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Syllabus deel 1 

1. Introductie 
1.1.  Kwantitatief vs kwalitatief 

Kwalitatieve data-analyse bestudeert de output van onderzoeken 

Onderzoek = a systematic process of critical inquiry leading to valid propositions and conclusions that 

are communicated to interested others 

Kwantitatief Kwalitatief 
Cijfers Woorden 

Perspectief onderzoeker Perspectief participanten 

Onderzoeker afstandelijk Betrokken onderzoeker 

Theorie testen Theorie bouwen 

Statisch Proces 

Gestructureerd Ongestructureerd 

Generalisatie Contextueel begrip 

Betrouwbare, harde data Rijke, diepe data 

Macro Micro 

Gedrag Betekenis 

Artificiële settings Naturalistische settings 

Beiden gericht op: data-reductie, beantwoorden onderzoeksvragen, relateren van data-analyse aan 

onderzoeksliteratuur, variatie blootleggen/begrijpen, vermijden van bewuste vertekening, belang 

van transparantie 

Kwalitatief onderzoek: veel werk, meestal niet gebruikt om te generaliseren naar een groot deel van 

de bevolking 

1.1.1. Kwalitatief onderzoek 
1.1.1.1. Definitie 

Bewonen sociale, persoonlijke en relationele wereld die complex en gelaagd is en vanuit 

verschillende perspectieven kan bekeken worden 

Gaat niet uit van 1 ultiem perspectief 

Geleefde ervaring en betekenis eerder dan meten gedrag 

Bijdragen aan een begrijpen van hoe de wereld geconstrueerd wordt, maar elke methode focust op 

een verschillend facet van deze wereld 

1.1.1.2. Kenmerken 

- Nadruk op inductie (= data als vertrekpunt, theorie opbouwen) 

- Context individu  

- Hoe- vragen ipv waarom-vragen (bredere date verkrijgen) 

- Onderzoek in naturalistische setting 

- Emic of insider perspectief= participanten geven betekenis aan de data 

- Rijke beschrijving 

- Rol van de onderzoeker (reflexiviteit) 
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2. Wetenschapsfilosofische paradigma’s 
2.1. Paradigma’s 

Een paradigma= een veronderstelling die algemeen aanvaard is  

Wetenschap vertrekt uit veronderstellingen over de wereld, welke kennis mogelijk is, hoe we 

deze kunnen verwerven ≠ neutraal 

2.1.1. Ontologie 

“Wat is de aard van de realiteit en het zijn?” 

M.a.w. wat wordt er nu echt onderzocht 

Nauw verwant aan epistemologie 

Allegorie van de grot van Plato 

Realisme= 1 kenbare, identificeerbare, meetbare realiteit 

Relativisme= meervoudige, geconstrueerde realiteiten 

2.1.2. Epistemologie 

“Wat is de relatie tussen onderzoeker (diegene die wil weten) en onderzochte (diegene die 

weet)?” 

Kennistheorie= aard, oorsprong, voorwaarden en reikwijdte kennis en weten 

Nauw verwant aan axiologie (= invloed van onderzoeker in het onderzoeksproces) 

Objectivisme/dualisme= onderzoeker en participant onafhankelijk, objectief bestudeerbaar 

Subjectivistisch/transactioneel= interactie onderzoek, participant centraal, geco-construeerde 

bevindingen 

2.1.3. Methodologie 

Hoe (met welke procedures) kunnen we kennis verwerven? 

2.2. Leerpad 1 

2.2.1. Artikel Ponterotto 

Noord-Amerika: in het midden van een graduele paradigma-shift van kwantitatieve methoden 

naar kwalitatieve methoden 

O’Neill: vraagt meer balans tussen kwalitatieve en kwantitatieve methoden in psychologisch 

onderzoek 

Recente percepties: 

- Psychologie is gedomineerd geweest door positivistische en postpositivistische onderzoek 

paradigma’s en de geassocieerde kwantitatieve methoden 

o Limiteert vooruitgang 
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o Postmodernistische perspectieven zijn betrokken in sociale wetenschappen, maar bij 

psychologie gaat dit traag 

o Geschiedkundig bevroren 

- Sterke roep tot versterking van kwalitatief onderzoekstraining in counseling psychologie 

- Meer en meer kwalitatief getrainde psychologen, gebruiken deze methoden in hun 

onderzoek 

o Ondanks training is hun visie sterk beïnvloed door hun pospositivistische socialisatie 

