
Thibo Huyghebaert Kwalita2eve data - analyse 1ste BA psychologie

Kwalita2eve data – analyse: 

Hoofdstuk 1 – Wat is kwalita1ef onderzoek? 

Onderzoek algemeen 
De term onderzoek gedefinieerd – volgens van Dale: 

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

Kern van de defini2e: 

➔ Via het verzamelen van gegevens trachten tot een oplossing voor een bepaald probleem te 
komen. 

MAAR: 

- Niet elke studie is gericht op het oplossen van een probleem 

- Sommige studies zijn gericht op fundamentele vraagstukken  

Defini2e onderzoek volgens McLeod (2013): 

- “a systema2c process of cri2cal inquiry leading to valid proposi2ons and conclusions that are 
communicated to interested others” 

➔ Nederlands vertaling: een systema2sch proces van op kri2sche manier gegevens verzamelen, 
leidend tot valide bewegingen, die gecommuniceerd worden aan de buitenwereld.  

Kwalita1ef onderzoek definiëren  
Kwalita2ef onderzoek: 

- Representeert niet 1 methode/aanpak 

- Kwalita2ef onderzoek is een veld van onderzoeksmethoden die verschillende eigenschappen 
delen, maar op andere vlakken verschillend kunnen zijn 

- Er zijn heel wat defini2es te vinden van kwalita2ef onderzoek (Bv. Denzin en Lincoln, 
Creswell,…) 

Denzin en Lincoln (2005): 

- Auteurs van de verschillende edi2es van “the sage handbook of qualita2ve research” ! één 
van de bekendste werken van kwalita2ef onderzoek. 
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Uitgebreide defini2e van Denzin en Lincoln: 

"Qualita2ve research is a situated ac2vity that locates the observer in the world. It consists of a set of 
interpre2ve, material prac2ces that make the world visible. These prac2ces transform the world.  
They turn the world into a series of representa2ons, including field notes, interviews, conversa2ons,  
photographs, recordings, and memos to the self. At this level, qualita2ve research involves an  
interpre2ve, naturalis2c approach to the world. This means that qualita2ve researchers study things  
in their natural seangs, abemp2ng to make sense of, or interpret, phenomena in terms of the  
meanings people bring to them. Qualita2ve research involves the studied use and collec2on of a 
variety of empirical materials - case study; personal experience; introspec2on; life story; interview; 
ar2facts; cultural texts and produc2ons; observa2onal, historical, interac2onal, and visual texts - that 
describe rou2ne and problema2c moments and meanings in individuals' lives. Accordingly, qualita2ve 
researchers deploy a wide range of interconnected interpre2ve prac2ces, hoping always to get a 
beber understanding of the subject maber at hand. It is understood, however, that each prac2ce 
makes the world visible in a different way. Hence there is frequently a commitment to using more 
than one interpre2ve prac2ce in any study.” 

Hierin zi2en er enkele belangrijke punten of eigenschappen van kwalita;ef onderzoek: 

- Kwalita2ef onderzoek wordt beschreven als een gesitueerde ac;viteit ! belangrijk kenmerk 
dat verwijst naar het lokale karakter en de kennis die gesitueerd is binnen een bepaalde 
context. 

- Onderzoeker wordt in de wereld die hij bestudeert gelokaliseerd ! dit zorgt ervoor dat hij 
geen volledige buitenstaander is maar dat hij op één of andere manier uitmaakt van hetgeen 
dat hij bestudeert. De onderzoeker wordt in het kwalita2ef onderzoek meestal beschouwd 
als iemand die onvermijdelijk een invloed uitoefent en betrokken is in de studie en zijn 
bevindingen ! wijst op een subjec;eve implica;e van kwalita2ef onderzoek. 

- Niet één kwalita;eve onderzoeksmethode, maar verschillende onderzoeksmethoden. Deze 
zijn gericht op een beter begrip of het interpreteren van het fenomeen dat bestudeerd 
wordt, dit in de termen van de betekenis die door de mensen gegeven wordt ! betekenis 
en perspec;ef van de par;cipant staat dan ook centraal in kwalita2ef onderzoek. 

- Onderzoek gebeurt veelal in naturalis;sche contexten. Onderzoekers vertrekken vanuit de 
data die ze verkrijgen aan de hand van vele interpreta;eve methoden. 

- Niet één ul2eme beschrijving of begrip van fenomeen ! vele manieren om ernaar te kijken.  

- Benadrukken het transformerende karakter van kwalita2ef onderzoek (MAAR: niet iedereen 
is het hiermee eens). 

- Vaak wordt er gebruik gemaakt van verschillende interpreta;eve prak2jken (MAAR: in de 
prak;jk komt dit echter niet veel voor, er wordt vaak 1 bepaalde methode of perspec;ef 
gebruikt) 

Kwalita2ef onderzoek volgens Smith: 

- Kwalita2ef onderzoek is het beschrijven van de samengestelde vormen van een en2teit. 

- Flexibele / sensi2eve methodes om tot veelheid aan beschrijvingen te komen 

- Kwalita2ef onderzoek houdt zich bezig met mensen hun eigen wereld. 
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Het begrip geconstrueerde wereld – volgens Smith: 

➔ Impliceert dat we een sociale, persoonlijke en rela2onele wereld bewonen die complex en 
geslaagd is en vanuit verschillende perspec2even kan bekeken worden. Kwalita2eve 
methoden willen bijdragen aan het begrijpen hoe de wereld geconstrueerd wordt. Maar elke 
methode focust op een verschillend facet van deze wereld. (ze zijn heel divers) 

Kwalita2ef onderzoek volgens McLoad: 

- Ontwikkeling van het begrijpen hoe de sociale wereld is geconstrueerd 

Creswell (2003): 

- Een bekend boek dat hij geplubiceerd heeh over kwalita2ef onderzoek ! “qualita2ve inquiry 
and research design: choosing among five approaches”. 

Cresswell (2013) – de uitgebreide defini2e volgens hem van kwalita2eve data analyse: 

"Qualita(ve research begins with assump(ons and the use of interpre(ve/theore(cal frameworks 
that inform the study of research problems addressing the meaning individuals or groups ascribe to a 
social or human problem. To study this problem, qualita(ve researchers use an emerging qualita(ve 
approach to inquiry, the collec(on of data in a natural se@ng sensi(ve to the people and places under 
study, and data analysis that is both induc(ve and deduc(ve and establishes paAerns or themes. The 
final wriAen report or presenta(on includes the voices of par(cipants, the reflexivity of the researcher, 
a complex descrip(on and interpreta(on of the problem, and its contribu(on to the literature or a call 
for change.”  

Enkele belangrijke zaken uit deze defini2e: 

- Formulering in termen van probleemstelling ! verwijst terug naar algemene defini2e van 
onderzoek 

- Meer aandacht aan rapporteren en communiceren van onderzoeksbevindingen ! veel 
aandacht voor het perspec2ef van par2cipanten. 

- Bijdrage aan literatuur of een oproep tot verandering (MAAR: dit is slechts een mogelijkheid, 
geen vaste eigenschap van kwalita;ef onderzoek) 

- “reflexiviteit” als rol van onderzoeker (wordt nog gezien in cursus) 

- “emerging” ! wijst op itera;eve karakter van onderzoek; onderzoek ligt niet op voorhand 
vast, er kunnen aanpassingen worden toegepast in func2e van bevindingen. 

- Kwalita2ef onderzoek ! induc;ef (vanuit de data naar theorie) en deduc;ef (van theorie 
naar data = beves2ging) (MAAR: in werkelijkheid ligt er toch meer nadruk op induc;e, al is 
deduc;e onvermijdelijk) 

 Eigenschappen van kwalita1ef onderzoek 
➔ Belangrijk: hier wordt de algemene karakterisering weergegeven, waarvan verschillende 

elementen in meer of soms mindere mate in een bepaalde studio aanwezig zijn! 
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Overzicht van de eigenschappen: 

1. Nadruk op induc2eve benadering: data als vertrekpunt 

2. Context is cruciaal (individu binnen sociaal – historische context) 

3. Mens als inten2oneel en betekenis verlenend wezen 

4. Taal als sleutel 

5. Onderzoek in naturalis2sche contexten 

6. Nadruk op rijke beschrijving (thick descrip2on) 

7. Belang van de rol van de onderzoeker (reflexiviteit) 

1. Nadruk op induc2eve benadering: concepten en theorie gegrond in data: 

- Bij kwalita2ef onderzoek worden ervaringen, gedrag, beleving en betekenisgeving van 
mensen onderzocht. 

- Daar zijn verschillende manieren voor: 

• Kan rechtstreeks aan mensen gevraagd worden 

• Onderzoeker kan mensen observeren 

• Er kunnen bestaande documenten of beelden gebruikt worden 

➔ Het systema2sche verwerken van de verzamelde data leidt tot het opbouwen van een 
verklarend kader of (theore2sche) concepten. 

- Er wordt in eerste instan2e induc;ef gewerkt: 

• Zaken die de respondenten aanhalen, vormen de basis van het onderzoek 

• Fundament om verdere analyse en verwerking op te baseren. 

• Bij induc2eve start onderzoek ! geen hypotheses 

-  De start van kwalita2ef onderzoek is zeer open: 

• Data bepalen en sturen veelal de verdere analyse. Het zijn de gegevens die bepalen welke 
beslissingen er genomen worden en wat er precies onderzocht wordt. ! kwalita2ef is 
daarom zeer dynamisch. 

• Door nieuwe gegeven in het onderzoek ! kan de insteek van onderzoek meer gefocust 
of bijgesteld worden. 

Niet heel het kwalita2eve onderzoeksproces verloopt induc2ef: 
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- Wanneer er in data, een bepaalde structuur of interac2e tussen concepten wordt gezien ! 
nieuwe data kan ter verfijning en uitbreiding dienen. 

- Data vormt dan niet het nieuwe uitgangspunt maar wel een verifiëring van de al reeds 
verzamelde data. 

- Soms kan er theorie zijn die rich2ng geeh om analyses te sturen (deduc;ef) 

 

 

 

 

2.Context 
is cruciaal 
(individu 
binnen 
sociaal – 
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induc2e
Deduc2e 

Vertrekt vanuit een observa2e, dan via 
verschillende stappen en hypotheses kom je uit 
tot een bepaalde theorie Vertrekt vanuit een bepaalde theorie, gaat vervolgens een 

hypothese gaan afleiden en verder observeren. Vervolgens 
wordt de hypothese beves2gd.
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historische context): 

- De onderzochte persoon moet bestudeert worden binnen sociaal – historische context. 

- Context van groot belang, rekening houdend met: 

• Persoonlijke context (job of opleidingsniveau) 

• Sociaal netwerk (collega’s, vrienden, kennissen) ! beïnvloedt de manier waarop mensen 
denken en handelen. 

• Maatschappelijke kenmerken (culturele normen en waarden, poli2eke context,…) 

- Hoe meer kennis onderzoeker heeh van de context, hoe eenvoudiger het zal zijn de wereld te 
benaderen vanuit de par2cipant zijn perspec2ef. 

 

3. Mens als inten2oneel en betekenis verlenend wezen (emic of ‘insider’ perspec2ef) 

- Insider perspec;ef staat centraal ! hoe de mens binnen zijn context betekenis verleent aan 
iets 

- Concepten ‘emic’ en ‘e2c’ verwijzen naar 2 verschillende onderzoeksbenaderingen binnen de 
sociale psychologie: 
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Emic perspec;ef / bo2om up perspec;ef ! 
neemt het perspec2ef en woorden van de 
par2cipant als startpunt. De onderzoeker 
probeert eigen vooronderstellingen uit te 
schakelen zodat de data kan spreken.

E;c perspec;ef / outsider / top – downperspec;ef ! 
onderzoeker neemt reeds bestaande theorieën, 
hypotheses en concepten als uitgangspunt. Het startpunt 
is een bestaande theorie of een bestaand kader, 
vervolgens kan de onderzoeker nagaan of de theorie 
toepasbaar bij een nieuwe seang of popula2e.
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4. Taal als sleutel tot subjec2eve wereld van mensen: 

- Taal ! cruciaal voor betekenisverlening 

- De mens wordt gevormd door taal en onze cogni2eve vermogens (Bv. Rekenen of ruimtelijke 
oriënta2e) 

- Taal is fundamenteel meerduidig ! de toegangspoort tot het bestuderen van het menselijk 
psychisch func2oneren 

- Narra2even (narra2eve psychologie: gaat over iemand die over zichzelf en zijn leven vertelt) 
zijn structureel ! hoe gebruikt iemand taal om iets over te brengen? 

- Bestuderen van taal op verschillende niveau’s 

5. Onderzoek in naturalis2sche context: in de leefwereld van de par2cipant: 

- Om mensen hun wereld te begrijpen of construeren: moet de onderzoeker inzicht verwerven 
in ervaringen, meningen en betekenissen van par2cipanten. 

- Kwalita2ef onderzoek is op deze manier ook naturalis2sch onderzoek’ 

- ‘immersion’ ! het optreden in de leefwereld / alledaagse leven van de par2cipant, hierbij 
probeert de onderzoeker er zelf deel van uit te maken. (als “naïeve observator”) 

6. Nadruk op rijke beschrijving (thick descrip2on): 

- Thick descrip2on is een vereiste geworden in kwalita2eve data analyse 

- Thick descrip2on vs. Thin descrip2on: 
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7. Belang van de rol van de onderzoeker (reflexiviteit): 

- De onderzoeker is een betrokken mede – actor en geen buitenstaander.  

- De onderzoeker beïnvloedt en moet zich hiervan ook bewust zijn. Tegelijk moet hij een open 
benadering hanteren en eigen veronderstellingen lossen. 

- Rela2e tussen onderzoeker en par2cipant ! zeer belangrijk! 

- Reflexiviteit ! bewuste analyse van de eigen rol doorheen het onderzoeksproces 

- Onderzoeker staat zeer dicht bij de par2cipant ! wederzijds vertrouwen is noodzakelijk 

- Onderzoeker moet steeds bewust zijn van de ethische dimensie van zijn werk 

 

thick description: op een 
gedetailleerde manier 
worden conceptuele 

structuren en 
betekenissen beschreven

thin description: louter 
feitelijk, houdt geen 

interpretatie in

wat dacht je en 
voelde je op dat 

moment?

herken uw eigen 
veronderstellingen, 

waarden etc etc.

welke invloed kan dit 
hebben op uw 
bevindingen?

herevalueer uw 
bevindingen

neem dit mee naar 
het volgende 

interview

interiew met de 
participant
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Kwalita1ef en kwan1ta1ef onderzoek: verenigbaar of niet? 
Vele fundamentele verschillen tussen kwalita2ef en kwan2ta2ef onderzoek: 

 

 

 

 

 

 

Kwan;ta;ef onderzoek Kwalita;ef onderzoek

Cijfers Woorden

Perspec2ef van de onderzoeker Perspec2ef van de par2cipant

Onderzoeker ! afstandelijk Onderzoeker ! betrokken

Theorie testen Theorie bouwen

Sta2sch Proces

Gestructureerd Ongestructureerd

Generalisa2e Contextueel begrijpen

‘harde’, betrouwbare data Rijke, diepe data

Macro Micro

Gedrag Betekenis

Ar2ficiële seangs Naturalis2sche seangs

Natuurwetenschappelijk Narra2ef / interpreta2ef
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Kwan2ta2ef onderzoek ! 
onderzoeker is sterk bepalend voor 
alles dat over de onderzoeksvraag 
gaat. Hoe deze onderzocht wordt en 
welke vragen en 
antwoordmogelijkheden de 
par2cipanten krijgen.

Kwalita2ef onderzoek ! perspec2ef 
par2cipant staat veel centraler. 
Onderzoeker wilt weten hoe de 
par2cipant naar iets kijkt, of wat hij/zij 
belangrijk vindt.

Kwan2ta2ef onderzoek ! 
onderzoeker heeh een meer 
afstandelijke rol (soms heeh 
onderzoeker zelfs geen contact met 
par2cipant).

Kwalita2ef onderzoek ! 
onderzoeker meer betrokken bij de 
par2cipanten en hun leefwereld.

Kwan2ta2ef onderzoek ! er wordt 
vaak vertrokken vanuit hypotheses 
afgeleid uit theorie. Er worden 
bepaalde instrumenten gebruikt om 
die theorie te toetsen.

Kwalita2ef onderzoek ! onderzoek is 
er meer op gericht om op basis van 
data concepten te ontwikkelen en 
een theorie op te bouwen.
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Kwan2ta2ef onderzoek ! een meer 
sta2sche benadering van de sociale 
werkelijkheid. Verbanden en 
veranderingen worden over 2jd 
mechanisch behandeld.

Kwalita2ef onderzoek ! focust zich 
meer op hoe processen zich 
ontvouwen over de 2jd en hoe deze 
onderling gerelateerd zijn.

Kwan2ta2ef onderzoek ! eerder focus 
op vooraf bepaalde en precies 
gedefinieerde concepten en 
variabelen. Onderzoek loop veel 
sterker gestructureerd.

Kwalita2ef onderzoek ! meer 
ongestructureerde aanpak. Er wordt 
meer ingespeeld op veranderde 
contexten en wat verschijnt in de 
data.

Kwan2ta2ef onderzoek ! beoogt 
veelal om conclusies te veralgemenen 
naar de gehele popula2e.

Kwalita2ef onderzoek ! gaat er 
meer vanuit dat het begrijpen van 
ervaringen, gedrag,… slechts 
mogelijk is binnen de context waarin 
het onderzoek wordt uitgevoerd.

Kwan2ta2ef onderzoek ! precisie lijdt 
tot harde, betrouwbare data. Ze zijn 
robuust en niet ambigu.

Kwalita2ef onderzoek ! contextuele 
aanpak van kwalita2eve benadering 
streeh naar rijke data waar 
meerduidigheid wel aanwezig is.

Kwan2ta2ef onderzoek ! aanpak 
gericht op het onderzoeken van sociale 
fenomenen en rela2es tussen 
variabelen op grote schaal.

