Probeerden af te rekenen met een aantal negatieve stereotiepe heersende ideeën over kwalitatief 

onderzoek 
ð Verzetten zich tegen de idee dat kwalitatief onderzoek enkel beschrijvend kan zijn  
ð Ontwikkelden specifieke richtlijnen met als doel generieke processen te omschrijven  

 
® Symbolisch interactionisme heeft op GT een belangrijke invloed uitgeoefend  

ð De oorsprong, continuering en verandering van zowel het zelfconcept als de samenleving in 
communicatieprocessen of sociale interactie 

MET GT AAN DE SLAG 

® Maakt gebruik van specifieke sampling technieken en van het coderen van gegevens  
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® Coderen is een continu proces en vindt al plaats terwijl de onderzoeker nog bijkomende gegevens 
verzameld 

Hoe ze te werk gaan:  

1) Onderzoeksgegevens verzamelen  
2) Data coderen  
3) Met memo’s werken  

ONDERZOEKSGEGEVENS VERZAMELEN  

® GT is een bottom-up benadering: alles vloeit voort uit de empirie en leidt tot het ontwikkelen van 
nieuwe theorie 

® Data-analyse en -verzameling lopen door elkaar  
® Essentie = theorie vloeit voort uit je gegevens, niet uit wat je ooit las, leerde… 
® Een belangrijk concept binnen GT is fit 

ð Verwijst naar de vraag: “past je onderzoeksvraag/interesse bij je onderzoeksgegevens?” 
ð Op zoek gaan naar ideale verhouding tussen waargenomen gedrag, actie of gebeurtenissen en de 

betekenissen die jij of je participant er aan toekennen  
ð Zoektocht naar rijke gegevens met meerdere betekenislagen  

® Cooley verwijst naar “Looking-Glass Self” waarmee hij bedoelt dat wij leven in de gedachten van 
anderen en dat anderen ook in onze gedachten aanwezig zijn  

DATA CODEREN  

® Vormt de brug tussen onderzoeksgegevens verzamelen en theorie ontwikkelen  
® Line-by-line coding: fenomenen benoemen  

ð Analyse moet grounded zijn = inherent aan de empirie  
® Evolueren naar focused coding 

ð Concepten verder uitwerken tot wat men een categorie noemt  
ð Zaken die steeds terugkomen, die meer specifiek, conceptueel en selectief zijn  

® Kritisch zijn tegenover bestaande concepten  

Onderscheid concept en categorie 

- Concept: valt te situeren op een lager abstractieniveau 
- Categorie: valt te situeren op een hoger abstractieniveau  

WERKEN MET MEMO’S 

® Vormt de brug tussen coderen en je analyse uitschrijven  
® Geven je denkproces weer en bewaken dat je constant 

comparatief tewerk gaat 
® Vaak ook de aanleiding voor theoretical sampling 

ð Voorbeeld: sommige participanten opnieuw interviewen 
maar met bijzondere aandacht voor specifieke ervaringen 
en gebeurtenissen  

ð Sluit ook aan bij de idee van theoretische verzadiging wat 
kan refereren naar coderen en de dataverzameling 
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BEDENKINGEN BIJ GT 

® Mogelijke kritiek heeft te maken met de relatie tussen concepten en categorieën die men uiteindelijk 
als onderzoeker ontwikkelt 

® Het theoretisch perspectief waarmee men naar data kijkt bepaalt wat men ziet  

CONCLUSIE GT 

ð Net als IPA vertrekt GT vanuit een duidelijke theoretisch/epistemologische kader 
ð Het is een bij uitstiek inductieve methode met nadruk op theorieontwikkeling  
ð Het tracht te komen tot een beschrijving van complexe maar generieke processen die geldig zijn 

met betrekking tot een specifieke ervaring en/of populatie 

2.3.3 THEMATISCHE ANALYSE (TA) 

® Relatief neutrale benadering 
ð Vertrekt niet van een specifieke theorie of epistemologische uitgangspunten  

 
® Flexibele methode: TA is altijd bruikbaar ongeacht je theoretische uitgangspunten  

ð Wil niet zeggen dat het resultaat theorieneutraal is  
 

® Onderzoeker gaat op zoek naar thema’s 
ð Codes toekennen aan stukjes tekst 
ð Codes worden verder uitgewerkt tot thema’s van een hogere orde  