Wetenschap= systematische zoektocht naar kennis 

Filosofie van de wetenschap= onderliggende conceptuele basis van de zoektocht naar kennis 

Ontologie= natuur van realiteit en het zijn 

Epistemologie= studie van kennis, relatie tussen participant en onderzoeker 

Axiologie= rol en plaats van waarden in het onderzoek proces 

Retoriek= taal en presentatie van het onderzoek 

Methodologie= proces en procedures van onderzoek 

Paradigma= en complex geheel van opvattingen, methoden en vraagstellingen dat het 

wetenschappelijke van een bepaald tijdvak een idee geeft van wat de belangrijke vragen zijn en hoe 

die opgelost moeten worden 

Ideografisch= focus op het begrijpen van het individu als een unieke entiteit 

Nometisch= focus op het onthullen van generale patronen van gedrag  dat een nomethische basis 

heeft, predictie en verklaring van fenomenen ipv individuele in-depth. Focus op generalisatie 

Etic= universele wetten en gedragingen dat naties en culturen overstijgen en van toepassing zijn op 

alle mensen 

Emic= constructen of gedragingen dat uniek zijn voor een individu, sociaalculturele contexten die 

niet generaliseerbaar zijn 

Kwantitatieve methoden= focus op kwantificatie van observaties, gemiddeldes en varianties, nadruk 

op meten en analyseren van causale of correlationele relaties tussen variabelen  

Kwalitatieve methoden= empirische processen, interpretatie van ervaringen van participanten in 

een specifieke context 

Zowel kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen zijn empirische methoden (ze bestaan uit 

verzameling, analyse en interpretatie van observaties of data 

Rest van artikel nog eens lezen vanaf p4 
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 Positivisme Post-positivisme Constructivisme-
interpretivisme 

Kritisch-ideologisch 
perspectief 

Ontologie 

(= Wat is de aard 
van de realiteit en 
het zijn en wat 
kunnen we er van 
kennen) 

Naïef realisme 

1 ware (externe) 
realiteit die kenbaar, 
identificeerbaar en 
meetbaar is 

Kritisch realisme 

1 ware (externe) 
realiteit die slechts 
gedeeltelijk kenbaar 
en meetbaar is 

Relativisme 

Meervoudige, 
geconstrueerde 
realiteiten 

Realiteit is subjectief en 
beïnvloed door de 
context van de situatie 

Historisch 
realisme/relativisme 

Realiteiten die gevormd 
worden door sociale, 
politieke, culturele, 
economische , etnische en 
genderwaarden 

Realiteiten worden 
gemedieerd door 
machtsrelaties die sociaal 
en historisch gegrond zijn 

Epistemologie 

(= wat is de relatie 
tussen onderzoeker 
en onderzochte) 

Dualisme / 
objectivisme 

Onderzoeker en 
participant zijn 
onafhankelijk van 
elkaar 

Door middel van 
rigoureuze 
gestandaardiseerde 
procedures kunnen 
onderzoeksobjecten 
objectief en zonder 
bias door 
onderzoekers 
bestudeerd worden 
(geen invloed tussen 
onderzoeker en 
participant) 

Gerepliceerde 
bevindingen worden 
als waar beschouwd 
en versterken 
evidentie voor 
verificatie 

Aangepast dualisme / 
objectivisme 

Erkent mogelijke 
invloed van 
onderzoeker, maar 
objectiviteit en 
onafhankelijkheid 
tussen onderzoeker en 
participant blijven 
belangrijke richtlijnen 
in het 
onderzoeksproces 

Bevindingen zijn 
waarschijnlijk waar 

Transactioneel/ 
subjectivistisch 

Gegeven de (sociale) 
constructie van de 
realiteit is de interactie 
tussen onderzoeker en 
onderzoeksobject 
centraal om de geleefde 
ervaring van 
participanten te vatten 
en te beschrijven 

Bevindingen zijn 
geconstrueerd 

Transactioneel/ 
subjectivistisch 

Dialectische relatie tussen 
onderzoeker en 
participant met als doel 
transformatie/emancipatie 
in de participant te 
bewerkstelligen zodanig 
dat deze zich kan 
ontworstelen aan 
onderdrukking 

Het onderzoeksproces is 
sterk waardengemedieerd 

Bevindingen zijn 
waardengemedieerd 

 