Kwalita2ef onderzoek ! meer bezig 
met kleinere aspecten van de 
sociale realiteit.

Kwan2ta2ef onderzoek ! eerder 
gericht op gedrag (observeerbaar).

Kwalita2ef onderzoek ! eerder 
gericht op de betekenis van gedrag.

Kwan2ta2ef onderzoek ! meer 
geassocieerd met ar2ficiële 
(experimentele) seangs. Deze zijn 
meer controleerbaar.

Kwalita2ef onderzoek ! onderzoek 
in de natuurlijke context waar 
mensen leven. Dit is minder 
controleerbaar.
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➔ Brede opdeling maar er is geen sprake van een absoluut onderscheid!!! 

➔ Er kan veel diversiteit zijn binnen één type van onderzoek. 

De gelijkenissen: 

- Data – reduc;e ! in elke vorm van onderzoek wordt er data verzameld 

- Beantwoorden van onderzoeksvragen ! elke vorm van onderzoek tracht vragen te 
beantwoorden die het vertrekpunt van een studie vormen. Zonder vragen is er geen 
onderzoek. 

- Relateren van data – analyse aan onderzoeksliteratuur ! alle vormen van onderzoek brengt 
zijn bevindingen in rela2e tot de literatuur die gerelateerd is aan het onderwerp van de 
studie. 

- Varia;e blootleggen/begrijpen ! onderzoek is gericht om verschillen/varia2e tussen 
mensen te exploreren en te begrijpen welke zaken samenhangen met deze varia2e. 

- Vermijden van bewuste vertekeningen ! in elke vorm van onderzoek zal echter geprobeerd 
worden om bewuste fouten of vertekeningen te vermijden. 

- Belang van transparan;e ! men moet zo transparant of helder mogelijk beschrijven welke 
onderzoeksprocedures gevolgd werden om duidelijk te maken hoe er tot bepaalde 
bevindingen gekomen werd. 

Complementair of niet (kwalita2ef en kwan2ta2ef onderzoek): 

- Er zijn 2 brede standpunten te onderscheiden: 

• Principieel standpunt: 

o Samengaan is problema2sch 

o Marecek (2005) ! elke methode vertrekt van een reeks a priori assump2es die 
versterkende effecten hebben. De verenigbaarheid tussen de twee is principieel 
problema;sch want het zijn geen neutrale methodes en hebben beide 
verschillende uitgangspunten. 

• Pragma2sch standpunt: 

o De twee zijn aanvullend want ze leveren elk hun bijdrage 

o Hierbij wordt het absoluut onderscheid genuanceerd ! niet al2jd heldere 
grenzen 

o Gaat uit van prak;sche bruikbaarheid en zet wetenschapsfilosofische assump2es 
minder op de voorgrond. 

o Krijgt plaats in mixed – method benadering. 
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Hoofdstuk 2 – wetenschapsfilosofische achtergrond van kwalita1ef 
onderzoek 
Waarom wetenschapsfilosofie? 
Wetenschapsfilosofie: 

- Vormt het kader van elke vorm van onderzoek 

- Sterk bepalend voor aard onderzoeksvragen, doel van onderzoek, keuze methoden, rela2e 
onderzoeker – onderzoekersobject,… 

- Laat toe onderzoek naar waarde te schaben binnen het kader waarin het gebeurt. 

- Laat toe om kri2sch na te gaan denken over veelal impliciete aannames in onderzoek 

2 denkwijzen 
In de literatuur zijn er 2 fundamentele denkwijzen of wetenschappelijke benamingen beschreven: 

1. Dilthey: 

- Duits filosoof, historicus, psycholoog en socioloog 

- Maakte één van de bekendste werken die het onderscheid tussen de natuurwetenschappen 
en de geesteswetenschappen/menswetenschappen aantoonden. ! argumenteerde dat zij 
op de grond van hun fundamenteel verschillende onderzoeksobject een radicaal andere aard, 
doel en methode hebben. 

- Een citaat uit zijn werk 

Thus there arises a special realm of experiences which has its independent 
origin and its own material in inner experience and which is, accordingly, the 
subject maber of a special science of experience. The independent posi2on of 
such a discipline cannot be contested, so long as no one can claim to make 
Goethe's life more intelligible by deriving his passions, poe2c produc2vity, and 
intellectual reflec2on from the structure of his brain or the proper2es of his 
body.(Dilthey,1983)"  

➔ Het doel van natuurwetenschappen = verklaren of “erklären” – mens kan niet 
buiten context begrepen worden. 

➔ Het doel van geesteswetenschappen = primair begrijpen of “verstehen” – een 
sociaal historisch perspec;ef waarbij er rekening gehouden wordt met de context en 
ontwikkeling van een individu is cruciaal! Een mul;disciplinaire aanpak is hierbij 
onvermijdelijk. 

 

2. Bruner: 

- Amerikaanse psychologieprofessor  

- Maakte een onderscheid tussen 2 modaliteiten om te denken:  

fundamenteel 
verschillend 
studieobject

verschillend 
doel

verschillende 
methoden 

nodig
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• Paradigma2sche of logische wetenschappelijke vorm 

• Narra2ef 

- Een citaat van de pragma;sche vorm: 

"One mode, the paradigma2c or logico-scien2fic one, abempts to fulfil the ideal of a formal, 
mathema2cal system of descrip2on and explana2on. It employs categoriza2on or 
conceptualiza2on and the opera2ons by which categories are established, instan2ated, 
idealized, and related one to the other to form a system. [...] At a gross level, the logico-
scien2fic mode (I shall call it paradigma2c hereaher) deals in general causes, and in their 
establishment, and makes use of procedures to assure verifiable reference and to test for 
empirical truth (Bruner, 1986, p. 12-13)."  

➔ Reflecteert de objec2eve, determinis;sche wereld 

➔ Affineert met de posi;vis;sche natuurwetenschappen, abstracte als – dat stellingen en 
kwan;ta;eve gevoeligheid. 

- Een citaat van de narra;eve modaliteit: 

"The imagina2ve applica2on of the narra2ve mode leads instead to good stories, gripping 
drama, believable (though not necessarily "true") historical accounts. It deals in human or 
human-like inten2on and ac2on and the vicissitudes and consequences that mark their 
course. It strives to put its 2meless miracles into the par2culars of experience, and to locate 
the experience in 2me and place. (Bruner, 1986, p. 13)."  

➔ Reflecteert de “geconstrueerde wereld” waarin menselijke agency dingen kan laten 
gebeuren 

➔ Affineert let de sociale en humane wetenschappen, met verhalen om zin te verlenen aan 
gebeurtenissen en ervaringen en met kwalita;eve gevoeligheid 

➔ Bruner maakte dus een onderscheid tussen een manier van denken die aansluit bij de 
natuurwetenschappen en een manier van denken die aansluit bij de menswetenschappen. 

Paradigma;sch of logisch - 
wetenschappelijk

Versus Narra;ef

Reflecteert… ‘objec2eve’, determinis2sche 
wereld

‘geconstrueerde’ wereld waarin 
menselijke agency dingen kan 
laten gebeuren

Affiniteit met… Posi2vis2sche 
natuurwetenschappen

Sociale wetenschappen, humane 
wetenschappen

Abstracte als – dan stellingen Verhalen om zin te verlenen aan 
gebeurtenissen, ervaringen

➔ Kwan2ta2eve 
gevoeligheid

➔ Kwalita2eve gevoeligheid
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Wetenschapsfilosofische assump1es en paradigma’s 
Wetenschap is niet neutraal: 

➔ Vertrekt uit reeds veronderstellingen over de aard van de wereld, welke kennis mogelijk is en 
hoe we deze kunnen verwerven. 

➔ Er zijn verschillende paradigma’s en opdelingen 

Niveaus waarop we veronderstellingen hebben: 

1. Ontologie 

2. Epistemologie 

3. Methodologie 

 

 

 

1. Ontologie: 

➔ Betreh onze aannames over wat de aard van de realiteit en het zijn is 

- Nauw verband aan epistemologie 

- Bv. 
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Ontologie = wat is de aard 
van de realiteit en het 

zijn?

Epistemologie = wat is 
de rela2e tussen de 
onderzoeker en de 

onderzochte?

Methodologie = hoe 
kunnen we kennis 

verwerven?

Onderzoeks
-paradigma

con2nuüm

Kwalita2ef 
onderzoek
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2. Epistemologie: 

➔ Betreh onze aannames over wat geldt als kennis en hoe kennis verworven kan worden 

- Kennistheorie: aard, oorsprong, voorwaarden en reikwijdte kennis en weten 

- Rela2e tussen par2cipant (heeh kennis/weten) en onderzoeker (zoekt kennis/weten) 

- Nauw verwant aan axiologie (! invloed en rol van waarden van de onderzoeker in het 
onderzoeksproces) 

- Bv. 

 

 

 

3. Methodologie: 

➔ Betreh aannames over onderzoeksmethodes om aan deze kennis te komen en de 
bestuderen, over het onderzoeksproces 

- Bv. Induc2ef vs. Deduc2ef (in kwalita2ef onderzoek ! meer induc2ef) 

Grote paradigma’s ! verwerkt in de verplichte literatuur van dit hoofdstuk! 
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realisme

Één kenbare, iden2ficeerbare, 
meetbare realiteit

rela2visme

Meervoudige, geconstrueerde 
realiteiten

Objec2visme / 
dualisme

Subjec2vis2sch / 
transac2oneel

Onderzoeker en par2cipant ona�ankelijk 
! objec2ef te bestuderen

Interac2e onderzoeker – par2cipant 
centraal ! geconstrueerde bevindingen

con2nuüm

kwal. 
onderzoek
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Posi2visme: 

- Historische wortels in de Verlich2ng (Auguste Comte) 

- Uitganspunten: 

• 1 werkelijkheid waar we rechtstreeks toegang toe hebben ! naïef realisme 

• Werkelijkheid is beva2elijk, iden;ficeerbaar en meetbaar 

• Alle verschijnselen zij onderworpen aan onveranderlijke natuurwe2en 

• Alleen empirische wetenschap levert werkelijke kennis op 

• Onderzoeker en onderzoeksobject zijn ona[ankelijke en2teiten ! dualisme/
obec2visme 

• Onderzoeker kan werkelijkheid objec;ef gaan waarnemen, dit heeh geen invloed op die 
werkelijkheid ! dualisme / objec2visme 

• Hypothe;sch – deduc;eve methode 

• Gericht op ontdekken van universele wetma2gheden (nomothe2sche methode) 

• Verifica;ecriterium ! wetenschappelijke uitspraak kan worden getoetst door na te gaan 
of deze in overeenstemming is met zintuiglijke (empirische) waarnemingen 

• Kennis is waardenvrij 

Post – posi2visme: 

gr
ot

e 
pa

ra
di

gm
a'

s
positivisme

post - positivisme

(sociaal-) 
constructivisme

kritische theorie
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- Voortgekomen op basis van een aantal problemen met posi2visme 

- Eén ware werkelijkheid, maar slechts gedeeltelijk te bevaben 

- Van absolute zekerheid naar plausibiliteit (waarschijnlijkheid) 

- Falsifica;e (aantonen van valsheid of onwaarheid van een stelling) in plaats van verifica2e 

- Onderzoeker blijh objec2ef en ona�ankelijk  

(Post-) posi2visme en onderzoek: 

- Dominan2e kwan2ta2ef onderzoek in de psychologie vaak geassocieerd met posi2visme 

- Echter geen noodzakelijk verband: 

• Comte: “our business is to study phenomena, in the characters  and rela2ons in which 
they present themselves to us, abstaining from introducing considera2ons of quan22es, 
and mathema2cal laws, which is beyond our power to apply” 

(Sociaal - ) construc2visme: 

- Historische wortels binnen postmodernis2sche tradi2e die ontstond in de jaren ’60 van de 
20ste eeuw: 

• Primaat van de taal, discours (>< taal als representa2e) 

• Alles is construc2e, alles is teksts 

- Uitgangspunten: 

• Niet één juiste realiteit, maar meerdere geconstrueerde realiteiten ! rela2visme 

• Waarheid en objec2eve kennis van de wereld zijn onmogelijk 

• Realiteit a�ankelijk van de taal  

• Context! 

• Sociale realiteit ! niet gedetermineerd door fysische krachten en weben, maar wordt 
ac2ef geco-construeerd door mensen 

• Onderzoeker niet ona[ankelijk van onderzoeksobject, interac;e staat centraal 
(reflexiviteit) ! transac;oneel/subjec;visme 

• Methodologie is hermeneu2sch en dialogisch (interpreta;ef) 

o Begrijpen en interpreteren van de mens en diens uitdrukkingsvormen 

o Interpreteren als uitgangspunt voor kennis en waarheid in dagelijkse leven en 
wetenschap 

o Interpreta2e als dialec2sch en circulair proces 

• Doel van onderzoek is niet predic2e en controle van  gebeurtenissen, maar construc2e 
van krach2gere en meer heldere manieren om geleefde ervaring te begrijpen 

• Accent op idiografische (eigenhandig geschreven) methode, kwalita;ef onderzoek 
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Kri2sche theorie: 

- Gelijkaardige uitgangspunten als construc2visme (realiteit geconstrueerd in sociaal – 
historische context) 

- Accent op geleefde ervaring die gemedieerd wordt door machtsverhoudingen in sociale en 
historische contexten 

- Onderzoek in func2e van emancipa2e en transforma;e 

- Waarden spelen belangrijke rol 

- Dialec;sche verhouding onderzoeker – onderzochte  

Verplichte literatuur Hoofdstuk 2 – ar1kel van ponteroHo: 
Samenvabende tabel: 

LEES PAGINA 41 – 43 ZEER NAUWKEURIG! 

Eigen samenvaIng van de tekst: 
Contextuele defini2es: 

Filosofie: 

- Er wordt veel gepraat over ontologie (aard van realiteit en het zijn), epistemologie (studie 
van kennis en de rela2e tussen onderzoeker en onderzochte), axiologie (de plaatsing van 
waarden binnen het onderzoek), retoriek (de taal en presenta2e van het onderzoek) en de 
methodologie (hoe de kennis wordt verworven) 

 Paradigma: 

➔ Stelsel van modellen in theorieën dat het denkkader vormt waaruit de werkelijkheid 
geanalyseerd wordt. 

- Niet streng afgebakend ! er zijn vage grenzen 

- Begeleidt de onderzoeker in filosofische aannames van het onderzoek (de bepaling van welke 
instrumenten de onderzoeker moet gebruiken) 

Onderzoek paradigma’s: 

- Om onderzoek te sturen worden er talrijke paradigma’s gebruikt, deze staan mooi 
samengevat in het boek pagina 41 tot 43: 

1. Posi;visme: 

➔ Meer uitleg over de Verlich2ng en Mill (staat niet in het schema) 

- Posi2visme te traceren in 17e en 18e eeuw ! Verlich;ng 

• Weg met de Middeleeuws focus op het aanvaarden van de totalitaire kracht van 
koninklijke / religieuze decreten 
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• Nu is er een centraliteit van het individu, taal is de drager van de waarheid en de wereld 
is objec2ef kenbaar 

- Posi2visme is te traceren in de 19e eeuw ! Mill’s A systemm of logic (we2en) 

• Sociale – en natuurwetenschappen moesten dezelfde doelen hebben, de ontdekking van 
weben leiden tot verklaring en voorspelling 

• Sociale – en natuurwetenschappen hebben dezelfde methodologie (! de hypothe2sche 
– deduc2eve methode) 

• Begrippen moesten worden gedefinieerd aan de hand van empirische categorieën 

• Uniformiteit van de natuur in 2jd en ruimte (bestaan van ware, herkenbare werkelijkheid) 

• Natuurweben worden afgeleid uit gegevens 

• Grote steekproeven zullen eigenaardigheden in de gegevens gaan onderdrukken en 
algemene oorzaken of de uiteindelijke weben aan het licht brengen van de natuur. 

2. Construc;visme:  

➔ Meer uitleg over E. Kant en DIlthey (niet in schema) 

- Kant: 

• Kwalita2ef onderzoek en de zaden van het construc2visme – interpre2visme zijn terug te 
voeren op Kant’s “kri2ek van de Zuivere Reden”: 

"de menselijke waarneming komt  niet alleen voort uit de zintuigen, maar ook uit het mentale 
apparaat dat dient om het inkomende zintuiglijke  in te drukken" en dat "menselijke beweringen 
over de natuur niet onaHankelijk kunnen zijn van inside-the-head processen van het wetende 
subject." 

• Kant’s werk belicht centraal principe van construc2vis2sch denken ! de realiteit wordt 
geconstrueerd door de actor (Bv. De onderzoeksnemer) 

- Dilthey: 

• Dilthey maakte het belangrijke onderscheid tussen natuurwetenschappen en 
geesteswetenschappen / menswetenschappen 

• Nadruk op ‘lived experiences’ (Erlebnis) 

• Erlebnis was voor Dilthey een empirisch concept dat vatbaar was voor kwalita2ef 
menselijk onderzoek 

➔ K EN D vormden een zeer belangrijk anker voor kwalita;ef onderzoek!!! 

3. Kri;sch – ideologisch perspec;ef: 

- Meer uitleg over de Frankfurt school en hun theore2ci: 

• De oorsprong van de kri2sche theorie komt van het Ins2tuut voor Sociaal Onderzoek van 
de Universiteit van Frankfurt School in de jaren ’20. 
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• Theore2ci van de Frankfurt School zijn Max Horkheimer, Theodor Adorno en Herbert 
Marcuse (zij waren beïnvloed door de Duitse filosofische tradi2e van Marx, Kant, Hegel 
en Weber ! onrechtvaardigheid en onderwerping geven de levende wereld vorm). 

• In de jaren ’60 begonnen de theore2ci zich te richten op de kri2sche theorie. 

• De basis voor de kri2sche theore2cus is het geloof in een geconstrueerde doorleefde 
ervaring die bemiddeld wordt door machtsverhoudingen binnen sociale en historische 
contexten. 