 
® Thema’s wijzen naar zaken die zich herhalen in de onderzoeksgegevens en die aansluiten bij de 

onderzoeksvraag 
ð Ook inheemse of eigenaardige uitdrukkingen  
ð Metaforen of analogieën  
ð Transities 
ð Gelijkenissen/verschillen  
ð Woorden die naar causaliteit verwijzen  
ð Missing data  
ð Iets dat aan je theorie raakt  

 
® Zes te onderscheiden fasen  
1. Data leren kennen  
2. Data coderen  
3. Codes groeperen onder thema’s 
4. Thema’s ordenen en definiëren  
5. Verder verfijnen van thema’s 
6. Thema’s uitschrijven  

1. JE DATA LEREN KENNEN 

® Leest en herleest verschillende transscripties  
® Herhaald en actief lezen  
® Op zoek gaan naar patronen en betekenis in de onderzoeksgegevens  
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2. DATA CODEREN  

® Codes verwijzen naar iets dat interessant lijkt te zijn  
® Transcripten coderen in zijn volledigheid  
® Proberen om context te behouden  
® Eén stukje data kan verschillende codes hebben en dus tot meerdere thema’s behoren  

 

3. CODES GROEPEREN ONDER THEMA’S 

® Verschillende codes vormen overkoepelende thema’s 
® Restcategorie voorzien waar je alle stukjes data plaatst die je niet meteen onder een welbepaalde code 

kan plaatsen  
® Je kan een onderscheid maken tussen overkoepelende thema’s met subthema’s 
® Schema: voorbeeld van hoe een eerste thematische map er kan uitzien 

ð Lijnen tonen hoe de verschillende thema’s inhoudelijk met elkaar verbonden zijn 

 

4. THEMA’S ORDENEN EN DEFINIËREN  

® Thema’s schrappen waarvoor je niet genoeg data hebt  
® Twee belangrijke criteria tijdens het schrappen en samenvoegen 
1. Interne homogeniteit (coherentie): alle codes en stukjes data binnen een thema moeten over hetzelfde 

fenomeen gaan  
2. Externe heterogeniteit (mutueel exclusief): alle codes en stukjes data die tot verschillende thema’s 

behoren moeten duidelijk over een ander fenomeen gaan  
 

® Finaal stel je jezelf de vraag of je thema’s je data op een goede manier reflecteren?  
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® Ook een kwestie van op tijd te stoppen met analyseren  
® Schema: voorbeeld van een verder verfijnde en vereenvoudigde thematische map 

 

5. VERDER VERFIJNEN VAN THEMA’S 

® Finale map uitwerken  
® Voor elk thema een kernachtige, krachtige naam geven die je thema’s goed weergeeft en die de 

niewsgierigheid prikkelt  

 

6. THEMA’S VERFIJNEN  

® Thema’s uitschrijven tot een coherente resultatensectie waar je het compplexe verhaal vertelt  
® Lezer overtuigen  
® Duidelijk maken wat de verdienste en validiteit van de analyse is  
® Enkel de meest levendige voorbeelden of quotes geven die echt iets bijdragen  
® Beargumenteer en interpreteer de resultaten  
® Tabel: vat de belangrijkste kenmerken van de drie besproken benaderingen samen  
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2.4 CODEREN, EEN SLEUTELPROCES 

® Voor het coderen wordt er eerst een transcriptie gemaakt van het auditief materiaal  
ð Materiaal letterlijk uitschrijven  

 
® Onderzoeker maakt gebruik van codes = samenvattende benamingen bij stukjes tekst 
® Elk fragment krijgt een soort label, dat kernachtig de interpretatie van de onderzoeker weergeeft 
® Verschillende fragmenten zullen gelijkaardige codes krijgen 
® Zo kunnen gelijkaardige fragmenten snel terug gevonden worden aan de hand van de codes  
® Coderen is geen doel op zich 

ð Het zorgt ervoor dat relevante fragmenten sneller teruggevonden kunnen worden  
ð Helpt om structuur te vinden in de data  

 
® Een code kan ontstaan uit verschillende bronnen  
® In vivo codes: citaten of groepjes woorden die participanten letterlijk aanhalen omschrijven misschien 

zo goed wat er wordt bedoeld, dat je ze letterlijk als code gaat gebruiken  
® Constructed codes: de onderzoeker kan daarnaast ook theoretische termen of woorden uit alledaagse 

taalgebruik als code gebruiken  
® Memo’s zijn tussentijdse bedenkingen en inzichten van de onderzoeker 