Axiologie 

(= rol van waarden 
van de onderzoeker 
in het 
wetenschappelijk 
proces) 

Geen plaats voor 
waarden in het 
onderzoeksproces 

Elimeneren of strikt 
controleren van 
waarden door gebruik 
te maken van 
gestandaardiseerde en 
systematische 
onderzoeksmethoden 

Geen plaats voor 
waarden in het 
onderzoeksproces 

Elimineren of strikt 
contoleren van 
waarden door gebruik 
te maken van 
gestandardiseerde en 
systematische 
onderzoeksmethoden 

Waarden en ervaring 
kunnen niet gescheiden 
worden van het 
onderzoeksproces 

= > Onderzoeker moet 
zijn waarden erkennen, 
beschrijven 
(reflexiviteit) en tussen 
haakjes zetten, maar ze 
niet elimineren. 
Omwille van intensiever 

Pro-actieve waarden die 
centraal zijn voor taak, 
doel en methoden van 
onderzoek 

= > hoop en 
verwachtingen dat 
waarden het 
onderzoeksproces en 
resultaten beïnvloeden 
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Ondanks controleren 
van waardenbias in 
onderzoeksproces 
worden waarden toch 
weerspiegeld in de 
keuzen van een 
onderzoeksonderwerp 

Ondanks controleren 
van waardenbias in 
onderzoeksproces 
worden waarden toch 
weerspiegeld in de 
keuze van een 
onderzoeksonderwerp 

Beperkt erkennen van 
waarden zorgt ervoor 
dat bracketing en 
bespreken van 
mogelijke impact van 
waarden op 
onderzoeksproces 
kunnen binnen dit 
perspectief 

contact met 
participanten zou dit 
hoe dan ook onmogelijk 
zijn 

Waarden worden 
tussen haakjes 
geplaatst, maar zijn ook 
manier om dialoog met 
participanten aan te 
gaan 

Omwille van focus op 
ongelijkheid en 
onderdrukking als gevolg 
van bestaande 
machtsverhoudingen is 
onderzoek gericht op het 
emanciperen van 
participanten en de status 
quo te doorbreken 

Retoriek 

(= taal die gebruikt 
wordt om 
procedures en 
resultaten van 
onderzoek te 
communiceren) 

Objectiviteit, afstandelijke en emotioneel 
neutraal taalgebruik 

3e persoon om objectiviteit en precisie te 
benadrukken 

Persoonlijker 

Meer 1e persoon (erkent invloed onderzoeker in 
taalgebruik) 

Aandacht voor ervaring, verwachting, bias en 
waarden onderzoeker in rapportage onderzoek 

Methodologie 

(= proces en 
procedures om 
onderzoek te doen) 

(quasi-)experimentele 
methoden: strikt 
controleren of 
manipuleren van 
variabelen 

Hypothetisch-
deductieve methode 
gericht op verificatie 
van a priori 
hypothesen 

Voornamelijk 
kwantitatieve 
methoden waarbij 
statistisch hypothesen 
getoetst worden 

Gericht op verklaring 
die leidt tot predictie 
en controle van 
fenomenen 
(universele wetten) 

(quasi-) experimentele 
methoden: strikt 
controleren of 
manipuleren van 
variabelen 

Hypothetisch-
deductieve methode 
gericht op falsificatie 
van a priori 
hypothesen 

Voornamelijk 
kwantitatieve 
methoden waarbij 
statistisch hypothesen 
getoetst worden 

Ook meer 
gecontroleerde 
vormen van 
kwalitatief onderzoek 
mogelijk  

Gericht op verklaring 
die leidt tot predictie 
en controle van 
fenomenen 
(universele wetten) 

Meer kwalitatief 
onderzoek in 
naturalistische 
contexten 

Intensere onderzoeker-
participant contacten 

Hermeneutische 
benadering (belang 
interpretatie): betekenis 
aan de oppervlakte 
brengen 

Meer kwalitatief 
onderzoek in 
naturalistische contexten 

Intensere onderzoeker-
participant contacten 

Dialoog/dialectiek in 
relatie tot participant 
centraal 
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 Positivisme Post-positivisme Contructivisme- 
interpretivisme 

Kritisch-ideologisch 
perspectief 

Namen Verlichting 
Mill 

 Kant 
Dilthey 

Frankfurt school: 
Horkheimer, Adorno, 
Marcuse 

 