Idiografisch vs. Nomothe;sch perspec;ef:  

- Idiografrisch (Griekse “idios” ! toepassing op het individu) 

➔ Richt zich op het individu als een unieke en complexe en2teit, beschrijvend en gedetailleerd 
is 

- Nomothe2sch (Griekse “nomos” ! toepassing op de mens in het algemeen) 

➔ Richt zich op het blootleggen van algemene gedragspatronen die een norma2eve basis 
hebben, het voorspellen en verklaren van verschijnselen + objec2ef en onpersoonlijk met een 
focus op generaliseerbare bevindingen. 

E;c vs. Emic: 

- E2c: 

➔ Verwijst naar universele weben en gedragingen die na2es en culturen overs2jgen en op alle 
mensen van toepassing zijn (Bv. Iedereen moet eten om te overleven) 

- Emic: 

➔ Verwijst naar construc2es of gedragingen die uniek zijn voor een individuele, sociaal – 
culturele context, niet generaliseerbaar (Bv. Pasen, Suikerfeest,…) 

Kwalita;eve methoden: 

➔ Verwijzen naar een brede klasse van empirische procedures die zijn ontworpen om de 
ervaringen van de onderzoeksdeelnemers in een context – specifieke seang te beschrijven 
en te interpreteren 

- Alledaagse taal, eigen woorden van de deelnemers 

- Hangt af van het specifieke onderzoeksparadigma 

- Empirisch (! ook bij kwan2ta2ef onderzoek) 

Andere begrippen staan in de tabel beschreven!!! 
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Hoofdstuk 3 – literatuurstudie en onderzoeksvraag 
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Startpunt van onderzoek 
Het startpunt van onderzoek kan komen vanuit: 

- Persoonlijke interesse 

- Sociaal / maatschappelijk / psychologisch probleem 

- Theore2sch probleem 

Belang van conceptualisa2e: 

➔ Van een algemeen onderwerp naar een duidelijke probleemstelling (! goede 
onderzoeksvraag) 

Plaats van theorie en literatuurstudie in kwalita1ef onderzoek 
Onvermijdelijke en noodzakelijke link tussen theorie en onderzoek: 

- Kennis en methoden zijn theorie – geladen of theorie – gedreven, maar de plaats die theorie 
inneemt en hoe die zich verhoudt tot onderzoek kan erg verschillen 

- In context van kwalita2ef onderzoek wordt dit verband in vraag gesteld (associa2e van 
kwalita2eve methoden en explora2ef onderzoek) ! theorie speelt hierbij een belangrijke rol. 
Enkele vragen die die theorie kan onderscheiden: 

• Over welk type / niveau van theorie spreken we als we het hebben over “theorie”? 

• Gebeurt onderzoek in func2e van het testen dan wel het bouwen van theorie? 

• Wat is de plaats van literatuurstudies in kwalita2ef onderzoek? 

Rela2e theorie – onderzoek: 

- Wat is theorie? ! verschillende abstrac2emethodes 

- Induc2eve vs. Deduc2eve benadering 

- Verschillende opvaangen over rol literatuurstudie in kwalita2ef onderzoek 

Types theorie: 

➔ Theorie = een verklaring voor geobserveerde regelma2gheden of patronen, voor een bepaald 
fenomeen (slechts 1 van de mogelijke abstrac2eniveau’s) 

- We bespreken de 3 volgende types van mogelijke abstrac2eniveau’s: 

1. Meta – theorieën 

2. Middle – range theorieën 

3. Publica2es – als – theorie 

1. Meta – theorie (grand theories / paradigma;sch niveau) 

- Bevinden zich op het hoogste abstrac2eniveau 
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- Vergelijkbaar met de wetenschapsfilosofische paradigma’s die impliciet of expliciet in elke 
studie aanwezig is ! vormen het ruimere kader waarbinnen we een studie lezen, situeren, 
interpreteren en beoordelen 

- Onderzoeksmethoden zijn nauw verbonden met verschillende visies van hoe de sociale / 
psychologische realiteit bestudeerd moet worden ! 
geen neutrale methodes 

- Veelal niet of moeilijk testbaar 

- Ook: omvabende theorieën over bijvoorbeeld 
menselijk psychisch func2oneren, sociale structuren,
… 

2. Middle – range theorieën: 

- Betreh concrete theorieën die betrekking hebben op 
een beperkt domein of fenomeen 

- Sluit aan bij de meest gebruikelijke invulling van theorie 

- Pogingen om een beperkt fenomeen te begrijpen en verklaren 

- Bv. De rol van sociale achtergrond in de 
ontwikkeling van delinquen2e, rol van 
hech2ng in latere psychopathologie, rol van 
organisa2estructuur op produc2viteit,… 

3. Publica;es – als – theorie: 

- In de literatuur wordt de term ‘theorie’ vaak 
gebruikt om te verwijzen naar bestaande 
literatuur waarin onderzoeksbevindingen 
gepresenteerd worden en niet zozeer naar 
uitgewerkte theore2sche modellen. 

- Bestaande literatuur wordt als theore2sche context gebruikt (concepten aanwezig)  

- Literatuur als proxy voor theorie  

- ‘fact finding’ studies ! hier zijn er ook impliciete concepten en theorie ! concepten zijn 
noodzakelijk om waar te nemen. 

Theorie bouwen of theorie testen: induc2e en deduc2e: 

➔ Theorie kan gebruikt worden als basis voor onderzoek OF theorie kan juist het resultaat van 
onderzoek zijn 
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- Deduc;eve benadering: 

• Er wordt gestart vanuit een theorie en daar wordt er een hypothese afgeleid 

• Die hypothese wordt getoetst aan de hand van empirisch onderzoek (hypothese wordt 
onderzoekbaar) 

• Theorie wordt als het feite getest 

• Dominante invalshoek bij kwan2ta2ef onderzoek 

- Induc;eve benadering: 

• Vertrekt vanuit observa2es / data om zo naar een theorie / concept toe te werken 

• Erg centraal bij kwalita2ef onderzoek 

In realiteit: 

➔ Induc2eve en deduc2eve aspecten in elke vorm van onderzoek 

➔ Itera;ef proces ! kwalita2ef en kwan2ta2ef onderzoek zijn geen lineaire processen maar 
een warriger geheel van zowel induc2eve als deduc2eve elementen 

➔ Kwes2e van nuances en accenten. Het zijn rich2nggevende begrippen. 

Plaats van een literatuurstudie in kwalita2ef onderzoek: 

➔ Er zijn verschillende opvaangen over de plaats van literatuurstudie in kwalita2ef onderzoek: 

 Contra’s: 

- Kwalita2ef onderzoek dient zich af te zeben tegenover deduc2ef kwan2ta2ef, posi2vis2sch 
onderzoek (historisch argument) 

- Er moet voorkomen dat de onderzoeker beïnvloedt wordt door vooraf opgenomen literatuur 

- Emic perspec2ef moet centraal staan ! par2cipant als startpunt! 

➔ Literatuurstudie minimaal of afwezig (extreem standpunt) 

Pro’s: 

- Mogelijk vaststellen wat er al over het onderwerp geweten is 

- Detecteren van gaten in kennis en deze ook opvullen 

- Beschrijven hoe een studie kan gaan bijdragen tot bestaande kennis over het onderwerp 

- Vermijden van duplica2e 

- Bijdragen aan het formuleren van een onderzoeksvraag 

- Kaderen van eigen onderzoek binnen context van andere studies 

- Aantonen dat er gereflecteerd werd over de gestelde onderzoeksvraag 

- Mogelijkheid a�akenen rich2nggevende concepten 

➔ Belang van een literatuurstudie 
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Actueel kwalita2ef onderzoek: 

- Meestal inleidende literatuurstudies 

- Beperkte of geen hypothesen 

- Geeh de mogelijkheid tot sensi2verende concepten: 

• Aanduiding waar te zoeken (waar de aandacht op gericht moet worden) 

• Helpen om varia2e in geobserveerde fenomenen te begrijpen 

• Niet sluitend of defini2ef 

- Rapportage ! eigen bevindingen in rela2e tot bestaande literatuur 

Een onderzoeksvraag formuleren voor kwalita1ef onderzoek 
Plaats van de onderzoeksvraag in het (kwalita2eve) onderzoeksproces: 

- Onderzoeksvraag vloeit meestal voort uit een verkenning van de literatuur en het 
iden2ficeren van lacunes (leegtes) in de beschikbare kennis 

- De manier waarop een vraag wordt geformuleerd, wordt bepaald door het 
wetenschapsfilosofische kader van waaruit je denkt: 

• Bv. Oorzaak – effectvragen ! posi2vis2sche invalshoek 

• Bv. Betekenisvragen ! construc2vis2sche invalshoek 

- In een goede onderzoeksvraag worden er meer dingen duidelijk over het doel van de studie 
(beschrijven, exploreren, verklaren, emanciperen, transformeren,…) 

Voor kwalita2eve onderzoeksvragen geldt in het algemeen: 

- Rela2ef open onderzoeksvragen ! eerder gericht op induc2ef onderzoek 

- Het aansluiten bij het onderwerp en de probleemstelling 

- Kunnen worden aangepast doorheen het onderzoeksproces (flexibel) 

- Hoe en wat vragen worden eerder gebruikt dan waarom, in welke mate, hoeveel, verschil … 
vragen 

- Moeten helder zijn, met een duidelijke focus, bondig geformuleerd en moeten 
onderzoekbaar zijn 

Structuur kan in drie luiken onderverdeeld worden: 

1. Een vraagwoord: veelal ‘wat’ of ‘hoe’ 

2. Aanduiding van de onderzoekseenheid waarop de vraag betrekking heeh 

3. Informa2e over het fenomeen of de kenmerken of eigenschappen die je bij de 
onderzoekseenheid wilt bestuderen  

➔ Zo is de structuur van de vraag vaak: 

• Wat/hoe (werkwoord) {kenmerken – fenomenen} bij/voor {onderzoekseenheid – 
(seang)}? 
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• Hoe (werkwoord) {onderzoekseenheid – (seang)} {kenmerken – fenomeen}? 

 

Basiselementen in een kwalita2eve onderzoeksvraag: 

- Vraagwoord: veelal ‘wat’ en ‘hoe’ 

- Onderzoekseenheid: 

• Over wie of wat wil je de uitspraken doen? 

• Niet noodzakelijk gelijk aan waarnemingseenheden 

- Kenmerken of eigenschappen / fenomenen: 

• Wat zijn de kenmerken van je onderzoekseenheid  

• Wat is het fenomeen dat je bestudeert bij de onderzoekseenheden? ! probeer te 
focussen op één fenomeen (beperken) 

- Gebruik van ‘explorerende’ werkwoorden ! open design 

Aantal onderzoeksvragen: 

- Formuleer (1 of 2) hoofdvragen: 

• Zijn open en breed 

- Eventueel een beperkt aantal (max. 5 – 7) subvragen: 

• Specifieke dimensies van de hoofdvraag 

• Gelinkt aan de sampling en dataverzameling 

Voorbeeld: 

- Centrale vraag ! “Hoe ervaren Vlaamse 2enermeisjes de portrebering van vrouwelijke 
seksualiteit in de media”? 

- Mogelijke subvragen: 

• Wat zijn relevante media voor Vlaamse 2enermeisjes? 
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Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren in het gebruiken van differen2ërende 
onderwijstechnieken voor Vlaamse leerkrachten in het gewone basisonderwijs? 

Wat zijn de mo2even van mensen om mantelzorger te worden?

Hoe ervaren Vlaamse 2enermeisjes de portrebering van vrouwelijke seksualiteit in de media? 

Hoe gaan jonge kinderen (3 – 6 jaar) om met het verlies van een huisdier?

Voorbeeld 
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• Welke beelden omtrent vrouwelijke seksualiteit merken zij daarin op? 

• Hoe interpreteren ze deze beeldvorming van vrouwelijke seksualiteit? 

• Hoe zien ze dit in rela2e tot hun eigen ervaring omtrent seksualiteit? 

• Hoe gaan ze om met mediaberichtgeving omtrent vrouwelijke seksualiteit? 

Openheid en neutraliteit in kwalita1eve onderzoeksvragen 
Open karakter kwalita2eve onderzoeksvragen wilt niet zeggen dat niet concreet of specifiek zijn: 

- Onderzoeksvragen moet aanwijzingen geven over wat je bij wie gaat bestuderen (steekproef) 

- Welke info heeh die steekproef nodig? (dataverzameling) 

Openheid betekent veeleer ook een gerichtheid op het maximaliseren van de ruimte voor 
par2cipanten om hun ervaringen te delen ! zo formuleren we dat we niet in een bepaalde rich2ng 
sturen, maar ook verwach2ngen of verbanden gaan insinueren. 

Vermijd assump2es over het bestudeerde fenomeen – op 2 niveaus: 

1. Beperk assump2es over de aard (bv. wat goed/slecht is), condi;es (bv. blij/verdrie2g) en 
kwaliteiten (bv. Beter/slechter) van het fenomeen ! maximale openheid voor verschillende 
ervaringen, betekenissen,… 

- Voorbeeld: Aan wat voor soort berichten op sociale media ergeren Vlaamse adolescenten 
zich en hoe gaan ze daarmee om? 

• Er wordt dus veronderstelt dat adolescenten zich ergeren aan berichten op sociale 
berichten 

• Er wordt dus ook verondersteld dat deze adolescenten strategieën nodig hebben om 
daarmee om te gaan 

➔ Alterna;ef: Hoe begrijpen en ervaren Vlaamse adolescenten berichten op sociale media? 

- Nuance: voorgaan onderzoek kan de vraag specifieker maken en bepaalde assump2es gaan 
rechtvaardigen. 

2. Geen assump2es over rich;ng en hiërarchische ordening ! maximale openheid voor mogelijks 
alterna2eve verklaringen, ervaringen,… 

- Voorbeeld: Ervaren meisjes meer stress door sociale media dan jongens? 

• Er wordt verondersteld dat sociale media stress veroorzaakt 

• Er wordt ook verondersteld dat geslacht de groep definieert 

➔ Alterna;ef: Hoe ervaren meisjes en jongens de rol van sociale media in hun leven? 

Causaliteit in kwalita1eve onderzoeksvragen: contradic1o in terminis?(kan niet samengaan) 
In het algemeen: 

- Vermijden van causale taal (effect op …, veroorzaken, beïnvloeden,…) 
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De opvaangen in de literatuur verschillen, maar verklaren is zeker niet uitgesloten binnen context 
van kwalita2ef onderzoek. 

Er zijn verschillende posi2es (gelinkt aan posi2e t.a.v. literatuurstudie voorafgaand aan onderzoek: 

- Sommige onderzoekers ! vermijden absoluut vermijden van causaliteit: 

• Elke formulering die ook maar een beetje in die rich2ng lijkt te wijzen wordt meteen 
afgewezen (te verwant aan posi2vis2sche benaderingen) 

• Onderzoekers gaan uit van een visie op causaliteit die varian;e theorie wordt genoemd 
(= kwan2ta2eve benadering, focus op variabelen en rela2es tussen specifieke variabelen 

- Andere onderzoekers ! gaan uit van kwalita2eve interpreta2e causaliteit: process – theory: 

• Het begrijpen hoe een bepaalde situa2e, beslissing, gebeurtenis, ervaring,… tot stand is 
gekomen aan de hand van diepgaande analyse en rijke beschrijving (= thick descrip2on) 
van betekenis, contexten en (sociale, culturele, ins2tu2onele) mechanismen 

• Complexe no2e van causaliteit (indirecte causaliteit, voorbij eenvoudige associa2es, 
belang context) 

• >< variante theorie ! kwan2ta2eve benadering, focus op variabelen en rela2e tussen 
specifieke variabelen (effecten, hiërarchie), hypothesen toetsen 

• Gaat over hoe verschillende zaken dynamisch op elkaar inwerken (=”procestheorie 
vraag”) 

Haalbare en ethische onderzoeksvragen 
Er zijn enkele zaken die we in het achterhoofd moeten houden bij het formuleren van een 
onderzoeksvraag: 

- Is mijn onderzoeksvraag haalbaar en onderzoekbaar? 

• Hebben we de middelen (2jd en geld) om deze onderzoeksvraag te gaan behandelen? 

• De vaardigheden van de onderzoeker, bereidheid en bereikbaarheid van de mensen die 
bevraagd moeten worden is ook zeer belangrijk 

• Er moet ook de mogelijkheid zijn dat er voldoende data bijeengeraapt kan worden om 
hieruit een onderzoeksvraag te beantwoorden 

• Is het een zinnige vraag? Niet te gecompliceerd of te breed? 

- Is mijn onderzoeksvraag ethisch verantwoord? 

• Jezelf de vraag stellen of er eventuele (nadelige) effecten kunnen zijn op de 
par2cipanten, ruimere context en samenleving 

• Hier moet er zeer bewust mee omgegaan worden ! maakt deel uit van reflexieve 
houding als onderzoeker 

- Bijdrage, relevan2e: 

• Sta je open voor onverwachte zaken? 

• Draagt de vraag bij aan de literatuur? 
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Hoofdstuk 4 – steekproef 
Doel en eigenschappen steekproefselec1e in kwalita1ef onderzoek 
Wat willen we bereiken in een kwalita2eve studie? 