ð Vragen die de onderzoeker zich stelt of mogelijkse links en connecties binnen de verzamelde data 
ð Tussentijdse interpretaties 
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HOOFDSTUK 7: KWALITEITSBEWAKING 

1. KWALITEITSCRITERIA 

® In kwalitatief onderzoek doen we kennis op door interactie (bv. dialoog, onderhandeling) 
ð Validiteit en betrouwbaarheid krijgen bij kwalitatief onderzoek dus een andere betekenis 

Validiteit: gaat over verdedigbare beweringen en of deze sporen met onze onderzoeksgegevens 

ð Hoe kom je tot bepaalde conclusies? 
ð Zijn deze geldend? 

- Meetinstrument verschilt aanzienlijk tussen kwantitatief onderzoek (bv. vragenlijsten) en 
kwalitatief onderzoek (bv. observatie, dialoog,interactie) 

- Termen die verwijzen naar validiteit binnen een kwalitieve benadering: 
• Testimonal validity: sluiten de resultaten aan bij de perceptie van de deelnemer? Member 

checking is een techniek die we gebruiken om hieraan te voldoen 
• Catalytische validiteit: zetten je onderzoeksresultaten aan tot verandering in de samenleving 

of bij participanten 
• Reflexieve validiteit: verandert het de ideeën van de onderzoeker over het fenomeen? 

Draagt het bij tot nieuwe theorievorming? Roepen de resultaten nieuwe vragen op? 

Betrouwbaarheid:  

- Gaat over of je onderzoeksgegevens of  je observaties geloofwaardig zijn 
- Het herhalen van eenzelfde kwalitatieve studie zal nooit indentiek dezelfde gegevens opleveren 

omdat een sociale context erg complex is en zich zeer snel kan wijzigen 

In kwalitatief onderzoek zijn er praktijken die bijdragen tot een betere kwaliteit van de onderzoeksgegevens: 

o Subjectiveren -> je eigen ideeën, oordeel kenbaar maken 
o Contextualiseren -> het expliciteren van de socio culturele context waarbinnen het onderzoek 

plaatsvond 

Conclusie: 

- Kwaliteitscontrole hangt heel erg samen met de onderzoeksfasen -> onderzoekopzet, het 
interviewen en transscriptie, analyse en rapporten 

- Het is noodzakelijk dat je als onderzoeker verantwoordelijkheid neemt en je interpretaties valideert 
(aantoont) 
 

® Om orde te scheppen in de soms nogal chaotische richtlijnen van kwalitatief onderzoek, ontwikkelden 
de onderzoekers Lincoln en Guba 2 criteria die specifiek zijn voor kwalitatief onderzoek: 

1. Trustworthiness (betrouwbaarheid) 
2. Authenticiteit 

1.1. TRUSTWORTHINESS 

Trustworthiness gaat over de mate van grondigheid en correctheid van een onderzoek en omvat vier elementen: 

1. Credibility: verwijzen je onderzoeksresultaten en interpretaties naar de werkelijkheid zoals de 
participanten deze ervaren? 
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® Een onderzoek is geloofwaardig als: 
- De resultaten congruent zijn met percepties van de bestudeerde mensen 
- Het perspectief van de participanten op de realiteit wordt zo correct mogelijk weergegeven 
- Het uiteindelijke rapport weerspiegelt de doelen van het onderzoek en de percepties van de 

mensen die in het onderzoek betrokken werden 
- Credibility is vergelijkbaar met interne validiteit van een kwantitatief onderzoek 

 
2. Transferability: zijn de onderzoeksresultaten bruikbaar in andere contexten? 

- Onderzoek is tranfereerbaar als de resultaten overdraagbaar zijn naar andere gelijkaardige settings 
of participanten 