2.2.2. Vragen 

De feministische theorie vloeit voort uit het feminisme en doet onderzoek naar genderongelijkheid. Ze 

probeert daarbij bloot te leggen hoe de maatschappij en heersende verhalen bestaande 

machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen bestendigen en bekritiseert deze ook. In die zijn sluit 

deze theorie best aan bij een  

• positivistisch paradigma  

• post-positivistisch paradigma  

• constructivistisch-interpretatief paradigma  

• kristisch-ideologisch paradigma 

 

De notie van reflexiviteit is gebaseerd op het idee dat (meerdere juiste antwoorden mogelijk)  

• de onderzoeker en de onderzochte onafhankelijk zijn 

• de onderzoeker een invloed heeft op de onderzochte en vice versa  

• de onderzoeker zijn eigen ideeën en veronderstellingen geen invloed hebben op het 

onderzoeksproces  

• de onderzoeker dient te reflecteren over hoe de eigen veronderstellingen het onderzoeksproces 

beïnvloeden 

 

Welke van de volgende stellingen is/zijn correct?  

• Daar waar ontologie gaat over de aard van kennis, betreft epistemologie eerder 

vooronderstellingen over de aard van de werkelijkheid.  

• Paradigma's zijn strikt afgebakende sets van assumpties over de aard van de werkelijkheid, kennis, 

methoden en de rol van waarden daarin die bepalen op welke manier onderzoek kan gebeuren.  

• Nomothetisch onderzoek sluit best aan bij kwantitatief onderzoek terwijl kwalitatief onderzoek 

vanuit zijn eigenheid eerder idiografisch georiënteerd is.  

• Omdat kwalitatief onderzoek veelal ingaat op hoe mensen zelf een bepaalde realiteit ervaren of 

betekenis verlenen sluit dit meer aan bij een etic perspectief 
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Een onderzoeker doet onderzoek naar druggebruik bij krakers en gaat daarvoor een tijdlang leven in 

een krakersgemeenschap om zo goed mogelijk zicht te krijgen op hoe mensen dit binnen deze 

gemeenschap betekenis geven. Deze onderzoeker sluit meest aan bij  

• een positivistisch of post-posivistisch perspectief  

• een constructivistisch-interpretatief perspectief  

• een kritisch-ideologisch perspectief 

 

Een onderzoeker doet onderzoek naar pesten op school en maakt daarbij gebruik van semi-

gestructureerde interviews die door verschillende beoordelaars gescoord worden. Dit onderzoek sluit 

meest aan bij  

• een positivistisch of post-posivistisch perspectief  

• een constructivistisch-interpretatief perspectief  

• een kritisch-ideologisch perspectief 

 

Welk van volgende stellingen is correct (meerdere juiste antwoorden mogelijk)?  

• Onderzoek kan nooit waardenneutraal zijn  

• Vanuit positivistisch en post-positivistisch perspectief worden waarden van de onderzoeker buiten 

beschouwing gelaten in het onderzoeksproces.  

• 'Bracketing' of het tussen haakjes zetten van eigen waarden is een gebruikelijke manier om met de 

onvermijdelijke invloed van waarden van de onderzoeker om te gaan in onderzoek vanuit een 

positivistisch perspectief.  

• Onderzoek dat gericht is op het veranderen van een bestaande - als onrechtvaardig beschouwde - 

situatie is kenmerkend voor onderzoek vanuit een constructivistisch-interpretatief perspectief. 

 

In zijn artikel stelt Ponterotto dat de psychologie als discipline lang gedomineerd werd door 

positivistische en post-positivistische paradigma's (en daarmee geassocieerde kwantitatieve 

methoden).  

• Deze focus sluit aan bij wat Dilthey in zijn onderscheid tussen natuur- en geesteswetenschappen 

benoemde als de gerichtheid op verklaren van de natuurwetenschappen.  