- Er wordt getracht diepgaande data te gaan verzamelen om een onderzoeksvraag te 
beantwoorden ! stuurt de sampling binnen kwalita2ef onderzoek 

- Sampling wordt bepaald door de onderzoeksvraag en het verloop van een onderzoek 

- Steekproeven wordt niet ad random samengesteld (wel bij kwan2ta2eve studies) 

- Er worden specifiek mensen geselecteerd die kunnen bijdragen aan het onderzoek ! 
steekproef wordt doelbewust samengesteld (=purposive) 

Steekproeven in kwalita2ef onderzoek: 

- Zijn gericht op de relevan2e voor het conceptueel kader en het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag 

- Zijn gericht op analy;sche generaliseerbaarheid en transfereerbaarheid 

- Zijn gericht op het verkrijgen van rijke data via een evenwicht tussen homogeniteit en 
heterogeniteit 

- Kunnen sequen2eel of niet – sequen2eel (vast) zijn (flexibiliteit) 

- Zijn meestal eerder klein (mogelijkheid op thick descrip2on) in vergelijking met kwan2ta2ef 
onderzoek (steekproefgroo2e) 

-

In func1e van kader en onderzoeksvraag 
- In kwalita2ef onderzoek gaan we doelgericht een steekproef gaan selecteren ! 

par;cipanten worden geselecteerd aan de hand van de criteria die toelaten om de 
onderzoeksvragen te beantwoorden 

- We moeten weten wat de analyse – eenheid is vooraleer we par2cipanten gaan selecteren 
(m.a.w. op welk niveau onze analyse zich zal richten. De analyse – eenheid kan ook een groep 
mensen of een organisa;e zijn.  

- Er zijn verschillende niveaus waarop je een steekproef selecteert: 

• Je kan eerst een organisa;e selecteren en vervolgens binnen elke organisa2e of groep 
individuen gaan selecteren die voldoen aan de criteria 

• Gevalstudie: eerst moeten we een geval vinden die relevant genoeg is om te gaan 
bestuderen in func2e van onze onderzoeksvraag. Vervolgens gaan we binnen dat geval 
een selec;e maken van wat we gaan bestuderen 

In func1e van generaliseerbaarheid 
Hoe we een steekproef samenstellen hangt af van: 

- De onderzoeksvraag 
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- Wetenschapsfilosofische achtergrond ! de assump2es van waaruit we de wereld gaan 
benaderen 

- Theorie en onderzoeksbevindingen die al reeds bestaan over dit onderwerp 

Selec2e van goed samengestelde steekproef: 

➔ Van groot belang voor de mate waarin we kwalita2ef onderzoek willen en kunnen 
generaliseren 

Generalisa2e en onderzoek: 

- Brede conclusie maken o.b.v. specifiek voorkomen 

- Interferen2e over het niet – geobserveerde o.b.v. het geobserveerde 

- Belang van relevan2e van onderzoeksbevindingen voor seangs en mensen buiten de 
onderzoekscontext 

- In kwan;ta;ef onderzoek ! centraal begrip 

- In kwalita;ef onderzoek ! controversieel, maar toch een s2jgend belang 

We onderscheiden 3 vormen van generalisa2e: 

1. Formele of sta2s2sche generalisa2e 

2. Analy2sche generalisa2e 

3. Transfereerbaarheid  

1. Sta;s;sche generalisa;e 

- Meest bekende model van generalisa2e  

- Een kwan2ta2eve benadering ! er worden met grotere steeproeven gewerkt  

- Representa2viteit van de steekproef is cruciaal ! hangt samen et sta2s2sche assump2es en 
mogelijkheden om conclusies te trekken tot hypothesen op grond van de dat 

- Extrapoleren van steekproef naar popula2e: 

• Belang representa2eve steekproeven ! random sampling uit een geïden2ficeerde 
popula2e (probability sampling) 

• Sta2s2sch testen 

- Heeh een ideaal doel (meestal niet haalbaar): 

• Geen random, maar gemakkelijk bereikbare steekproeven 

• ‘random sampling mythe’ 
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2.  Analy;sche generalisa;e: 

- Meestal gelinkt aan kwalita2eve 
benadering 

- Sluit aan bij de overtuiging dat je op 
grond van data en analyses een 
theorie kan opbouwen (generaliseren 
naar concepten) 

- Generaliseren van bijzonderheden 
naar bredere constructen of theorie: 

• Ontwikkelen van conceptualisa2es 
van processen en menselijke ervaring door diepgaand onderzoek en hogere – orde 
abstrac2e 

• Onderscheid maken tussen wat relevant is voor vele par2cipanten vs. wat uniek is 

• Rigoureuze (strenge) induc2eve analyse in combina2e met beves2gende eviden2e 

- Eveneens heeh dit een ideaal doel: 

• Men stopt eerder op een geschikt moment dan bij satura2e 

• Risico op overgeneralisa2e 

3. Transfereerbaarheid: 

- Heeh de maken met de mate waarin de lezer op basis van de rapportage van jouw onderzoek 
kan besluiten of bevindingen al dan niet transfereerbaar of overdraagbaar zijn naar een 
andere context dan dat die in de studie beschreven is 

- Sluit ook beter aan kwalita2ef onderzoek 

- ‘case to case transla2on’ 

- Gebruik van bevindingen voor een andere groep mensen of seangs: 

• Belang van een gedetailleerde beschrijving (thick descrip2on) 
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• Oordeel over vergelijkbaarheid contexten / individuen langs kant lezer 

Homogeniteit en heterogeniteit in een kwalita1eve steekproef 
Uitdaging in het verzamelen van een steekproef bestaat erin om homogeniteit en heterogeniteit in 
balans te houden: 

- Enerzijds homogeniteit ! mensen moeten een gemeenschappelijke ervaring hebben, anders 
kunnen ze niet vergeleken worden met elkaar 

- Anderzijds ook heterogeniteit ! mensen moeten van elkaar verschillen opdat de abribu2e 
aan iets kan toegewezen worden  

Heterogeniteit: 

- Zorgt voor diversiteit en breedte in de steekproef 

- Meer perspec2even 

- Moeilijker om diepgang te bereiken 

Homogeniteit: 

- Zorgen voor diepgang (meer gelijkaardige respondenten zorgen ervoor dat er dieper kan 
ingegaan worden op specifieke thema’s) 

- Steekproeven worden homogeen samengesteld op één of meerdere kenmerken, op andere 
kenmerken is er varia2e 

➔ Conclusie: evenwicht is nodig tussen hetero – en homogeniteit 

Indien er te weinig homogeniteit is en te veel heterogeniteit is: 

- Interpreta2e van data kan alle kanten opgaan 

- Geen homogeniteit ! niet in staat om te begrijpen waar sommige verschillen tussen 
par2cipanten mee te maken hebben ! er kan geen diepgang gecreëerd worden 

- Verkrijgen van homogeniteit ! leidt tot diepgang 

Indien er te weinig heterogeniteit is en te veel homogeniteit is: 

- Moeilijker om situa2es onderling te gaan vergelijken 

- Moeilijker om te begrijpen waaraan verschillen te wijten zijn 

- Verkrijgen van heterogeniteit ! leidt tot diversiteit 

Flexibiliteit in kwalita1eve steekproeven 
Kwalita2eve steekproeven kunnen min of meer flexibel van aard zijn. Er kan 2jdens de datacollec;e 
en analyse bepaalde inzichten naar voren komen die zorgen voor het toevoegen of verwijderen van 
bepaalde inclusiecriteria. 

We onderscheiden sequen2eel en niet – sequen2eel steekproehrekken: 

- Sequen2eel steekproehrekken: 

➔ Stapsgewijs selecteren van par2cipanten 
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• Selec2e van een aantal par2cipanten aan de hand van vaak brede begincriteria 
(aansluitend bij een onderzoeksvraag) 

• De criteria ligt echter niet vast 

• Sluit aan bij het theorie – opbouwende karakter van kwalita2ef onderzoek 

- Niet – sequen2eel steekproehrekken: 

• Er worden begincriteria vastgelegd die niet of weinig worden aangepast 

• Steekproef die in het begin werd vastgesteld ! bron voor verzamelen van data en op die 
data wordt er verder gewerkt 

• Meer gecontroleerd en minder a�ankelijk van de bevindingen 

➔ Steekproefselec2e is niet – absoluut en kan eerder als een con2nuüm worden beschouwd 

SteekproefgrooHe 
Omvang van een steekproef: 

➔ Zeer moeilijk te bepalen en verschilt a�ankelijk van de onderzoeksbenadering 

➔ Vaak kleiner bij kwalita2ef onderzoek dan bij kwan2ta2ef onderzoek 

- Steekproef moet klein genoeg zijn om grondige analyses toe te laten (bv. Als je een interview 
doet, en je gaat hier diep op onderzoeken; zal de steekproef kleiner zijn) 

- Steekproef moet ook voldoende groot zijn om overtuigend te kunnen spreken dat er sprake is 
van satura2e (bij korte interviews, is een grotere groep noodzakelijk om zinvolle uitspraken te 
doen) 

Satura2e: 

- Wanneer de onderzoeker over inzicht in de belangrijkste concepten en kan aangeven op 
welke manier deze concepten met elkaar verbonden zijn 

- Theore;sche satura;e ! als er geen nieuwe concepten of dimensies kunnen gevonden 
worden door categorieën die van belang zijn voor de studie 

Ook de mate van homogeniteit en heterogeniteit heeh een invloed op de vereiste steekproefgroobe: 

- Bij heel homogene groep ! er is te verwachten dat bij een kleiner aantal par2cipanten 
steeds dezelfde patronen in de data zullen verschijnen 

- Bij meer heterogeniteit ! er is te verwachten dat er meer par2cipanten nodig zijn vooraleer 
de varia2e kan begrepen worden en geen substan2eel nieuwe elementen of patronen meer 
kunnen gehaald worden uit de analyse van data 

Concept generaliseerbaarheid en transfereerbaarheid opnieuw zeer belangrijk: 

➔ Een goed doordachte steekproefselec2e is van cruciaal belang.  
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➔ In kwalita2ef onderzoek willen we nog steeds dat de resultaten licht werpen op een ruimer 
fenomeen of groep mensen 

Technieken van steekproefselec1e 
Meest gangbare vorm van samenstellen van een steekproef: 

➔ Het doelgericht selecteren van par2cipanten. Er zijn hier veel verschillende types voor 

Er zijn nog vele andere manieren om een steekproef samen te stellen. Zie onderstaande tabel: 

Type steekproef Beschrijving Voorbeeld

Convenience of 
opportunis(c sampling

Bij deze vorm van sampling worden 
mensen geselecteerd die rela;ef 
eenvoudig te bereiken zijn. 
Deze vorm van sampling is minder 
betrouwbaar omdat er geen 
bewuste selec2e plaatsvindt van de 
par2cipanten.

Alleen vrouwen die deelnemen 
aan zel�ulpgroepen worden 
gevraagd deel te nemen aan het 
onderzoek. 
Of een adverten2e over het 
onderzoek wordt in een 
plaatselijk blad gezet waarop 
alle mensen die reageren, 
geïncludeerd worden in het 
onderzoek

Purposive 
sampling

Algemeen 
doelgerichte 
sampling

Doelgericht steekproehrekken die 
direct gericht is op het ontwikkelen 
van theorie. 
Is meestal niet – sequen;eel 
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) maar 
daarbij wordt getracht 
par2cipanten te selecteren die 
op het vlak de van frequen2e 
van partnergeweld een brede 
range representeren (van 
eenmalig tot systema2sch 
erns2g partnergeweld)

Theore(sche 
sampling

Een typische vorm van bij Grounded 
Theory studie.  
Op basis van gegenereerde 
inzichten in de resultaten, worden 
nieuwe par2cipanten gezocht.  
Deze vorm van sampling is dus al;jd 
sequen;eel. 
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 bevindingen, 
zoeken onderzoekers gericht 
naar vrouwen die niet 
deelnemen aan 
zel�ulpgroepen.
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Convenience sampling: 

- Komt zowel voor bij kwalita2ef – als kwan2ta2ef onderzoek 

- Minst goede methode 

- Prak2sch maar de generalisa2e is problema2sch  

Theore2sche sampling en sneeuwbalsampling: 

- Specifieke vormen van doelgericht steekproehrekken 

- Er wordt gebruikt gemaakt van bepaalde criteria, maar in specifieke context 

- Goede criteria selecteren is cruciaal! 

Algemeen streekproehrekken – verschillende vormen: 

Extreme of afwijkende case sampling: 

- Ongewone / extreme manifesta2es van een fenomeen (‘outliers’) 

- Logica: naar het extreme kijken om te leren over het typische (en het ongewone) 

bv. Als je geïnteresseerd bent in spijbelen, bestudeer dan scholen met de hoogste en de 
laagste spijbelcijfers 

Typische case sampling: 

- Focus op wat typisch, ‘gemiddeld’ is 

- Nood aan consensus over wat ‘gemiddeld’ is 

- Gericht op beschrijven / illustreren van het gewoonlijke proces / verschijning 

Bv. Gewone school, typische dokter,… 

Kri;sche case sampling: 

- Cases die kri2sche info genereren: ‘als hier, dan…’ 

- Gericht op maximale toepasbaarheid van informa2e op andere cases (cf. 
transfereerbaarheid) 

Bv. Als conserva2eve instellingen nieuwe technologie implementeren, zullen alle instellingen dat 
doen… 

Maximale varia;e sampling: 

- Brede range aan varia2e in relevante dimensies 

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 
par;cipanten, die op hun beurt 
mogelijke par;cipanten kunnen 
aanreiken.

Mannelijke slachtoffers van 
partnergeweld worden gevraag 
of zij nog andere lotgenoten 
kennen die betrokken kunnen 
worden in het onderzoek.
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- Ontdekken van cruciale thema’s, gedeelde elementen, kernelementen, unieke varia2es 
documenteren 

- Belang iden2ficeren relevante karakteris2eken om varia2e op te maximaliseren 

Bv. . Hiërarchische processen bestuderen in kleinschalige, middelma2ge en heel grote 
ondernemingen; sociale rela2es bestuderen in steden, gemeentes en landelijk gebied… 

Homogene sampling: 

- Onderzoeken / beschrijven van een gelijkaardige groep 

- Typisch bij focus groepen onderzoek 

- Beperken van varia2e binnen de groep 

Bv. Mensen van ongeveer gelijke leehijd die allemaal dezelfde gebeurtenissen hebben 
meegemaakt 

Doelgerichte random sampling: 

- Als poten2ële doelgerichte steekproef te groot is 

- Doel is geloofwaardigheid, niet sta2s2sche generaliseerbaarheid 

Gestra;ficeerd doelgerichte sampling: 

- Combina2e van verschillende strategieën 

- Belangrijke varia2es vaben 

Verdere aandachtspunten 
Ethische overwegingen: 
In kwalita2ef onderzoek: 

➔ Onderzoeker is veel dichter betrokken bij de par2cipanten en er worden vaak gevoeligere 
onderwerpen bevraagd 

Belangrijk om na te denken over: 

- Wie we betrekken 

- Wat we gaan vragen 

- Al dan niet een geïnformeerde toestemming vragen 

- We moeten reflecteren over de impact die het onderzoek kan hebben op een individu 
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Haalbaarheid 
Niet alle doelstellingen zijn steeds haalbaar ! het is niet mogelijk om 100 mensen te interviewen en 
hier heel diepgaan te onderzoeken. Tijd, geld en middelen zijn hierbij bepalend 

Checklist: 
Volgende vragen houden we in het achterhoofd bij het selecteren en beoordelen van de kwaliteit van 
onze steekproef: 

- Is de selec2estrategie relevant voor het conceptueel kader en de onderzoeksvragen? 

- Is het waarschijnlijk dat de steekproef rijke informa2e zal opleveren over het type fenomenen 
dat we willen bestuderen? 

- Faciliteert de steekproef generaliseerbaarheid (analy2sche en transfereerbaarheid) van de 
bevindingen? 

- Is de selec2estrategie ethisch? 

- Is de selec2estrategie haalbaar? 

Hoofdstuk 5 – dataverzameling 
- Er zijn heel wat methodes om data te verzamelen, we staan s2l bij interviews par2ciperende 

observa2e en documenten 

- Interviews zijn de meest gebruikte methode in kwalita2ef onderzoek 

In kwalita2ef onderzoek wordt het belevings – en ervaringsperspec2ef van par2cipanten gezocht: 

- Vele manieren om dit perspec2ef en de data ervan te gaan verzamelen: 

• Gesprekken (interviews) met mensen 

• Observa2e van mensen (par;ciperende observa;e) 

De manier om de data te verzamelen wordt bepaald door: 
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- De onderzoeksvraag 

- Ethische aspecten 

- Mogelijkheden tot toegang tot het onderzoeksveld (haalbaarheid) 

In de prak2jk: 

- Soms worden dataverzamelingsmethodes gecombineerd (triangula2e) ! verhoogt de 
validiteit van een onderzoek 

Interviews 
Interview: 

- Meest gangbare vorm van datacollec2e binnen het kwalita2ef onderzoek 

- Gesprekken kunnen variëren van weinig tot meer gestructureerd  

- Gestructureerde interviews zijn eigenlijk niet meer bruikbaar binnen kwalita2ef onderzoek en 
leiden meer tot cijfers bruikbaar voor kwan2ta2ef onderzoek 

- Gesprekken kunnen face – to – face, telefonisch of in groep plaatsvinden 

Een kwalita2ef interview heeh specifieke kenmerken en doelen: 

- Gesprek tussen minstens 2 personen 

- De onderzoeker probeert meer te weten te komen over het onderzoeksonderwerp aan de 
hand van een gesprek 

- De onderzoeker legt een paar thema’s vast, maar er is veel ruimte open voor interpreta2e en 
uitweiding 

- De onderzoeker volgt het tempo van de par2cipant 

- De par2cipant bepaalt dus het tempo, invulling, omvang en uiteindelijke 
onderzoeksresultaten ! flexibel karakter 

- Focus op data verzamelen rond ervaringen, percep2es, betekenisgeving, meningen,… van de 
par2cipant 

- Bevat een uitgebreide inleiding, aantal vragen en een afronding 

- Anonimiteit wordt enorm benadrukt 

- Er moet een verduidelijking zijn van het doel van het interview en de toestemming van de 
par2cipant is vereist 

- De par2cipant moet weten dat alles vertrouwelijk blijh in het onderzoek 

- Par2cipant heeh al2jd de mogelijkheid om te stoppen met het onderzoek 

3 soorten interviews 

1. Gestructureerde interviews 

2. Ongestructureerde interviews 
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3. Semi – gestructureerde interviews 