- Resultaten kunnen niet doorgetrokken worden naar de gehele populatie 
- Dit is ook niet de bedoeling 
- Kennis dat verkregen is door kwalitatief onderzoek kan echter wel in de vorm van theorieën of 

concepten van betekenis zijn buiten de specifieke setting waar onderzoek werd uitgevoerd 
- Transfereerbaarheid is vergelijkbaar met de criteria generaliseerbaarheid of externe validiteit in 

kwantitatief onderzoek 
 

3. Dependability: zijn de onderzoeksresultaten consistent? Zou eeen andere onderzoeker ze kunnen 
repliceren? 
- Dependability gaat over de mate waarin het onderzoek op een logische en nauwkeurige manier 

gevoerd werd 
- Het sluit het beste aan bij het kwantitatieve criterium “betrouwbaarheid” 
- Een onderzoek moet kunnen herhaald worden door een andere onderzoeker in een andere 

context 
 

4. Confirmability: Wat beïnvloedt de onderzoeksresultaten? Zijn ze in een zekere zin neutraal? Of heeft 
de onderzoeker zijn/haar motivatie, interesses,.. een belangrijke invloed gehad op de resultaten? 
- Een onderzoeker moet zo eerlijk mogelijk zijn 
- In kwantitatief onderzoek zou men verwijzen naar het criterium “objectiviteit” 
- In kwalitatief onderzoek is het echter onmogelijk om volledig objectief te zijn 
- Want er zijn veel factoren die het proces kunnen beïnvloeden 
- Men zal bij kwalitatief onderzoek eerder zo nauwkeurig mogelijk nota maken van alle mogelijke 

beïnvloedende factoren 

Naam criterium in kwalitatief 
onderzoek 

Naam criterium in kwantitatief 
onderzoek 

Aspect waar dit criterium naar 
vewijst 

Credibility of geloofswaardiheid Interne validiteit waarheidsgehalte 

Tranferibility of 
overdraagbaarheid 

Generaliseerbaarheid of externe 
validiteit 

toepasbaarheid 

Dependability of afhankelijkheid betrouwbaarheid consistentie 

Confirmability of 
overtuigingskracht 

objectiviteit neutraliteit 

 

1.2. AUTHENTICITEIT 
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® Trustwothiness als enige voorwaarde voor kwalitatief onderzoek is niet voldoende 
ð Authenticiteit: een studie is authentiek wanneer de gebruikte strategieën geschikt zijn om de 

ideeën van de participanten waarheidsgetrouw weer te geven 

Authenticiteit bevat 5 elementen: 

1. Fairness: de onderzoeker is eerlijk tegenover de participanten en verkrijgt hun goedkeuring doorheen 
de gehele studie. Fairness betekent ook dat de onderzoeker rekening houdt met de sociale context 
waarin de betrokken participanten werken en leven. 

2. Ontologische authenticiteit: alle betrokkenen (participanten, onderzoeker, lezers) leren hun eigen 
sociale wereld beter doorgronden en begrijpen 

3. Educatieve authenciteit: participanten begrijpen andere mensen beter doordat ze meer inzicht 
verwerven in hun eigen sociale wereld 

4. Catalytische authenciteit: participanten kunnen gerichter beslissingen nemen door het eigen verkregen 
inzicht in hun beleving en ervaringen 

5. Tactische authenciteit: het onderzoek geeft participanten een stem en laat ze toe sterker te staan dan 
voor het onderzoek 

2. TECHNIEKEN OM DE KWALITEIT VAN KWALITATIEF ONDERZOEK TE GARANDEREN 

Technieken die kunnen bijdragen tot de kwaliteit van kwalitatieve onderzoeksgegevens: 

® Langdurig engagement: gericht op het opbouwen van een vertrouwensband met participanten zodat 
deze jou ‘eerlijke’ informatie bezorgen. Het stelt je als onderzoeker in staat om zicht te krijgen op 
reikwijdte van het fenomeen. Aanhoudende observatie stelt je in staat om alle factoren en invloeden in 
kaart te brengen, die samengaan met fenomeen dat je bestudeert. Het draagt bij tot een diepgaand 
begrijpen van het fenomeen 

® Aandacht voor negatieve onderzoeksvoorbeelden: je besteedt aandacht aan onderzoeksvoorbeelden 
die afwijken van de meeste andere. Ze lijken in strijd te zijn met wat je zou verwachten of wat andere 
cases net lijken aan te tonen. Het stelt de onderzoeker in staat om patronen in de data te herbekijken 
en interpretaties te verbereden. 