• Deze focus sluit aan bij wat Dilthey in zijn onderscheid tussen natuur- en geesteswetenschappen 

benoemde als de gerichtheid op begrijpen van de geesteswetenschappen. 
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John Stuart Mills' argument dat grote steekproeven de persoonlijke eigenaardigheden in data 

onderdrukken en algemene oorzaken of de ultieme natuurwetten blootleggen sluit aan bij  

• een etic en idiografisch perspectief  

• een emic en idiografisch perspectief  

• een etic en nomothetisch perspectief  

• een emic en nomothetisch perspectief 

 

Kant argumenteerde dat menselijke uitspraken over de wereld niet onafhankelijk kunnen zijn van de 

interne mentale processen van de mens die de uitspraken doet. Een dergelijk perspectief onderbouwt:  

• het post-positivisme  

• het constructivisme-interpretivisme  

• het kritisch-ideologisch perspectief 

 

Lees onderstaand fragment uit het methode gedeelte van een onderzoek (TC betekent Therapeutic 

Community) en geef aan welke stelling hierover correct is: 

• Deze aanpak is een voorbeeld van een etic en idiografisch perspectief  

• De onderzoeker uit deze studie vertrekt van subjectivistisch-transactioneel epistemologisch 

perspectief  

• Deze beschrijving is een voorbeeld van reflexiviteit  

• De onderzoeker uit deze studie brengt het onderzoek in gevaar omdat ze niet objectief kan zijn 

 

3. Het kwalitatieve onderzoeksproces 

Startpunt onderzoek: persoonlijke interesse, sociaal/maatschappelijk/psychologisch probleem, 

theoretisch probleem 

3.1. Theorie/literatuur 
3.1.1. Meta-niveau (grand theories) 

Maakt gebruik van wetenschapsfilosofische paradigma’s, niet neutraal 

Niet volledig testbare assumpties 

Participant observation in a TC In order to gain further insight into the black box of the TC, the 

first author, V. D., fully immersed herself in the peer group of a TC called Trempoline, a highly 

respected TC in the French speaking part of Belgium that is often used as a trainee post for staff 

members from other TCs (http://www.trempoline.be). V. D. is a female who was aged 32 years 

during her stay in the TC. She is a clinical psychologist, trained as a psychoanalytic therapist and 

she is currently completing a PhD on how TCs work. She has never personally suffered from 

addiction. 
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3.1.2. Middle-range theorieën 

Pogingen om een beperkt fenomeen te begrijpen en verklaren 

Assumpties toegepast op specifieke onderwerpen 

3.1.3. Publicaties-als-theorie 

Publicaties als theorie beschouwt waarop men een onderzoek gaat baseren 

Verschillende concepten noodzakelijk om waar te nemen 

3.2. Inductieve vs deductieve benadering 

Kwalitatief onderzoek: vooral inductie 

Inductie= vanuit data een theorie opbouwen 

Deductie= vanuit een theorie de data analyseren en de theorie toetsen 

Onderzoek= iteratief proces 

Inductieve en deductieve aspecten in elke vorm van onderzoek (kwestie van nuancess, accenten) 

3.3.  Literatuurstudie 

Discussie plaats literatuurstudie in kwalitatief onderzoek 

- Contra: 

o Zet aan tot deductief onderzoek 

o Voorkomen beïnvloeding onderzoeker door literatuur 

o Emic perspectief zou centraal moeten staan 

- Pro: 

o Vaststellen wat reeds geweten is 

o Detecteren van gaten in kennis 

o Beschrijven hoe studie kan bijdragen 

o Vermijden duplicatie 

o Bijdrage aan formulatie onderzoeksvraag 

o Kaderen eigen onderzoek binnen context andere studies 

Actueel kwalitatief onderzoek: meestal inleidende literatuurstudie, beperkte 

verwachtingen/hypothesen, helpt richting geven, variatie zorgen 
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3.4. Leerpad 1 deel 2 

 

Kwalitatief onderzoeksproces= iteratief 

Meestal gestart met een interesse of het formuleren van een probleemstelling en het opstellen van 

een onderzoeksvraag 

Onderzoeksvraag vloeit meestal voort uit verkenning van literatuur en het identificeren van lacunes 

in de beschikbare kennis 

Onderzoeksvragenin kwalitatief onderzoek zijn meestal veel opener dan in kwantitatief onderzoek en 

zijn niet gelinkt aan zeer expliciete hypothesen 

Verwachtingen op basis van literatuur minder centraal in kwalitatief onderzoek 

Inductieve aard van kwalitatief onderzoek is niet absoluut 

Kwalitatief onderzoek gericht op iets in kaart brengen van de geleefde ervaring 

Accent ligt op hoe mensen betekenis verlenen, wat hun perceptie of ervaring van een geleefde 

werkelijkheid is 

In het algemeen zijn kwalitatieve  onderzoeksvragen: 