1. Gestructureerde interviews: 

- Vragen exacte bewoording 

- Iedereen wordt aan steeds dezelfde volgorde bevraagd 

- Onderzoeksbias daalt hierdoor 

- Sluit niet echt aan bij de doelstellingen van kwalita2ef onderzoek ! meer gevaar op sturing 
door de onderzoeker. Er is gevaar p te veel focus op stellen van voorbereide vragen en 
daardoor niet goed kunnen luisteren 

2. Ongestructureerde interviews: 

- Start met een open vraag 

- Er is een topiclijst 

- Er is veel ruimte voor de par2cipant om te spreken over wat hij / zij belangrijk vindt 

3. Semi – gestructureerde interviews: 

- Interviewleidraad 

- Er wordt veel doorgevraagd 

- Er is flexibiliteit in de volgorde van vragenstelling 

Voorbereiding van een interview 
Ondanks het flexibele karakter, is het belangrijk om een interview voor te bereiden: 

- Er moet op voorhand beslist worden wie en wat bevraagd zal worden 

- Er moet s2lgestaan worden bij de eigen impact van het onderzoek 

- De structuur die gebruikt zal worden bij het gesprek 

- Een interviewguide 

- Voor onderzoekers met beperkte interview – ervaring ! vooraf eens woordelijk oefenen en 
oefenen 

Interviewguide: 

- Geeh kort de thema’s weer die aan bod moeten komen 2jdens het interview 

- Kan helpen bij het voorbereiden en het afnemen van interviews 

- Dient louter als leidraad en hulpmiddel indien je iets vergeten bent 

- Thema’s kunnen nog worden toegevoegd en vragen kunnen nog worden aangepast 

Afnemen van een interview – algemene principes 
Ac2ef luisteren 
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Interviewer: 

- Open houding ! interesse tonen en niet onmiddellijk reageren op iets dat aangehaald wordt 

- Moet de par2cipant verbaal gaan aanmoedigen: “hmmm”, “jaja”,… 

- Moet de par2cipant ook non verbaal aanmoedigen ! open en geïnteresseerde houding 
aannemen 

- Moet zich empathisch opstellen 

- Moet zich gaan inleven in het verhaal van de par2cipant 

- Probeert te begrijpen wat de par2cipant vertelt en bedoelt 

- Probeert ook analy2sch mee te denken ! bepalen of de vertelde informa2e nog verder 
uitgediept kan worden 

Vragen stellen: 

Interviewer: 

- Stelt neutrale vragen zodat de par2cipant duidelijkheid en vrijheid ervaart 

- Er moeten duidelijke vragen gesteld worden zodat de par2cipant weet wat er van hem / haar 
verwacht wordt 

- Er moet ingespeeld worden op wat de par2cipant vertelt 

- Er moet worden doorgevraagd en verder worden ingegaan op wat relevant lijkt (belangrijk 
principe) 

- Er moet op zowel verbale als non verbale manier verder geëxploreerd en uitgediept worden 

- Doen aan probing = mogelijkheden om de par2cipant uit te nodigen en aan te moedigen om 
verder te vertellen of ergens dieper op in te gaan (zie onderstaande tabel) 

Context: 

Plaats van het interview: 

Verbaal Voorbeeld Non – verbaal Voorbeeld

S2muleren / 
uitnodigen om te 
vertellen

“hhmm”, “ja”, “jaja”, 
“oke” als vragend of 
neutrale intona2e 
brengen

S2muleren / 
uitnodigen om te 
vertellen

Knikken

Vragen naar 
verduidelijking

“oke. Ik was benieuwd 
naar wat je leuk vindt 
aan je baan. Je noemt 
het deel2jds werken. 
Zijn er nog aspecten?”

Luisteren (en dit 
expliciet laten merken)

Respondent regelma2g 
aankijken, rus2ge 
lichaamshouding

Ongericht expliciet 
doorvragen

“hoe bedoel je?” 
“kan je iets meer 
toelichten?”
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- De par2cipant heeh een voorkeur voor een vertrouwde omgeving ! voelt zich dan meer op 
zijn gemak 

Registra;e: 

- Er mag geen data verloren gaan dus is het zeer nuag om het gesprek op te nemen (Bv. 
Dictafoon) 

- Er gaat dus geen data verloren en de onderzoeker kan zich volledig focussen op het gesprek 
met de par2cipant 

- Voor registra2e is de toestemming van de par2cipant nodig! 

Medium: 

- Interviews kunnen face – to – face , maar ook telefonisch ! er moet worden gekeken naar de 
haalbaarheid 

- In real life ! biedt de mogelijkheid voor de interviewer om in te spelen op non – verbale 
communica2e en dit zorgt voor meer betrokkenheid bij interviewer en par2cipant 

- Telefonisch kan natuurlijk problemen vormen ! risico op technische problemen en soms is 
de par2cipant moeilijk te bereiken 

Tijd: 

- Duur van een interview is moeilijk in te schaben ! hangt af van de aard van het onderwerp 

- Meestal ! anderhalf uur als richtlijn 

- Uiteindelijke duur vooral a�ankelijk van het verhaal van de par2cipant 

- Er is aandacht vereist voor de vermoeidheid van de par2cipant 2jdens een lang gesprek en 
natuurlijk ook de interviewer zijn concentra2e vermindert na een 2jd. 

Rust, s;ltes: 

- S2ltes kunnen ongemakkelijk zijn, maar zijn nuag voor een interview 

- S2ltes geven de mogelijkheid aan de par2cipant om alles even op een rijtje te zeben en na te 
denken over wat hij nog wilt vertellen 

- Dit voelt voor de interviewer zeer onaangenaam, maar bij de par2cipant kan dit beter 
aanvoelen 

Impact onderzoeker: 

➔ De onderzoeker heeh een impact op de verloop van de interviews en de data. 

Voor het interview: 

- Is het belangrijk welke vooronderstellingen kunnen meespelen van de onderzoeker 

- Er moet reflec2ef s2lgestaan worden bij enkele vragen: 

 41



Thibo Huyghebaert Kwalita2eve data - analyse 1ste BA psychologie

• Welke verwach2ngen heb ik? 

• Welke antwoorden verwacht ik? 

• … 

- Aan de hand van een referen2ekader kunnen deze vooronderstellingen in kaart gebracht 
worden, zo kan er nagedacht worden op welke manier deze de resultaten kunnen 
beïnvloeden 

Tijdens het interview: 

- S2jl van het interview, persoonlijkheid en de mate van ervaring speelt een rol 

- De handelingen van de onderzoeker beïnvloeden de handelingen van de par2cipanten ! de 
onderzoeker moet zich hiervan bewust van zijn en er rekening mee houden 

➔ Deze reflec2e onder de vorm van reflexiviteit kan een meerwaarde voor de kwaliteit van het 
onderzoek zijn 

Focusgroep interviews: 

➔ Er worden meerdere par2cipanten gezamenlijk geïnterviewd 

Voordelen van de interac;e tussen par;cipanten: 

- Genereert een meerwaarde ! par2cipanten reageren niet enkel op de interviewer maar ook 
op wat andere par2cipanten aanhalen. 

- Het onderlinge debat wordt ges2muleerd 

Nadelen van de interac;e tussen par;cipanten: 

- Het vergt specifieke vaardigheden van de interviewer om het gesprek te kunnen begeleiden 

- Eén of twee par2cipanten kunnen het gesprek gaan domineren 

- Gevaar dat andere par2cipanten hun meningen aanpassen aan wat anderen zeggen 

- Gevaar voor neiging tot conformiteit 

- Soms oppervlakkige en beschrijvende resultaten 

- Complexe analyse: niveau van de groep, individu en de interac2e 

- Vereist specifieke maatregelen bij de analyse 

- Niet goedkoop en 2jdrovend 

Observa1es 
Par2ciperende observa2e als dataverzamelingsmethode ! essen2eel element van antropologisch en 
etnografisch onderzoek: 

- Wordt gebruikt om groepen / culturen te verkennen en te begrijpen 
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- Er wordt binnengetreden in de wereld van par2cipanten ! dataverzameling in alledaagse 
seang 

- Onderzoeker staat wel op een zekere afstand van het onderzoeksonderwerp, beschrijh de 
gebeurtenissen die plaatsvinden 

- Er wordt inzicht verkregen in sociale context, gedrag en de interac2e tussen beiden 

- Beeld van hoe er “echt” wordt gehandeld 

- De onderzoeker probeert de wereld vanuit het standpunt van de par2cipant te benaderen ! 
onderzoeker wordt deel van de cultuur die hij bestudeert (immersie) 

- Vaak is er een aanvulling met interviews om een verheldering te krijgen 

Immersie ! onderdompeling in de leefwereld van de par2cipant 

Rol van de onderzoeker: 
Er zijn grada2es van mate van par2ciperen aan de leefwereld van de par2cipanten ! de onderzoeker 
kan zelf ac2ef deelnemen of er zijn observa2es waarbij de onderzoeker niet ac2ef par2cipeert. 

Par2cipa2ef ac2ef deelnemen: 

➔ Combineert deelnemen aan de leefwereld met het behouden van een zekere afstand, zodat 
men niet voorbij gaat aan bepaalde belangrijke patronen 

Niet ac2ef par2ciperend: 

➔ Zeer weinig of geen interac2e met de geobserveerde omgeving, de onderzoeker is meer een 
‘buitenstaander’ 

Wat en hoe observeren? 
De onderzoeker gaat breed als eng observeren: 

- Enerzijds breed: 

• Wil inzicht in de leefwereld van de par2cipant 

• Belang van gedetailleerd te observeren (veldnota’s maken) 

• Gedetailleerde beschrijving 

• Tegengaan van gewenning (na een 2jd is men zich minder en minder bewust van 
bepaalde rou2nes) 

- Anderzijds eng: 

• Focus kan na een 2jd wat beperkter worden 

• Meer centreren op specifieke thema’s 

Bij par2ciperende observa2es: 

- Er worden uitgebreide en uitgeschreven verslagen gemaakt (waaronder veldnota’s met 
bedenkingen en reflec2es, om dingen te herbeleven en herinneren) 

- Er worden inzichten opgebouwd over onderzoeksthema’s door veldnota’s en zo worden er 
verdere beslissingen genomen over het onderzoek 
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- Zeer 2jdsintensief 

Ethiek  
Het observeren wordt soms bekri2seerd: 

➔ Mensen kunnen niet steeds expliciet toestemmen om deel te nemen ! het probleem van 
informed consent vormt soms een probleem 

- Soms onhaalbaar om iedereen een informed consent te laten tekenen 

- Door nadruk op onderzoeker te leggen kan men veel minder rijke data verzamelen 

- De bestudeerde groep moet op de hoogte zijn dat er een onderzoek plaatsvindt 

- Doelen moeten gecommuniceerd worden 

- Belangrijk om anonimiteit en vertrouwelijkheid te garanderen 

Invloed van de onderzoeker: 
Aanwezigheid van de onderzoeker: 

- Beïnvloedt de manier waarop de par2cipanten de onderzoeker zien en omgekeerd 

Wat probeert de onderzoeker te bereiken? 

- Het winnen van vertrouwen van de par2cipant, maar ook een zekere afstand te bewaren 

- Onderzoeker neemt een weinig opvallende rol in en vraagt geen aandacht 

- Het is belangrijk om s2l te staan wat de impact is voor de deelname van de onderzoeker op 
de groep heeh (kri2sche reflec2e kan ook gebeuren door andere mensen): 

• Peer review ! eigen observa2es en interpreta2es kunnen worden gecontroleerd door 
mede – onderzoekers 

• Member checking ! door leden van de bestudeerde groep  

Documenten en beelden 
Documenten en beelden: 

➔ Kan gebruikt worden bij hetgeen dat niet rechtstreeks ondervraag / geobserveerd kan 
worden (bv. Rapporten, dagboeken, brieven,…) 

- Data wordt minder retrospec2ef verzameld ! data wordt neergeschreven wanneer een 
concrete ervaring zich voordoet 

- Sociale wenselijkheid speelt minder mee 

- Verwerven van inzicht in ervaringen en aatudes, historische gebeurtenissen of processen 

- De onderzoeker kent codes en gaandeweg categorieën toe aan hetgeen dat geregistreerd 
werd 

De documenten die worden geanalyseerd, moeten aan kwaliteitscriteria voldoen: 
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- Moeten authen2ek en betrouwbaar zijn 

- Er moet bekeken worden wat de herkomst is van het document en met welke inten2es de 
schrijvers ze hebben opgemaakt. Accuraatheid wordt beïnvloed door de nabijheid van de 
schrijver, plaats en 2jd van de gebeurtenissen 

- Representa2viteit is moeilijk mee te nemen als criterium ! niet inschaben welke / hoeveel 
variëteit opgemaakt 

- De onderzoeker tracht de tekst in zijn context te begrijpen, de omstandigheden waarin de 
tekst geschreven werd moet begrepen worden en de inten2es moeten ingeschat worden 

Vaak wordt er documentanalyse in combina2e met andere dataverzamelingsmethodes gebruikt: 

➔ Data en methodetriagula;e: combina2e is belangrijk omdat interpreta2eruimte bij 
documentanalyse zeer groot is en omdat de aanvulling van andere methoden de validiteit 
kan nagaan 

Sociale realiteit kan ook worden uitgedrukt met: 

➔ Foto’s, tekeningen, beelden etc. etc. Dit kan ter aanvulling gebruikt worden 

➔ Context en kwaliteit van beelden is echter wel van belang, wat maakt dat deze als data ook 
een erg kwetsbare manier is van dataverzameling 

Transcrip1e 
➔ Het leberlijk uibypen / opschrijven van de verzamelde data 

Bedoeling van transcrip2e: 

- Precies weergeven wat er gezegd werd en wat er gedaan werd door de par2cipant, ook non – 
verbale communica2e (s2ltes, aarzelingen,…) wordt weergegeven 

- Alle informa2e wordt meegenomen waardoor het systema2sch analyseren mogelijk wordt 

- Er moet zo nauwkeurig mogelijk te werk gegaan worden 

- Het kan veelbetekenend zijn om te weten waarover men twijfelde, wanneer ze naar woorde 
zochten, wat ze wouden benadrukken,… 
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- Er worden meestal bepaalde symbolen gebruikt voor bepaalde gedragingen: 

Hoofdstuk 6 – kwalita1eve onderzoeksmethoden en data – analyse 
Inleiding – kwalita1ef onderzoek, een vak apart? 
Data – analyse in kwalita2ef onderzoek is complex, veelzijdig, boeiend en vaak vol verassingen. 
Kwalita2ef onderzoek wijkt af van de meer tradi2onele, vaak kwan2ta2eve benadering waardoor ze 
vaak stoot op onterechte vooroordelen, ze is bv. tenden2eus, niet valide, gebaseerd op ongegronde 
opinie van de onderzoeker,… 

Tekens Betekenis

Onderstrepen Wat gezegd wordt, werd s2l 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 die ervoor zorgt dat de par2cipant niet 
verder kan praten)

(…) S2lte (1 punt per seconde)

(5) S2lte: vanaf 5 seconden wordt de duur 
aangeduid met een cijfer

&&& Onbegrijpbare tekst (duur wordt aangeduid met 
een ‘&’)

<<emo;es>> 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?
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Beide benaderingen zijn enorm verschillend van elkaar. Ze gaan eenzelfde fenomeen gaan 
onderzoeken vanuit een verschillend perspec2ef maar ze vullen elkaar prima aan! 

Boeiend verschil ! ecologische validiteit: 

➔ Mate waarin de onderzoeksresultaten overeenkomen met de alledaagse prak2jk of 
werkelijkheid 

➔ Komt veel voor in kwalita2ef onderzoek, groot voordeel! 