® Een ‘rijke’ omschrijving van het fenomeen: de omschrijving heeft 5 centrale kenmerken 
ð Ze heeft een zekere ziepgang, hoge dichtheid en is erg gedetailleerd 
ð De lezer heeft het gevoel dat hij/zij het fenomeen in kwestie zelf ervaren heeft of had kunnen 

ervaren 
ð Je beschrijft heel gedetailleerd hoe een participant iets beleefd 
ð Je beschrijft ook je eigen commentaren over deze interpretaties 
ð Het zet je aan het denken of een lezer een fenomeen beter zal kunnen gebruiken 

Er zijn nog enkele andere technieken die voor de onderzoeker een beter hulpmiddel zijn: 

1. Het in de context plaatsen van onderzoeksgegevens en reflexiviteit 
2. Member checking: onderzoeksgegevens of resulatetn voorleggen aan de participanten 
3. Triangulatie: het onderzoeksfenomeen dat je bestudeert vanuit verschillende perspectieven bekijken 

om zo meer accurate inzichten te verwerven 
4. Een audit laten uitvoeren: ter controle laat je een externe partner het resultaat en proces van je 

onderzoek evalueren 

2.1. HET IN DE CONTEXT PLAATSEN VAN ONDERZOEKSGEGEVENS EN 
REFLEXIVITEIT 
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® Dit verwijst naar de culturele en de persoonlijke geschiedenis van de onderzoeker en participanten 
® Dit verwijst ook naar de plaats waar de observatie of waarneming van de feiten zich voordeed 
® De onderzoeker besteedt uitgebreid aandacht aandacht aan de specifieke kenmerken van de 

onderzochte participanten en hun context 
® Ook de achtergrond van de onderzoeker heeft invloedt 

2.2. MEMBER CHECKING 

® We leggen de onderzoeksgegevens of de resultaten voor aan de participanten zelf 
® We toetsen af of de interpretaties van de onderzoeker correct zijn 
® Member checking draagt bij tot de betrouwbaarheid van bevindingen 

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

• De onderzoeker en de participanten hebben een verschillend perspectief en een verschillend doel. 
Onderzoekers willen zowel ‘multiple realities’ weergeven, alsook de ervaring van individuele 
participanten. Het is echter zo dat participanten vooral inzicht kunnen geven in hun eigen exemplarische 
unieke ervaringen 

• Participanten kunnen defensief reageren bij het verwoord zien van hun ervaringen en beleving 
• Participanten kunnen kritische bedenkingen nier vermelden doordat er een vertrouwensrelatie is met 

de onderzoeker 
• Percepties zijn variabel doorheen de tijd. Door de verwerking en cognitieve herstructurering kan het zijn 

dat participanten zich niet langer herkennen in de resultaten 

2.3. TRIANGULATIE 

® Verwijst naar het gebruiken van verschillende onderzoeksmethoden door de onderzoeker 
® Triangulie: door een fenomeen vanuit verschillende perspectieven te bekijken, verhoog je de 

accuraatheid van de ‘meting’ 

Triangulatie kan verwijzen naar: 

- Het innemen van verschillende perspectieven 
- Het gebruik van verschillende soorten data 

Er bestaan verschillende soorten triangulatie: 

1. Het gebruik van verschillende databronnen: een onderzoeker werkt met bv. de afname van 
diepte-ineterviews, focusgroepen, participerende observatie,… 

2. Methodologische triangulatie: een onderzoeker combineert bv. kwantitatieve met 
kwailitatieve onderzoeksmethoden 

3. Theoretische triangulatie: onderzoekers gebruiken verschillende theoretische perspectieven 
om eenzelfde fenomeen te benaderen 

2.4 EEN AUDIT LATEN UITVOEREN 

® Betekent dat je een onderzoeker die niet betrokken was bij de studie, het proces en het resultaat van 
jouw studie laat nakijken 

In de eerste stap zal de onderzoeker de audit voorbereiden door relevante documenten en gegevens te 
verzamelen: 
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ð Een dagboek met notities en geheugensteuntjes dat de onderzoeker gebruikte 
ð Een overzicht van alle onderzoeksavtiviteiten 
ð Info over wanneer en hoe welke onderzoeksgegevens verzameld werden 
ð Een verslag van hoe de data-analyse precies gebeurde 

De auditeur kan vervolgens met deze gegevens aan de slag gaan. Hij of zij zal volgende vragen proberen 
beantwoorden: 