- Relatief open 

- Hoe en wat vragen 

- (waarom vragen en vragen gericht op hoeveelheid horen bij kwantitatief onderzoek) 

- Helder en duidelijke focus 

- Bondig geformuleerd en onderzoekbaar 

Andere kenmerken: 

- Een meestervraag, een paar subvragen 

- Vermijden van assumpties: natuur (goed vs slecht), condities (blij vs verdrietig), kwaliteit 

(beter of slechter) 

- Vermijden van directie of hiërarchische ordening 

- Vermijd taal met causaliteit 
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3.5.  Onderzoeksvraag: tekst Aurini 

Kwalitatieve onderzoeksvragen: 

- Gericht op inductief onderzoek 

- Sluiten aan bij het onderwerp en de probleemstelling 

- Kunnen aangepast worden doorheen het onderzoeksproces (flexibiliteit) 

- Hoe en wat vragen (ipv waarom vragen, in welke mate, hoeveel, verschil…) 

3.5.1. Aantal onderzoeksvragen 

1 of 2 hoofdvragen: open en breder 

Een beperkt aantal (max 3-4) subvragen: specifieke dimensies van de hoofdvraag, gelinkt aan 

dataverzameling 

3.5.2. Eigenschappen onderzoeksvragen 

Geen assumpties over aard, condities en kwaliteiten van het fenomeen: maximale openheid voor 

verschillende ervaringen, betekenissen 

Geen assumpties over richting en hiërarchie: maximale openheid voor mogelijks alternatieve 

verklaringen, ervaringen 

“hoe ervaren…”, “Wat ervaren…” 

3.5.3. Causaliteit in kwalitatieve onderzoeksvragen 

Vermijden van causale taal (effect op, veroorzaken, beïnvloeden) 

Verschillende visies: 

- Absoluut vermijden causaliteit  

- Process theory: 

o Begrijpen hoe een bepaalde situatie tot stand komt door grondige analyse 

o Complexe notie van causaliteit (indirecte causaliteit) 

- Variant theory:  

o Kwantitatieve benadering, focus op variabelen en relaties tussen specifieke 

variabelen 

3.5.4. Kwalitatieve onderzoeksvragen beoordelen 

Haalbaarheid: 

- Onderzoekbare vraag 

- Mogelijkheid om data te verzamelen, gebruiken 

- Middelen 

- Ethisch verantwoord 

- Zinnige vraag (niet te breed, gecompliceerd) 

Bijdrage, relevantie: 

- Open voor onverwachte zaken 

- Mogelijke kritieken 
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3.5.5. Vragen 

'Voor het opstellen van een kwalitatieve onderzoeksvraag is het niet belangrijk zicht te hebben op de 

bestaande literatuur omtrent jouw onderwerp.'  

Is deze stelling juist of fout? 

 

'Volgens Miles & Huberman (1994) is kwalitatief onderzoek bij uitstek geschikt om het effect van een 

bepaalde variabele op een andere variabele te onderzoeken.'  

Is deze stelling juist of fout? 

 

Bekijk de volgende onderzoeksvraag: 'Ervaren meisjes meer keuzestress bij het maken van een 

studiekeuze na het secundair onderwijs dan jongens?'  

Welk van onderstaande stellingen is correct? 

a. Deze vraag is neutraal en weerspiegelt geen assumpties over de aard, condities of kwaliteiten van 

bestudeerde fenomeen.  

b. Deze vraag sluit meer aan bij een variant-theory perspectief dan bij een process-theory 

perspectief. 

3.6. Leerpad 2: sampling en dataverzamelingstechnieken 

Selecteren van een steekproef en een manier kiezen  om data te verzamelen 

Keuzes worden gestuurd door je onderzoeksvraag en het achterliggende epistemologische kader van 

waaruit je vertrekt 

3.6.1. Sampling 

Sampling is een proces die grondig  doordacht moet worden en dat bepaald wordt door de 

onderzoeksvraag en het verloop van een onderzoek 

Steekproeven worden niet ad random getrokken 

In kwalitatief onderzoek worden specifieke mensen geselecteerd die kunnen bijdragen aan het 

onderzoek 

Steekproeven in kwalitatief onderzoek: 

- Gericht op relevantie voor het conceptueel kader en het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag 