Het verschil tussen de twee benaderingen, blijkt ook uit de andere specifieke vaardigheden die je als 
kwalita2ef onderzoeker nodig hebt: 

- Sociale -, communica2eve – en organisatorische vaardigheden ! belangrijk om een goed 
interview af te nemen, ac2ef kunnen luisteren, groepsgesprekken goed inplannen 

- Hoge crea2viteit ! er moet kunnen worden omgegaan met itera2ef en grillig proces, dat 
soms onzeker is en gevoelige thema’s moeten bespreekbaar kunnen gemaakt worden 

- Het beschikken van een goede schrijfvaardigheid ! een goede auteur die moet beschikken 
over rijke taal, symboliek, metaforen,… zodat de theore2sche interpreta2e aanschouwelijk 
wordt gemaakt voor de lezer 

Etnografie: 

➔ Betekent leberlijk het in kaart brengen van etnieën 

- In de sociolinguïs2ek ! het duidt op een systema2sche methode om, door bestudering van 
plaatselijke aatudes en niet het minst talige aatude, verschillende bevolkingsgroepen te 
onderscheiden 

- In het geval van weinig gekende stammen ! etnografisch komt onderzoek in prak2jk neer op 
het bewerkstellingen van scheidingslijnen tussen verschillende gemeenschappen: 

• Talen worden bestudeerd 

• Lokale varia2es en dialecten worden geregistreerd 

• Verschillende volkeren kunnen zo beschreven worden  

- Binnen één en dezelfde stam kan sociolinguïs2sch onderzoek de cultuur, hiërarchische 
verhoudingen en spirituele overtuigingen van tribale groepen en klassen aan het licht 
brengen 

Data – analyse in kwalita1ef onderzoek ! benaderingen, kwaliteit en rapporteren 
Interpreta2e is de kern van data – analyse: 

- De onderzoeker is in staat om patronen, inzichten en verklaringen uit de data af te leiden 

- Fase is 2jdintensief ! gegevens worden systema2sch gelezen, geordend, gestructureerd, 
gecodeerd en geïnterpreteerd 

- Geeh de onderzoeker meer inzicht in het onderzoeksonderwerp, zo kan hij / zij conclusies 
maken die het concrete karakter van de ruwe data overs2jgen 

We behandelen achtereenvolgens: 
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1. Hoe data – analyse in wisselwerking staat met dataverzameling, sampling, onderzoeksvraag 
en literatuur; 

2. De kenmerken van benaderingen voor data – analyse in kwalita2ef onderzoek; 

3. De verschillende benaderingen voor data – analyse in kwalita2ef onderzoek; 

4. Coderen als een sleutelproces 

Data – analyse in wisselwerking met dataverzameling, sampling, onderzoeksvraag en 
literatuur 
Analyseren van data ! cruciale en complexe stap in onderzoekscyclus: 

- Data analyse is a�ankelijk van de dataverzameling en sampling 

- Deze 3 beïnvloeden elkaar voortdurend en gebeuren in interac2e met de onderzoeksvraag 

- In deze fase wordt het duidelijk of er nog meer data moet worden verzameld of dat de 
onderzoeksvragen moeten worden aangepast 

Analyseren van data ! zeer 2jdintensief: 

- Leren, ordenen, structureren, coderen en interpreteren 

- Geeh de onderzoeker meer inzicht in het onderzoeksonderwerp ! zo kan hij conclusies 
afleiden die de ruwe data overs2jgen 

Belangrijk ! onderzoeksvraag staat centraal in de codering: 

- Op het moment dat de onderzoeker de literatuur doorneemt en de onderzoeksvragen 
formuleert, moet hij / zij al over de data – analyse en de strategie hiervoor nadenken 

- Data – analyse staat dus voortdurend in wisselwerking met dataverzameling en sampling. 
Maar ook met de literatuur en de onderzoeksvraag 

3 thema’s zijn belangrijk in het analyseren van ongestructureerd materiaal: 

- De analyse vraagt interpreta2e en is een itera2ef proces van constant compara2ef 
vergelijken. De kenmerken van benaderingen voor data – analyse zijn dan ook, interpreta2e, 
itera2ef proces en constant compara2ef vergelijken 

- Er zijn verschillende benaderingen van analyseren ! interpreta2eve fenomenologie, 
grounded theory en thema2sche analyse 

- Coderen is een sleutelproces in kwalita2eve data – analyse 

Kenmerken van benaderingen voor data – analyse in kwalita1ef onderzoek: 
Algemeen: 

- Vaak een veelheid en rijkheid aan materiaal 

- ‘analy2cus interruptus’ ! veel pogingen maar weinig resultaat (een bepaalde taak uitvoeren 
maar er niet in slagen om de bedoelde, logische of inherente conclusie te trekken) 

- Weinig vaste en duidelijke regels – hoe pak ik het aan? ! het leren om met onzekerheid en 
chaos om te gaan 
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Er zijn verschillende fundamentele kenmerken die kwalita2eve benaderingen gemeen hebben met 
elkaar: 

1. Belang van interpreta2e 

2. Itera2ef proces in datacollec2e en – analyse 

3. Constant compara2ef analyseren 

1. Belang van interpreta;e 

Om wetenschappelijke onderbouwde, bruikbare conclusies te kunnen trekken uit de gegevens, mag 
de onderzoeker..: 

- Zich niet laten overweldigen door de rijkheid en veelheid van de gegevens 

- Geen a�reuk doen van de rijkheid en veelheid 

Kwalita2eve data – analyse ! aantrekkelijke overlast: 

➔ Aantrekkelijk omwille van de rijkdom aan data maar het is moeilijk om structuur te vinden in 
de rijkheid 

Systema2sch ordenen en exact ordenen van de gegevens, dit zorgt ervoor dat: 

- De onderzoeker de data kan begrijpen en hiermee kan werken 

- De onderzoeker kan verwante gegevens uit verschillende transcripten en aantekeningen 
integreren 

- De onderzoeker kan belangrijke thema’s of patronen ontdekken, om die verder te gaan 
onderzoeken 

- De onderzoeker kan onderzoeksvragen beantwoorden op basis van de patronen en 
verbanden die voorkomen in de gegevens 

- De onderzoeker kan conclusies trekken en verifiëren 

kenmerken van interpreta2ef data – onderzoek: 

- De feiten of pure data worden niet in rekening gebracht, maar er wordt nagedacht over de 
achterliggende betekenis van de data ! de beleving, percep2es en ervaringen van de 
par2cipanten begrijpen en verklaren 

- Verbanden, patronen en thema’s worden achterhaald om een structuur te krijgen in de chaos 

- Impact onderzoeker ! subjec;viteit is belangrijk om de betekenis achter de woorden van de 
par2cipant te leren kennen. De onderzoeker moet zich hiervan bewust zijn (reflexiviteit) 

2. Itera;ef proces in datacollec;e en – analyse 

Analyseren van data is een itera2ef cyclisch proces: 
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- De fases van dataverzameling, sampling en data – analyse 
volgen elkaar herhaaldelijk op om inzicht in het 
onderzoeksthema te verkrijgen 

- Con2nu samenspel tussen verzamelen en analyseren van de 
data 

- Aan de hand van systema2sch en voortdurend vergelijken van nieuwe data en voorlopige 
conclusies kunnen inzichten weerlegd of beves2gd worden 

We concluderen dat het itera2ef proces: 

- Een herhalend proces is 

- Elke herhaling = itera2ef 

- Het resultaat van de ene itera2e is het vertrekpunt van de volgende 

3. Constant compara;ef analyseren 

Om data aan elkaar te koppelen en te verbinden, gebruiken de constant compara2eve methode: 

➔ Nieuwe data wordt vergeleken met de data uit een vroeger stadium 

- Kunnen zowel inzichten uit vorige interviews of observa2es als inzichten uit hetzelfde 
interview zijn 

- Elke nieuw verhaal van de par2cipant wordt vergeleken met de vorige data 

- Alle gelijkenissen en verschillen moeten opgemerkt worden en verklaard worden waarom die 
verschillen of gelijkenissen bestaan 

We concluderen dat constant compara2ef: 

- Nieuwe vs. oude data ! vergelijkingsproces 

- Wat is gelijk en wat verschilt er? 

- Waarom zijn er verschillen / gelijkenissen in ervaring / betekenisverlening? 

Verschillende benaderingen voor data – analyse in kwalita1ef onderzoek 
Kiezen voor een bepaalde strategie voor data – analyse ! kiezen om de wereld van de par2cipant te 
zien door een bepaald perspec2ef, om de juiste keuze te maken, is het belangrijk om te weten wat je 
als onderzoeker wilt zien. Er zijn natuurlijk verschillende soorten perspec2even waaruit we dat 
kunnen onderzoeken (kijk naar het voorbeeld van de sinaasappel). 

De verschillende benaderingen: 

Voorbeeld onderzoeksvraag Focus Bruikbare strategie voor data – 
analyse
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Drie soorten benaderingen: 

1. Interpreta2eve fenomenologische analyse (IPA) 

2. Grounded theory 

3. Thema2sche analyse 

 

Interpreta(eve fenomenologie analyse (IPA): 
Achtergrond van IPA: 

IPA: 

➔ Methode om aan kwalita2ef onderzoek te doen die specifieke richtlijnen voorschrijh en 
theore2sch is onderbouwd 

Invloeden op IPA: 

- Symbolisch interac;onisme  ! een sociologische theorie die stelt dat het individu geen 
passieve ontvanger is van een objec2eve realiteit 

• We zijn betekenis – verlenende wezens die zelf symbolen gebruiken om onszelf uit te 
drukken, dit wordt dan door anderen geïnterpreteerd en gemanipuleerd 

- Hermeneu;ek ! dit is een interpreta2eve methode die verwijst naar de studie van de 
interpreta2e van teksten 

- Fenomenologie (belangrijkste invloed) ! studie van de essen2e van een ervaring 

• Uit het Griekse phenomenon ! zichzelf tonen) 

Hoe geven ouders die een kind 
kregen met behulp van 
medisch geassisteerde 
voortplan2ng betekenis aan de 
donor?

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

Interpreta2eve fenomenologie 
(IPA in het Engels: 
Interpreta2ve 
Phenomenological analysis)

Hoe nemen gezinsleden een 
adop2ekind 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 kwalita2eve 
gegevens (Bv. transcripten van 
interview) over gekwetste 
gevoelens bij volwassenen?

Merk dat de doelstelling is 
thema’s te genereren

Thema2sche analyse
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• Filosofische stroming die verschijnselen en de intuï2eve ervaring centraal stelt, met 
Husserl als geestelijke vader. 

• Sluit aan bij het idee van symbolisch interac2onisme dat individuen betekenis 
verlenen aan wat ze percipiëren 

Fenomenologie: 

- Oorsprong ! Edmund Husserl (1859 – 1938): ‘Hoe beïnvloedt ons bewustzijn wat we weten 
en percipiëren 

- ‘bracke2ng’ ! het erkennen van de invloed van de onderzoeker zijn of haar interesses, 
persoonlijke ervaringen, culturele achtergrond, aannames en indrukken op het 
onderzoekproces (open blik) 

• An2 – reduc2onis2sch 

• Trouw aan hoe een fenomeen zich binnen bepaalde context aandient 

• Zich van iets bewust zijn en het ervaren gebeurt gelijk2jdig maar daarom vallen ze nog 
niet samen 

➔ Analyse van betekenisvorming: hoe interpreteren en begrijpen individuen hun leefwereld? 

Fenomenologische methodologische benadering vandaag de dag: 

- Objec2eve wereld kan nooit de ware wereld zijn  

- Mensen zijn deel van een omgeving ! het doen, het denken en waarnemen van mensen 
vindt plaats binnen een context 

- Mensen geven betekenis en zin aan ervaringen en construeren hun eigen werkelijkheid die 
subjec2ef en de enige werkelijkheid is 

Fenomenologische studie: 

- Beschrijh de betekenis die mensen geven aan een ervaring van een bepaald concept of 
fenomeen 

- Doel is individuele ervaringen abstraheren tot een meer universele beschrijving 

- Typisch hieraan ! de onderzoeker komt tot een aantal grote thema’s die samen de 
essen2ële structuur van het onderzoeksfenomeen weergeven, die thema’s vormen de basis 
van de uiteindelijke conclusies 

Centrale begrippen binnen IPA: 

- Beleefde ervaringen (idee dat leefwereld als vertrekpunt) ! basis van het onderzoek 

- Reflexiviteit is erg belangrijk ! onderzoekers moeten er zich van bewust zijn van eigen 
veronderstellingen en moeten proberen deze zo weinig mogelijk te laten meespelen = 
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bracke2ng of tussen haakjes plaatsen van eigen assump2es, om het fenomeen met open blik 
te benaderen 

- IPA ! an2 – reduc2onisme benadering; je gaat complexe sociale of psychologische 
fenomenen niet herleiden tot een beperkt aantal variabelen. Je blijh trouw aan een 
fenomeen hoe die zich in binnen een bepaalde context aanbiedt 

- Veelvoudig interpreta;ef proces ! de par2cipant maakt een interpreta2e van zijn 
leefwereld, de onderzoeker maakt vervolgens een interpreta2e van die interpreta2e = 
dubbele hermeneu2ek  

Met IPA aan de slag: 

1. Onderzoeksvraag, sample en gegevens verzamelen: 

- IPA is gericht op complexe fenomenen, processen en nieuwigheid 

- Open en brede onderzoeksvragen zijn noodzakelijk 

- Gebruiken van kleine samples; nodig want een intensieve, gedetailleerde analyse vraagt 2jd 
en energie  

- Vaak homogene samples ! alle par2cipanten hebben gelijke kenmerken en ervaringen 

2. Data – analyse: 

- Bij IPA staat betekenis (verlening) centraal ! focus op complexiteit en meerdere 
betekenislagen 

- Werkmethode omvat 4 stappen: 

1. Onderwerpen exploreren in de 1e case 

2. Thema’s met elkaar in verband brengen 

3. Overgaan naar de volgende fase enz. 

4. Uitschrijven analyse 

Stap 1 – onderwerpen exploreren in de 1e case: 

- Transcript lezen en herlezen  

- Codes / onderwerpen (eerste aantekening van relevante betekeniseenheden) in linkermarge 

- Aandacht voor gelijkenissen en verschillen, herhalingen, contradic2es, par2cipant die iets 
benadrukt 

- Je begint opnieuw en noteert de thema’s in de rechtermarge 

- Thema’s; meer specifiek, hoger abstrac2eniveau, vaak link met theorie  

- Voorbeeld: 
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Stap 2 – thema’s met elkaar in verband leggen: 

- Het zoeken van verbanden tussen thema’s; van chronologisch naar analy2sche / theore2sche 
rangorde 

- Het uitwerken van een tabel met geclusterde thema’s 

Stap 3 – overgaan naar de volgende case enz. 

- Je herhaalt stap 1 en 2 maar dan op een nieuwe data – eenheid (Bv. tweede interview) 

- Je begint dus helemaal opnieuw 

- Je gebruikt wel of niet de tabel die je maakte als leidraad 

Stap 4 – uitschrijven van analyse 

- Uiteindelijke thema’s zijn meteen de aanzet tot het uitschrijven van je resultaten 

Conclusie IPA 

- Duidelijke theore2sche epistemologische basis 

- Gericht op de essen2e van ervaring, begrip van de leefwereld van individuen 

- Onderzoekers hanteren een open blik 

- Nadruk op unieke betekenissen van mensen met gelijkaardige ervaringen (kleine homogene 
steekproef) 

- Analyse behandelt eerst volledige case alvorens door te gaan naar de volgende 

Codes / onderwerpen Transcript Thema’s

- Agressie 
- Ben ik niet -iden2teit

Int. Hoe lang gaat dit al zo door? 
M. Vanaf het moment dat het erger 
werd, was ik al2jd al bitsig maar niet 
op deze manier. Zo ben ik niet, snap 
je? Dit ben ik echt niet. Zo word ik 
plots, en ik weet hoor…je bent 
gemeen maar ik kan er echt niet aan 
doen. T’is door de pijn, ik ben het 
wel, ik zeg het wel maar toch ben ik 
het niet, snap je? Als ik mezelf zou 
moeten omschrijven zoals je vroeg, 
zou ik zeggen dat ik best een aardig 
persoon ben, maar dan op een 
gegeven moment klopt dat niet, en 
dan zijn er nog andere dingen, die ik 
nog niet heb verteld. Je zou 
gedegouteerd zijn als ik het zou 
vertellen, ik kan echt hatelijk zijn.

- Woede en pijn 
- Strijd om jezelf te 

aanvaarden en 
iden2teit  

- Ongewenst 
zelfconcept

- Gemeen zijn 
- Ik kan er niet aan 

doen – geen controle 
- Ik ben het maar ook 

weer niet 
- Conflict – spanning

- Gebrek aan 
zelfcontrole 

- Verantwoordelijkhei
d 

- Zelfconcept vs. pijn

- Ik versus goede 
persoon 

- Schaamte – je mest 
eens weten – 
gedegouteerd 

- Angst dat de ‘ware ik’ 
ontdekt wordt

- Geïnternaliseerde 
schaamte 

- Iden2teitsconflict 
- Angst voor 

veroordeling
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Grounded theory 
Achtergrond van GT: 

Oorsprong: 

- Ontstond in de jaren 60 

- Ontstond vanuit een rijke sociologie rijke tradi2e in kwalita2ef onderzoek (etnografisch / case 
studies) 

- Er was een overwicht aan kwan2ta2eve methoden + kloof tussen theorie en onderzoek 

Op die kloof ! reac;e door Glaser en Strauss (1967): 

- Die reac2e was gericht op het dichten van de kloof tussen theorie en onderzoek en de kloof 
tussen dataverzameling en – analyse 

- Probeerden af te rekenen met nega2eve stereotypen over kwalita2ef onderzoek 

- Kwalita2ef onderzoek is impressionis2sch of onsystema2sch en enkel beschrijvend ! dit 
zorgde voor de ontwikkeling van specifieke richtlijnen met als doel generieke processen te 
omschrijven 

Reac;e: 

- Kloof is arbitrair 

- Kwalita2ef onderzoek gaat ‘echte’ rigoreuze kwan2ta2eve onderzoeker vooraf 

- Kwalita2ef onderzoek ≠ impressionis2sch of onsystema2sch 

- Tegen de kloof tussen dataverzameling en – analyse 

- Tegen het idee dat kwalita2ef onderzoek enkel beschrijvend kan zijn 

GT heep ook een link met het symbolisch interac;onisme: 

- De oorsprong, con2nuering en verandering van zowel het zelfconcept als de samenleving in 
communica2eprocessen of sociale interac2e 

- Zelfconcept wordt beïnvloed door sociale interac2es tussen mensen  

- Taal zorgt ervoor dat we betekenisvolle objecten kunnen classificeren, beredeneren en 
aanpassen dat we onszelf kunnen zien als een object door de ogen van anderen. Onze 
leefwereld is opgebouwd uit sociale objecten (dingen en mensen) die betekenissen 
symboliseren en krijgt een specifieke realiteitswaarde op basis van de interpreta2es die we 
eraan toekennen  

Met GT aan de slag: 

- Er wordt gebruik gemaakt van specifieke sampling technieken en van het coderen van 
gegevens 

- Coderen is een con2nu proces dat al plaats vindt terwijl de onderzoeker nog bijkomende 
gegevens verzameld 

- Men is con2nu bezig met het zoeken naar categorieën die in de gegevens ziben en deze te 
benoemen, met elkaar in verband te brengen en te zoeken naar hogere orde categorieën 
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1. Onderzoeksgegevens verzamelen: 

- Essen2e ! theorie vloeit voor uit je gegevens = bobom – up benadering, en niet omgekeerd 
(niet uit wat je las) 

- Data – analyse en – verzameling lopen door elkaar 

- FIT – belangrijk concept ! past je theorie / onderzoeksvraag bij je gegevens / empirie? 

- Zoektocht naar ‘rijke’ gegevens met meerdere betekenislagen 

- ‘we live in the minds of others and they live in ours’ ! concept van “looking glass self”, hier 
bedoelen ze dat ons zel�eeld bepaald wordt door hoe we denken dat anderen over ons 
denken 

2. Data coderen: 

- Data coderen ! brug tussen onderzoeksgegevens verzamelen en theorie ontwikkelen 

- ‘line – by – line codering ! je benoemt je fenomenen lijn per lijn 

- Analyse moet ‘grounded’ (moet inherent zijn aan de empirie of waarnemen versus je eigen 
mo2even, angsten, persoonlijke issues die je blik bepalen 

- Evalueer naar ‘focused coding’ ! concepten werk je verder uit tot een categorie (zaken die 
steeds terugkomen, meer specifiek / conceptueel en selec2ef) 

- Kri2sch zijn tegenover bestaande concepten, probeer nieuwe te bedenken! 