1. Zijn de bevindingen gebaseerd op de gebaseerd op onderzoeksgegevens? 
2. Zijn de gevolgtrekkingen logisch? 
3. Zijn de categorieën die men onderscheidt op basis van de onderzoeksgegevens gepast? 
4. Kunnen onderzoekers beslissingen verantwoorden? 
5. Welke strategieën paste men toe om wetenschappelijke integriteit te garanderen? 
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HOOFDSTUK 8: ETHISCH HANDELEN EN RAPPORTEREN  

1. Ethisch handelen in kwalitatief onderzoek 
2. Algemene kenmerken van het schrijfproces 
3. Richtlijnen om een paper te schrijven  

1. ETHISCH HANDELEN IN KWALITATIEF ONDERZOEK 

® Vier verschillende ethische dimensies: procedureel, relationeel, situationeel en sociaal-politiek  

Procedurele ethiek 

ð Het voorschrijven van professionele gedragscodes die dienen als morele uitgangspunten voor 
onderzoekers om adequaat om te gaan met bijvoorbeeld geïnformeerde toestemming, 
vertrouwelijkheid, het recht op privacy,...  

ð Het bewaken van procedurele ethiek doet soms uitschijnen dat wetenschap waarde-neutraal is en 
dat participanten altijd optimaal bescherm zijn 

Relationele onderzoeksethiek  

ð Werd geïnspireerd door feministische perspectieven  
ð Omarmt waarden zoals wederzijds respect 
ð Erkent de assymetrische machtsverhouding tussen onderzoeker en onderzochte  
ð Fundamenteel om humane interpersoonlijke banden tussen onderzoeker en onderzochte te 

bewaken  
ð Nauw verweven met situationele ethiek 

Situationele ethiek  

ð Ethisch handelen tijdens het hele onderzoeksproces 
ð Onvoorspelbaarheid  
ð Zo goed mogelijk voorbereid zijn  
ð Er kunnen zich subtiele, ethische belangrijke gebeurtenissen voordoen, soms onvoorspelbaar 
ð Sensitiviteit  

Sociaal-politieke onderzoeksethiek 

ð Sociaal, politieke en historische context 
ð Maatschappelijke en culturele constellaties en contexten zijn hiervoor bepalend  
ð Er zijn altijd machtsverhoudingen die plaatsvinden binnen een sociaal en politiek veld waardoor het 

produceren van kennis nooit neutraal is  
ð De politieke dimensie die vaak een rol speelt, maakt dat de onderzoeker altijd kritisch moet 

nadenken over het complexe, controversiële en tegenstrijdige karakter van onderzoek 
® Ethiek in onderzoek mag niet gereduceerd worden tot een beperkte set van procedures 
® Ethisch handelen moet in elke fase van het onderzoeksproces doordringen  

ð Vereist een reflexieve benadering die ons in staat stelt om vaardigheden te ontwikkelen die 
gemaakte keuzes tijdens het onderzoeksproces epistemologisch, ontologisch en methodologisch 
kunnen kaderen en evalueren  
 

® Paradigma’s die vervat zitten in het onderzoek 
1. Ontologie: wat is de aard van de werkelijkheid?  
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2. Epistemologie: wat is de relatie tussen de onderzoeker en het onderzochte?  
3. Methodologie: hoe kennen we de wereld of krijgen we er kennis van?  

2. RAPPORTEREN  

2.1 ALGEMENE KENMERKEN VAN HET SCHRIJFPROCES 

® Door te schrijven kom je op nieuwe ideeën wat je misschien aanzet om nieuwe literatuur door te nemen  
® Wanneer je het codeerproces hebt afgerond en je hebt specifieke essentiële thema’s geïdentificeerd, 

dan kan je diverse quotes per thema groeperen  
ð Stapsgewijs voeg je quotes toe, andere laat je weg 
ð Eliminatie is essentieel maar soms erg moeilijk 

 
® Kwaliteitscontrole is intrinsiek verbonden met het schrijven  

ð Lezers moeten de kwaliteit kunnen beoordelen  
 

® Steeds schrijven met je onderzoeksvraag in je achterhoofd 
® Quotes zijn niet zomaar voorbeelden maar een essentieel onderdeel van het verhaal en het thema  