- Concept ! lager abstrac2eniveau 

- Categorie ! hoger abstrac2eniveau 

3. Werken met memo’s: 

- Vormt de brug tussen coderen en je analyse uitschrijven 

- Geven je denkproces weer en zorgt ervoor dat je constant compara2ef te werk gaat 

- Dienen als geheugensteuntje, verfijnen je ideeën en worden gebruikt voor verschillende 
onderzoeksmethoden 

- Vaak aanleiding voor ‘theore2cal sampling’: 

• Bv. sommige par2cipanten opnieuw interviewen maar met aandacht voor specifieke 
ervaringen, gebeurtenissen 

• Sluit aan bij het idee van theore2sche verzadiging 

Bedenkingen bij GT: 
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- Mogelijke kri2ek bij de rela2e tussen concepten (uit de literatuur) en de categorieën die men 
uiteindelijk ontwikkelt 

- Moeilijk om de gegevens compleet neutraal te observeren en coderen 

- Onderzoekers kijken niet blind naar gegevens maar hebben hier een bepaalde bril waarmee 
ze naar hun gegevens kijken 

- Onderzoekers worden verwacht open te zijn, maar niet onwetend en moeten zich bewust zijn 
van eigen vooroordelen 

Conclusie GT: 

- Vertrekt uit een duidelijk theore2sche / epistemologische kader 

- Induc2eve methode met nadruk op theorieontwikkeling  

- Het tracht te komen tot een beschrijving van complexe maar generieke processen die geldig 
zijn met betrekking tot een specifieke ervaring en / of popula2e 
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Thema(sche analyse (TA): 
- Neutrale methode 

- Vertrekt niet vanuit een specifieke theorie of epistemologische uitganspunten 

- Eerder een bundeling van principes typisch bij kwalita2eve data – analyse 

- Flexibele methode ! ongeacht je theore2sche uitgangspunten, TA is al2jd bruikbaar 

- Dit wilt niet zeggen dat her resultaat van TA theorieneutraal is 

In TA gaat men op zoektocht naar thema’s: 

- Men zal codes toekennen aan stukjes tekst die dan verder worden uitgewerkt tot hogere 
orde thema’s 

- Wat maakt een thema? 

• Zaken die zich herhalen 

• Inheemse of eigenaardige uitdrukkingen 

• Metaforen of analogieën 

• Transi2es 

• Gelijkenis / verschil 

• Woorden die naar causaliteit verwijzen 

• Missing data 

• Iets dat aan je theorie raakt 

Er zijn 6 verschillende fases binnen TA: 

1. Data leren kennen 

2. Data coderen 

3. Codes groeperen onder thema’s 

4. Thema’s ordenen en verfijnen 

5. Verder verfijnen van thema’s 

6. Thema’s uitschrijven 

1. Data leren kennen: 

- Leberlijke transcrip2e 

- Jezelf onderdompelen in de onderzoeksgegevens 

- Ac2ef lezen en herlezen 

- Patronen en betekenis zoeken 

2. Data coderen: 
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- Codes verwijzen naar iets dat je interessant lijkt te zijn 

- Stukjes met dezelfde code voeg je samen 

- Zoveel mogelijk codes vinden 

- Probeer wat context te behouden  

- Eén stukje data kan verschillende codes hebben en kan dus tot meerdere thema’s behoren 

- Voorbeeld: 

Stukje data (extract) of quote Code Thema

Ik probeer mijn eigen 
problemen op te lossen. 
Meestal praat ik er niet over, ik 
krop het op. Zeker als ik thuis 
ben. Want thuis kan ik er niet 
over praten. Je weet wel, 
familie… 

Zelf problemen oplossen Coping strategieën

Alles opkroppen Interne stressoren

Thuis niet over praten Gebrek aan sociale steun
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3. Codes groeperen onder thema’s: 

- Verschillende codes vormen overkoepelende thema’s 

- Verkennen: wat zijn mogelijke rela2es tussen codes en thema’s? 

- Rest – categorie ! het plaatsen van data dat niet meteen onder een bepaalde code kan 
geplaatst worden 

- Codeer alles, sluit niets uit 

4. Thema’s ordenen en definiëren: 

- Schrap thema’s waarvoor je te weinig data van hebt 

- Voeg gelijkende thema’s samen indien nodig, we gebruiken 2 belangrijke criteria: 

• Interne homogeniteit (coheren2e) ! alle codes en stukjes data binnen een thema 
moeten over hetzelfde fenomeen gaan 

• Externe heterogeniteit (mutueel exclusief) ! alle codes en stukjes data die tot 
verschillende thema’s behoren moeten duidelijk over een ander fenomeen gaan 

- Finaal ! reflecteren je thema’s je data op een goede manier? 

- STOP op 2jd met analyseren 

5. Verder verfijnen van thema’s: 

- Proberen van finale map uit te werken 

- Ben ik tot de essen2e gekomen van wat ik wou onderzoeken? 

- Is het een consistent verhaal? 

- Is het boeiend genoeg? Waarom? 

- Bedenk voor elk thema een kernach2ge, krach2ge naam 

6. Thema’s uitschrijven: 

- Vertel het complexe verhaal 

- Overtuig de lezer 

- Maak duidelijk wat de verdienste en validiteit 
van de analyse is 

- Geen levendige voorbeelden of quotes 

- Wat de essen2e is 

- Een goede TA is geen samenvaang van wat 
de par2cipanten vertelden maar is veel meer 

 60



Thibo Huyghebaert Kwalita2eve data - analyse 1ste BA psychologie

dan beschrijven: beargumenteer en interpreteer de resultaten 

Samenva?ng van IPA, GT en TA: 

Coderen, een sleutelproces: 
- Voor het coderen wordt eerste een transcrip2e gemaakt van audi2ef materiaal 

- Coderen gebeurt meestal op tekstmateriaal 

Er wordt gebruik gemaakt van codes = samenva2ende benamingen bij stukjes tekst: 

- Betekenis van alle teks�ragmenten wordt systema2sch onderzocht en geïnterpreteerd 

- Elk fragment krijgt een soort label dat kernach2g de interpreta2e van de onderzoeker 
weergeeh 

- Verschillende fragmenten kunnen dezelfde code krijgen 

- Codes helpen om samenhang en structuur te krijgen en het zorgt ervoor dat we gelijkaardige 
fragmenten snel terug kunnen vinden 

- Er kunnen op deze manier vergelijkingen gemaakt worden tussen fragmenten en 
terugkerende thema’s 

- Coderen is een hulpmiddel maar geen doel op zich, het helpt de onderzoeker in het 
analyseren van data 

IPA GT TA

Op basis van 
theore;sch kader?

Ja Ja Neen

Toevoegen van cases Case na case Cumula2ef Cumula2ef

Theore;sche 
sampling?

Neen, data – analyse 
heeh geen impact op 
steekproef

Ja Neen, data – analyse 
heeh geen impact op 
steekproef

Eindresultaat Tot een beter begrip 
komen van de beleefde 
unieke ervaring

Ontwikkelen van 
theorie of conceptueel 
kader

In kaart brengen van 
de ervaringen van 
individuen 
(gemeenschappelijke 
thema’s)

Codes Transcript Memo’s

Belang van privacy Als je pas een borstamputa2e 
gekregen hebt. Je zit daar (haalt 
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In vivo codes ! citaten of woorden die de par2cipanten leberlijk aanhalen, omschrijven wat er 
bedoeld wordt, worden gebruikt als code 

Constructed codes ! de onderzoeker kan ook theore2sche termen of woorden uit alledaags 
taalgebruik als code gebruiken 

Memo’s: 
Memo ! tussen;jdse bedenkingen en inzichten van de onderzoeker 

Perspec;ef aannemen van de 
pa;ënte, empathie

Als je pas een borstamputa2e 
gekregen hebt. Je zit daar (haalt 
diep adem) aan 2 lavabo’s, euh 
terwijl voortdurend die deur 
opengetrokken wordt, he. Om 
water uit te gieten voor de 
andere pa2ënten. Euhm, voor 
iets te halen, iemand die naar 
het toilet moet, allé je zit daar 
met je vuile haar … ik 
probeerde mij in haar plaats te 
stellen.

Confronta;e met organisa;e 
van zorg

Fase kort na de opera;e

Borstamputa;e als een 
‘verminking’ beschouwen

Met haar verminking, met euh, 
euh, de pijn die ze voelt, het 
lichaam dat tegentrekt … 
hadden ze haar gewoon aan de 
lavabo gezet en ik vond dat 
echt, ik vond dat om bij te 
wenen. Het is echt. Ik vond dat 
verschrikkelijk

Het is opvallend dat de persoon 
hier een borstamputa2e 
leberlijk benoemt als 
‘verminking’. Andere 
par2cipanten verwijzen eerder 
naar ‘de ingreep of opera2e’, 
ook naar ‘het verlies’ en de 
‘ontvrouwelijking’. Dit lijkt me 
aan te sluiten bij het 
theore2sch concept ‘cogni2eve 
flexibiliteit’ van Walker (2006). 
Het ‘ontvrouwelijken’ doet me 
ook denken aan hoe Judith 
Butler in haar boek ‘gender 
trouble’ verwijst naar 
genderiden2teit als een gevolg 
van performant gedrag.

Emo;onele betrokkenheid, 
zien van kwetsbaarheid

Confronta;e met organisa;e 
van zorg.

Verantwoordelijkheid voelen 
om onrechtstreeks zorg voor 
de pa;ënte op te nemen

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, allé, 
precies niet belangrijk zo. Ze 
kan zichzelf wassen dus, ja, het 
is niet zo erg. Misschien dat ze 
dat lichamelijk wel aankon 
maar het is dat niet alleen hé.

Rol ten aanzien van de 
pa;ënte
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➔ Kunnen vragen zijn die de onderzoeker zich stelt of mogelijke links en connec2es. Vaak is het 
iets waarover niet al2jd zekerheid van bestaat. Onderzoeker houdt deze gedachten vast, 
maar ziet ze niet als uitgangspunt of conclusie 

Hoofdstuk 7 – kwaliteitscontrole 
Kwaliteitscriteria  
Termen validiteit en betrouwbaarheid: 

- Beide termen krijgen een ietwat andere soort betekenis in kwalita2ef en kwan2ta2ef 
onderzoek 

Validiteit: 

- Gaat in kwalita2ef onderzoek niet over een onweerlegbare waarheid die naar een objec2eve 
realiteit verwijst 

- Het gaat over ‘verdedigbare beweringen’ en of deze sporen met onze onderzoeksgegevens 
(hoe kom je tot bepaalde conclusies en interpreta2es? Zijn deze gegrond / legi2em?) 

- Mee2nstrument verschilt aanzienlijk tussen kwan2ta2ef onderzoek (Bv. vragenlijsten) en 
kwalita2ef onderzoek (observa2e, dialoog, interac2e) 

- Termen die verwijzen naar validiteit: 

• Triangula2e 

• Coheren2e 

• Verheldering, iets ‘bewijst’ zichzelf 

• ‘tes;monal validity’ ! sluit aan bij de percep2e van de deelnemer? Member 
checking is een techniek die we hanteren om hieraan te voldoen. 

• Cataly;sche validiteit ! zet het aan tot verandering in de samenleving of bij 
par2cipanten? 

• Reflexieve validiteit ! verandert het de ideeën van de onderzoeker over het 
fenomeen? Draagt het bij tot nieuwe theorievorming? Roepen de resultaten nieuwe 
vragen op? 

• Is er consensus onder onderzoekers 

Betrouwbaarheid: 

- Betrouwbaarheid gaat hier over of je onderzoeksgegevens of observa2es geloofwaardig zijn 

- Het herhalen van eenzelfde kwalita2eve studie zal nooit iden2ek dezelfde gegevens 
opleveren omdat een sociale context erg complex is en zich zeer snel kan wijzigen. 

Zijn er richtlijnen en technieken? 

- Ja, maar … “Gebruik van afvinklijstjes is controversieel want het doet geen recht aan de 
flexibiliteit, crea2viteit en het niet-gestandaardiseerde van kwalita2ef onderzoek. Het gaat 
moeilijk samen met methodologisch pluralisme en een postmodern discours” 

(Denzin & Lincoln, 2000). 
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- Om orde te schepen, ontwikkelden onderzoekers Lincoln en Guba 2 nieuwe criteria: 
trustworthiness (betrouwbaarheid) en authenciteit  

Trustworthiness: 
- Gaat over de mate van grondigheid en adequaatheid van een onderzoek 

- Omvat 4 elementen: 

1. Credibility 

2. Transferability 

3. Dependability 

4. Confirmability 

1. Credibility: 

➔ Verwijzen je onderzoeksresultaten en interpreta2es naar de werkelijkheid zoals de 
par2cipanten deze ervaren? 

- Onderzoek is geloofwaardig als de resultaten congruent zijn met de percep;es van de 
bestudeerde mensen 

- Het perspec;ef van de par2cipanten op de realiteit wordt zo correct mogelijk weergegeven 

- Het uiteindelijke rapport weerspiegelt de doelen van het onderzoek en de percep;es van de 
mensen die in het onderzoek betrokken werden 

- Credibility is vergelijkbaar met de interne validiteit van een kwalita2ef onderzoek 

2. Transferability: 

➔ Zijn de onderzoeksresultaten bruikbaar in andere contexten? 

- Onderzoek is transfereerbaar als de resultaten overdraagbaar zijn naar andere gelijkaardige 
setngs of par;cipanten ! vormt een heikel punt binnen kwalita;ef onderzoek doordat de 
resultaten niet doorgetrokken kunnen worden naar de gehele popula;e (is ook niet de 
bedoeling) 

- Kennis (verkregen door kwalita2ef onderzoek) kan wel in de vorm van theorieën of 
concepten van betekenis zijn buiten de specifieke seang waar onderzoek werd gedaan 

- Transfereerbaarheid is vergelijkbaar met de criteria generaliseerbaarheid of externe 
validiteit in kwan2ta2ef onderzoek 

3. Dependability:  

➔ Zijn de onderzoeksresultaten consistent? Zou een andere onderzoeker ze kunnen repliceren? 

- Gaat over de mate waarin het onderzoek op een consistente en accurate manier gevoerd 
werd 
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- Sluit het beste aan bij ‘betrouwbaarheid’ 

- Een onderzoek moet kunnen herhaald worden door een andere onderzoeker in een andere 
context (hiervoor is het van belang dat elke stap in het onderzoeksproces wordt toegelicht en 
verantwoord!)  

4. Confirmability: 

➔ Wat beïnvloedt de onderzoeksresultaten? Zijn ze in zekere zin neutraal? Of heeh de 
onderzoeker, zijn / haar mo2va2e, interesses … een belangrijke invloed gehad op de 
resultaten? 

- Onderzoek moet zo open en eerlijk mogelijk zijn 

- In kwan2ta2ef onderzoek ! objec2viteit maar in kwalita2ef onderzoek is dit onmogelijk 

- Veel factoren die het onderzoeksproces kunnen beïnvloeden 

- In kwalita2ef onderzoek: 

• Zo nauwkeurig mogelijk nota maken van alle mogelijke beïnvloedende factoren 

• Onderzoeker geeh concreet weer op welke manier hij rekening hield met eigen 
vooronderstellingen 

• Transparan2e van het onderzoek blijkt duidelijk uit het onderzoeksrapport 

• Gedetailleerde beschrijving, argumenta2e van gemaakte keuzes en interpreta2es, 
traceerbare data en bronnen, openheid en eerlijkheid,… ! vormen allen de rode 
draad doorheen het onderzoek en de rapportering van het onderzoek 

Samenvaang van de 4 elementen: 

Authenciteit:  
- Authenciteit is zeer belangrijk in kwalita2ef onderzoek ! een studie is authen2ek wanneer 

de gebruikte strategieën geschikt zijn om de ideeën van de par2cipanten waarheidsgetrouw 
weer te geven 

- Die strategieën dragen ook bij tot het helpen van de par2cipanten en de betrokennen om 
hun wereld te begrijpen en verbeteren 

Naam criterium in kwalita;ef 
onderzoek

Naam criterium in kwan;ta;ef 
onderzoek

Aspect waar dit criterium naar 
verwijst

Credibility / geloofwaardigheid Interne validiteit Waarheidgehalte

Transferability / 
overdraagbaarheid

Generaliseerbaarheid of 
externe validiteit

Toepasbaarheid

Dependability / 
a[ankelijkheid

Betrouwbaarheid Consisten2e

Confirmability / 
overtuigingskracht

Objec2viteit Neutraliteit 
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- Omvat 5 elementen: 

1. Fairness 

2. Ontologische authenciteit 

3. Educa2eve authenciteit 

4. Cataly2sche authenciteit 

5. Tac2sche authenciteit 

1. Fairness: 

- Onderzoeker is eerlijk tegenover de par;cipanten en verkrijgt hun goedkeuring doorheen 
de gehele studie (deelnemers kunnen een ‘informant consent’ tekenen) 

- Fairness betekent dat de onderzoeker rekening houdt met de sociale context waarin 
betrokken par2cipanten werken en leven 

2. Ontologische authenciteit: 

- Alle betrokken (par2cipanten, onderzoeker, lezers) leren hun eigen sociale wereld beter te 
doorgronden en begrijpen 

3. Educa2eve authenciteit: 

- Par2cipanten begrijpen andere mensen beter doordat ze meer inzicht verwerven in hun 
eigen sociale wereld 

4. Cataly2sche authenciteit: 

- Par2cipanten kunnen gerichter beslissingen nemen door het eigen verkregen inzicht in hun 
beleving en ervaringen 

5. Tac2sche authenciteit: 

- Onderzoeker geeh par2cipanten een stem en laat ze toe sterker te staan dan voor het 
onderzoek 

Technieken om de kwaliteit van kwalita1ef onderzoek te garanderen 
- Strategieën of technieken kunnen bijdragen tot de kwaliteit van het onderzoek 

- Voorbeelden die we bespreken: 

1. Langdurig engagement  

2. Aandacht voor nega2eve onderzoeksvoorbeelden 

3. Een rijke beschrijving van het fenomeen (thick descrip2on) 
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1. Langdurig engagement: 

- Gericht op het opbouwen van een vertrouwensband met par;cipanten zodat ze jou 
‘eerlijke’ informa;e bezorgen 

- Stelt je in staat om inzicht in de reikwijdte van het fenomeen te krijgen 

- Aanhoudende observa2e stelt je in staat om alle factoren en invloeden in kaart te brengen 

- Het draagt bij tot een ‘diepgaand’ begrijpen van het fenomeen 

2. Aandacht voor nega2eve onderzoeksvoorbeelden: 

- Je besteedt aandacht aan onderzoeksvoorbeelden die afwijken van de meeste anderen 

- Lijken in strijd te zijn met wat je zou verwachten of wat andere cases net lijken aan te tonen 

- Stelt je in staat om patronen in de data te herbekijken en interpreta2es te verbreden  

3. Een rijke beschrijving van het fenomeen (thick descrip2on): 

- Heeh 5 centrale kenmerken: 

1. Zekere diepgang, hoge dichtheid en is erg gedetailleerd 

• Omvat accuraat beschrijven, contextuele gegevens rapporteren, gedachten, emo2es 
en sociale interac2es weergeven en mogelijke beweegredenen van personen 
vermelden 

2. Verisimilitude ! lezer heeh het gevoel dat hij / zij het fenomeen in kwes2e zelf ervaren 
heeh of had kunnen ervaren 

3. Als onderzoeker breng je als het ware een rela;e of interac;e tot leven of omschrijf je 
heel gedetailleerd hoe een bepaalde par2cipant iets beleefd 

4. Je beschrijh niet enkel de feiten zoals ze zich voortdoen, maar ook jouw commentaren 
en interpreta;es én commentaren op deze interpreta;es 

5. Een rijke omschrijving zet aan tot nadenken en / of kan de lezer erdoor een bepaald 
fenomeen beter begrijpen 

Er zijn nog andere technieken om de kwaliteit in een kwalita2ef onderzoek te garanderen maar zijn 
meer omvangrijk, veelzijdig en rela2ef complex: 

1. Het in context plaatsen van onderzoeksgegevens en reflexiviteit 

2. Member checking ! onderzoeksgegevens of resultaten voorleggen aan de par2cipanten 

3. Triangula2e ! het onderzoeksfenomeen dat je bestudeert vanuit verschillende 
perspec2even 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 
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Het in context plaatsen van onderzoeksgegevens en reflexiviteit: 
➔ Verwijst naar de culturele en persoonlijke geschiedenis van onderzoeker en par2cipanten en 

naar de plaats waar de observa2e of waarneming van de feiten zich voordeed 

Contextualiseren is essen2eel: 

- Er moet uitgebreid aandacht besteed worden aan de specifieke kenmerken van de 
onderzochte par2cipanten en hun context 

- Context van de onderzoeker kan ook een rol spelen ! Hoe beïnvloedt jouw achtergrond 
mogelijk het onderzoeksverloop?  

- Het erkennen van deze subjec2viteit doe je door als onderzoeker doorheen het proces 
nauwgezet te reflecteren  

Reflexiviteit is ook van belang: 

- Houdt in at je de aandacht besteed aan de invloed die voorlopige hypothesen en de eigen 
aanwezigheid kunnen hebben op de dataverzameling en de analyse 

Member checking:  
➔ Leggen van de resultaten voor aan de par2cipant zelf 

- Toetsen of de interpreta;es van de onderzoeker correct zijn en of de realiteit van de 
par;cipant correct wordt voorgesteld 

- Member checking draagt bij tot de betrouwbaarheid van bevindingen 

- Verlicht de onzekerheid van de onderzoeker 

- Ideeën van de onderzoeker zelf zijn niet allesbepalend en de ideeën van de par2cipanten 
zelf worden weergegeven 

Gebruikt van deze techniek staat op zich wel ter discussie, Sandelowski haalt volgende kri2sche 
bedenkingen aan: 

- Onderzoekers en de par2cipant(en) hebben een verschillend perspec2ef en een verschillend 
doel. Ze willen zowel ‘mul2ple reali2es’ weergeven maar ook de ervaring van individuele 
par2cipanten. Par2cipanten kunnen vooral inzicht geven in hun eigen exemplarische unieke 
ervaringen 

- Par2cipanten kunnen defensief reageren bij het verwoord zien van hun ervaringen en 
beleving 

- Par2cipanten kunnen kri2sche bedenkingen niet vermelden doordat er een 
vertrouwensrela2e is met de onderzoeker 

- Percep2es zijn variabel doorheen de 2jd. Door verwerking en cogni2eve herstructurering kan 
het zijn dat par2cipanten zich niet langer herkennen in de resultaten 

- Theorieën en concepten die de onderzoeker in zijn analyse gebruikt ! abstract van aard. Er 
is een mogelijkheid dat de par2cipanten zich niet herkennen in de concepten en e2c 
perspec2ef van de onderzoeker, omdat ze de gebruikte taal zelf niet gebruiken. 
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 Triangula1e: 
➔ Verwijst naar het gebruiken van verschillende onderzoeksmethoden, 

dataverzamelingsmethoden, databronnen of het aangaan van een samenwerking met 
verschillende onderzoekers 

➔ Door een fenomeen vanuit verschillende perspec;even te bekijken, verhoog je de 
accuraatheid van de ‘me2ng’ 

Er bestaan verschillende soorten triangula2e: 

- Gebruiken van verschillende (kwalita;eve) databronnen; Bv. werken met diepte – 
interviews, focusgroepen, par2ciperende observa2e,… 

- Methodologische triangula;e ! een onderzoeker combineert bijvoorbeeld kwan2ta2eve 
met kwalita2eve onderzoeksmethoden 

- Met meerdere onderzoekers samen werken ! twee onderzoekers analyseren ona�ankelijk 
van elkaar dezelfde kwalita2eve gegevens. Nadien gaan ze het analyseproces en resultaten 
gaan bespreken om zo van elkaar te leren 

- Theore;sche triangula;e ! onderzoekers gebruiken theore2sche perspec2even om 
eenzelfde fenomeen te benaderen 

Een audit laten uitvoeren: 
- Een niet – betrokken onderzoeker van uw studie gaat het proces en resultaat nakijken 

- Doel ! accuraat nagaan en om te controleren of de bevindingen, interpreta2es en conclusies 
wel degelijk overeenkomen met de onderzoeksgegevens 

In een eerste stap bereidt men de audit voor door relevante documenten en gegevens te verzamelen: 

- Een dagboek met no22es en geheugensteuntjes dat de onderzoeker gebruikte 

- Een overzicht van alle onderzoeksac2viteiten 

- Info over wanneer en hoe welke onderzoeksgegevens verzameld werden 

- 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: 

- Zijn de bevindingen gebaseerd op de onderzoeksgegevens? 

- Zijn de gevolgtrekkingen logisch? 

- Zijn de categorieën die men onderscheidt op basis van de onderzoeksgegevens gepast? 

- Kunnen onderzoekers beslissingen en methodologische wijzigingen verantwoorden? 

- Is er sprake van vooringenomenheid van de onderzoekers? 

- Welke strategieën paste men toe om wetenschappelijke integriteit te garanderen? 
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Hoofdstuk 8 – ethisch handelen en rapporteren 
We staan s2l bij: 

- Ethisch handelen in kwalita2ef onderzoek 

- Algemene kenmerken van het schrijfproces 

- Richtlijnen om een paper te schrijven 

Ethisch handelen in kwalita1ef onderzoek 
Ethisch handelen vraagt om extra aandacht: 

- Onderzoek is vaak socio – interac2oneel ! onderzoeker staat op een erg directe manier in 
contact met de par2cipanten 

- We staan s2l bij 4 verschillende dimensies: 

• Procedureel 

• Rela2oneel 

• Situa2oneel 

• Sociaal – poli2ek 

Procedureel – ethiek op vlak van procedures 
Procedurele ethiek: 

➔ Het voorschrijven van professionele gedragscodes die dienen als morele uitgangspunten voor 
onderzoekers om adequaat om te gaan met Bv. geïnformeerde toestemming, 
vertrouwelijkheid, het recht op privacy en bescherming tegen mogelijke schade 

➔ Is ins2tu2oneel verankerd 

Deze dimensie is belangrijk maar er zijn er enkele beperkingen aan verbonden: 

- Regels en richtlijnen s2muleren weinig of geen kri2sche aatude. Het draagt soms bij als een 
vals gevoel van veiligheid (als ethische commissie het heeh goedgekeurd, hoef ik me verder 
nergens nog zorgen over te maken) 

- Lijkt eerder over aansprakelijkheid te gaan 

- Doet soms uitschijnen dat wetenschap waarde – neutraal is en at par2cipanten al2jd 
op2maal beschermd zijn. 

Deze ethische procedures zijn niet voldoende ! belang van andere dimensies!!! 

Rela1onele onderzoekstechniek 
- Werd beïnvloed vanuit het feminisme 
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- Omarmt de waarden zoals wederzijds respect 

- Erkent de asymmetrische machtsverhouding tussen onderzoeker en par2cipant 

- Fundamenteel om humane interpersoonlijke banden tussen onderzoeker en onderzochte te 
bewaken 

- Nauw verweven met situa2onele ethiek 

Situa1onele ethiek 
- Ethisch handelen 2jdens het hele onderzoeksproces 

- In het kwalita2eve onderzoeksveld kunnen zich sub2ele, ethisch belangrijke gebeurtenissen 
voordoen, deze zijn soms onvoorspelbaar (Bv. een emo2onele reac2e van een meisje 2jdens 
een interview 2jdens een interview over het ervaren van geweld) ! hoe ga je daarmee om? 

- Het is belangrijk om als onderzoeker zo goed mogelijk voorbereid te zijn 

- Sensi2viteit is hier van belang 

Socio – poli1eke onderzoeksethiek 
- Onderzoek kan niet gedistan2eerd worden van sociale, poli2eke en historische processen 

- Produceren van kennis is nooit neutraal 

- Er zijn al2jd machtsverhoudingen die plaatsvinden binnen een sociaal en poli2ek veld 

- Door de poli2eke dimensie die vaak een rol speelt ! reflexiviteit over de complexe, 
omstreden en contradictorische aard van onderzoek van groot belang 

Conclusie 
- Ethiek heeh meerdere func2es dan alleen het bewaken van procedures 

- Ethisch handelen moet in elke onderzoeksfase doordringen 

- Reflexieve benadering als onderzoeker is een vereiste 

- Het is belangrijk na te denken over ons uitgangspunt 

Welke paradigma’s of aannames ziben vervat in het onderzoek en de manier van handelen wat 
betreh: 

- Ontologie ! Wat is de aard van de werkelijkheid? Wat kenmerkt de mens en mens – zijn? 

- Epistemologie ! Wat is de rela2e tussen onderzoeker en het onderzochte? 

- Methodologie ! Hoe kennen we de wereld of krijgen we er kennis van? 

Rapporteren 
Algemene kenmerken van het schrijfproces 

- Schrijven gebeurt al2jd in verschillende rondes, dit schrijf je nooit in één keer 
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- Je gaat van analyse tot uitschrijven: 

• Je schrijh een verhaal op basis van quotes per thema 

• Elimina;e van quotes is essen;eel maar soms wel erg moeilijk 

• Stapsgewijs voeg je er quotes aan toe 

• Kwaliteitscontrole is intrinsiek verbonden met het schrijven ! lezers moeten de 
kwaliteit kunnen beoordelen 

- Je schrijp met je onderzoeksvraag in je achterhoofd 

- Quotes zijn niet zomaar voorbeeldjes maar zijn van essen;eel voor het verhaal en het 
thema (contextualiseer ze) 

- Cijfers hoeven niet gerapporteerd te worden 

- In een andere taal schrijven is moeilijk, quotes vertalen is las2g (! het gebruik van 
backward / forward transla;on) 

- Persoonlijke we / ik – vorm niet vermijden in kwalita2ef onderzoek ! rol van subjec;eve 
posi;e van de onderzoeker 

- Passief / complex taalgebruik vermijden ! als je een theorie of bepaald fenomeen goed 
begrijpt, kan je deze ook op een eenvoudige manier uitleggen en weet je ook anderen beter 
te overtuigen 

Specifieke richtlijnen bij het schrijven 
- Bepalen van de doelgroep ! voor wie schrijf je? 

- Is het nieuw / innova2ef? 

- Ben je er zelf voldoende in geïnteresseerd of gepassioneerd? 

- Ideeën lenen zich uit tot het uitschrijven van een tekst, deze moeten zich al in een vroege 
onderzoeksfase gaan dienen 

- Geef omkadering: 

• Wat is het verhaal? Met welke gegevens en voor wie? 

• Introduc2e ! 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: 

o “de meeste appels zijn rond” 

• Analy2sch ! maak een analyse van alle bestaande gegevens 

o Meer dan 50% van de appels zijn rond. Echter; een aantal studies tonen aan dat 
ongeveer 20% er uit ziet als een peer, 5% zijn wat hoekig en een kleine 
minderheid (< 1%) ziet eruit als een banaan 

• Synthese ! maak een gebalde samenvaang 
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o Hoewel meer dan de helh van de appels rond zijn, bestaat er een grote varia2e in 
vormen. Deze vormen gaan van hoekig tot … 

- Verzorg je overgangen: 

• De laatste zin(nen) van een paragraaf introduceert het begin van de volgende 

• De eerste zin(nen) van een paragraaf verwijst naar het einde van de vorige paragraaf 

• De eerste paragraaf van een thema2sch onderdeel is een introduc2e, de laatste is een 
synthese 

- Methode beschrijven: 

• Omkadering 

• Kwaliteit en privacy 

• Wie zijn de deelnemers? Steekproef en rekruteren 

• Hoe verzamelde je gegevens? Procedure: interview techniek, topic list, opname,… 

• Hoe analyseerde je de gegevens? Analy2sche aanpak: transcripts, sohware, 
codeerprocedure, thema2sche analyse,… 

➔ Rapporteer in overzichtelijke tabellen 

 

Om de resultaten uit te schrijven heb je 2 op2es: 

1. Je onderscheidt de resultatenssec2e duidelijk van de discussie en concusie (meest gangbare 
bij kwan2ta2eve studies) 

2. Je combineert beide sec;es in één geheel (meest gangbaar bij kwalita2eve studies) 

- Maak één punt per keer ! zo hou je het eenvoudig en kan je een logisch verhaal opbouwen 

- Data spreken niet voor zichzelf ! wees analy2sch 

 
Table  1.    Sociodemographic Characteristics of the Respondents and Types of Antigay Violence Experienced 

 
Nickname                                          Sex                                       Age                                                Type of Antigay Violence 

 
1. Anneke Female 27 Verbal and physical violence 
2. Kim Female 22 Verbal and sexual violence 
3. Dennis Male 45 Verbal violence 
4. Sofie Female 24 Verbal violence 
5. Valérie Female 26 Verbal violence 
6. Tom Male 56 Verbal, physical, and material violence 
7. Jerry Male 58 Verbal and material violence 
8. Bart Male 32 Verbal and physical violence 
9. Jozef Male 36 Verbal, physical, and material violence 

10. Pino Male 47 Verbal and material violence 
11. Jeroen Male 27 Verbal and physical violence 
12. Volker Male 33 Verbal and physical violence 
13. Leen Female 28 Verbal and physical violence 
14. Mieke Female 64 Verbal violence 
15. Hans Male 49 Verbal violence 
16. Stijn Male 21 Verbal and physical violence 
17. Alex Male 28 Verbal and physical violence 
18. Chris Male 28 Verbal violence 
19. Tommy Male 24 Verbal and physical violence 
Note. All nicknames used were pseudonyms. 
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- “top en tail” elke quote ! de overgang van de ene naar de quote moet logisch zijn 

- Bij het beschrijven van je resultaten: 

• Moeten diagrammen, figuren, quotes verhelderen en illustreren 

• Gebruik nicknames voor de par2cipanten en geef geen info over de context maar 
bescherm privacy 

• Nummer je quotes dat je ze gemakkelijk kunt traceren 

• Verken afwijkende cases / voorbeelden 

Het rapporteren van quotes heeh ook zijn specifieke richtlijnen: 

- Je voorziet quotes van context 

- Interpreteer quotes 

- Zoek naar een goed evenwicht tussen quotes en tekst 

- Quotes zijn meestal rela2ef kort (3 à 5 zinnen) 

- Gebruik enkel de meest sprekende quotes 

- Je kan afwijken van de spreektaal (maak het leesbaar) 

- Geef quotes een nummer of code ! traceerbaarheid 

- Symbolen op pauze, s2lte, wegla2ng,… aan te duiden 

Je discussie schrijven: 

- Vat samen ! Waarom genereert dit nieuwe inzichten? 

- Erken beperkingen en bespreek ze 

- Overtuig de lezer  

- Zijn er mogelijke alterna2eve verklaringen? 

- Leg het verband met de literatuur 

- Wat zijn implica2es voor prak2jk, theorie en toekoms2g onderzoek? 

Een eerste versie herwerken: 

- Een eerste versie is nooit de defini2eve versie 

- Zoek een vriendelijke maar kri2sche peer en maak een praatje over het onderzoek 

- Het helpt om na te denken over wat belangrijk is, wat zwaktes zijn en wat belangrijke 
literatuur is 

- Vermeld deelnemers en partners 

- Kijk naar criteria / richtlijnen die men hanteert voor evalua2e ! CASP (Cri2cal Appraisal Skills 
Program) 
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