ð Beperkt aantal quotes die sprekend zijn  
ð Contextualiseer quotes 

 
® Cijfers rapporteren kan maar hoeft niet  
® In een andere taal schrijven is moeilijk: quotes vertalen is moeilijk omdat specifieke woorden of 

metaforen niet vertaald kunnen worden  
ð Backward/forward translation hanteren  
ð Nederlandse quote zelf naar Engels vertalen, vervolgens een andere onderzoeker deze opnieuw 

laten vertalen naar het Nederlands 
 

® De meer persoonlijke we- of ik-vorm vermijden?  
ð Niet in kwalitatief onderzoek 
ð Belang van de rol van de subjectieve positie van de onderzoeker en hoe deze het onderzoeksproces 

kan beïnvloeden  
 

® Passief en complex taalgebruik trachten we te vermijden  
ð Het zorgt voor lange en omslachtige zinnen die moeilijk leesbaar zijn  
ð Complex is nooit beter  

2.2 SPECIFIEKE RICHTLIJNEN BIJ HET SCHRIJVEN  

® Doelgroep bepalen  
ð Is het nieuw/inonovatief? 
ð Ben je er in geïnteresseerd?  
ð Ideeën dienen zich aan tijdens het onderzoek 

 
® Elke paragraaf en elk onderdeel zorgvuldig opbouwen  

ð GAS-model gebruiken: globaal, analytisch en synthetisch  
6. Globaal: paragraaf of onderdeel steeds dienen aan te vangen met een algemene stelling  
7. Analytisch: vervolgens een analyse maken van alle bestaande gegevens 
8. Synthese: maak een gebalde samenvatting van voorgaande gegevens  
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® Je overgangen verzorgen 
ð De laatste zinnen van een paragraaf introduceert het begin van de volgende paragraaf 

 
® De methode sectie van een kwalitatieve onderzoekspaper omvat altijd de volgende elementen  
• Omkadering: wat was de setting binnen dewelke je onderzoeksgegevens verzamelde?  
• Kwaliteit & privacy: welke technieken hanteerde je om de kwaliteit van de onderzoeksgegevens te 

garanderen en om de privacy van je participanten te bewaken?  
• Wie zijn de participanten: zeg iets over hoe je je steekproef nam en hoe je participanten rekruteerde 
• Hoe verzamelde je onderzoeksgegevens? 
• Hoe analyseerde je de gegevens?: analytische aanpak 

 
® Bepaalde gegevens rapporteren in overzichtelijke tabellen  
® Om je resultaten uit te schrijven heb je twee opties 
1. Ofwel onderscheid je de resultatensectie duidelijk van de dicussie en conclusies  
2. Ofwel combineer je beide secties: resultaten en discussie/conclusie vormen dan één geheel  

 
® Het interpretatieproces vloeit op natuurlijke wijze over in de discussie 

ð Resultaten en discussie zijn moeilijk van elkaar te scheiden  
 

® Eén paragraaf, één idee 
ð Maak één punt per keer 

 
® Vat niet zomaar samen wat participanten aanreikten maar interpreteer het en kom tot een synthese 

die steeds verwijst naar je onderzoeksvraag  
® Top & tail elke quote met context en discussie  

ð Geef omkadering en interpreteer  
ð De overgang van de ene quote naar de volgende moet logisch zijn  

 
® Diagrammen/figuren/quotes moeten altijd verhelderen en illustreren  

ð Onderbouw van je interpretaties en stellingen  
 

® Gebruik nicknames en geef info over de context maar bescherm privacy  
® Nummer je quotes  
® Verken afwijkende cases/voorbeelden 

ð In een kwantitatieve studie zullen we outliers of afwijkende cases verwijderen  
ð In kwalitatief onderzoek willen we er net zo bijzondere aandacht aan besteden  

 
® Specifieke richtlijnen wat betreft het rapporteren van quotes 
1. Je voorziet quotes van voldoende context 
2. Interpreteer quotes 
3. Zoek naar een goed evenwicht tussen quotes en tekst 
4. Quotes zijn meestal relatief kort 
5. Gebruik enkel de meest sprekende quotes 
6. Je kan afwijken van spreektaal 
7. Geef quotes een nummer of code zodat je ze kan traceren  
8. Gebruik specifieke symbolen om een pauze, stilte, weglating…aan te duiden  

 
® In je discussie kom je tot een synthese 

ð Je vat samen 
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ð Erken de beperkingen en bespreek ze 
ð Overtuig de lezer  

 
® Een eerste versie is nooit de definitieve versie  

ð Altijd herwerken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