- Zijn gericht op analytische generaliseerbaarheid en transfereerbaarheid 

- Gericht op verkrijgen rijke data via evenwicht tussen homogeniteit en heterogeniteit 

- Kunnen sequentieel of niet-sequentieel (vast) zijn (flexibiliteit) 

- Zijn meestal eerder klein in vergelijking met kwantitatief onderzoek 

Voor selectie participanten: weten wat analyse-eenheid is (op welk niveau onze analyse zich zal 

richten) 

Mogelijkheid tot verschillende niveaus waarop je een steekproef slecteert 
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3.6.2. In functie van generaliseerbaarheid 

Generalisatie= brede conclusie op basis van specifiek voorkomen 

In kwalitatief onderzoek  controversieel, maar stijgend belang 

3.6.2.1. Statistische generalisatie 

Meest bekende model 

Ideaal doel => meestal niet haalbaar 

3.6.2.2. Analytische generalisatie 

Leunt het dichtste aan bij kwalitatief onderzoek 

Generaliseren van bijzonderheden naar bredere constructen of theorie: 

- Concepten maken van processen en menselijke ervaring door diepgaand onderzoek en 

hogere-orde abstractie 

- Onderscheid tussen wat relevant is voor participanten vs wat uniek is 

- Rigoureuze inductieve analyse in combinatie met bevestigende evidentie 

Risico van ideaal doel: stoppen op geschikt moment ipv saturatie, risico op overgeneralisatie 

 

3.6.2.3. Transfereerbaarheid 

Gebruik van bevindingen voor een andere groep mensen of settings 

‘case-to-case translation’: bevindingen uit het ene onderzoek worden gebruikt in een ander 

onderzoek 

Belang gedetailleerde beschrijving (thick discription) 

Oordeel van lezer onderzoek over vergelijkbaarheid contexten/individuen 
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3.6.3. Vragen 

Een leerkracht uit het lager onderwijs leest een studie over pesten op school bij pubers. Omdat dit een 

andere leeftijdsgroep is dan de kinderen waar zij les aan geeft, denkt ze dat de bevindingen 

waarschijnlijk niet van toepassing zijn voor de context waarin zij werkt. De leerkracht redeneert hier 

over:  

• statistische generalisatie  

• analytische generalisatie  

• transfereerbaarheid 

 

Wat kan er gegeneraliseerd worden van een doelgerichte (purposive) steekproef?  

• dat de bevindingen waar zijn voor gelijkaardige gevallen  

• dat de bevindingen waar zijn voor de gehele populatie  

• dat het tegengestelde waar is voor mensen die tegengesteld zijn aan die in de steekproef  

• dat doelgericht steekproeftrekken beter is dan steekproeftrekken op basis van probabiliteit 

 

Voor het selecteren van welke andere zaken naast mensen kan purposive sampling gebruikt worden?  

• documenten  

• momenten  

• contexten  

• alle bovenstaande mogelijkheden 

 

Welke stelling(en) over onderstaand fragment is/zijn correct?  

• Het onderzoek waarnaar verwezen wordt, is gericht op statistische of formele generalisatie.  

• Het verfijnen van theorie op basis van onderzoek vergroot de transfereerbaarheid van 

onderzoeksbevindingen.  

• Het heen en weer gaan tussen theorie en observatie sluit aan bij een gerichtheid op analytische 

generalisatie.  

• Alle bovenstaande zijn juist 

 

3.6.4. Homogeniteit en heterogeniteit in een kwalitatieve steekproef 

Homogeniteit en heterogeniteit in balans houden 

Homogeniteit= mensen moeten een gemeenschappelijke ervaring hebben anders kunnen ze niet 

met elkaar vergeleken worden 
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Heterogeniteit= mensen moeten van elkaar verschillen opdat de attributie aan iets kan toegewezen 

worden 

Heterogeniteit zorgt voor diversiteit en breedte in de steekproef (zal meer perspectieven kunnen 

benaderen, wel minder diepgang) 

Homogeniteit zorgt voor diepgang 

Steekproeven worden homogeen samengesteld op 1 of meerdere kenmerken en op andere 

kenmerken is er variatie 

Te weinig homogeniteit en te veel heterogeniteit: interpretatie kan alle kanten opgaan, geen 

diepgang 

Te weinig heterogeniteit: moeilijker situaties onderling vergelijken 

3.6.5. Flexibiliteit in kwalitatieve steekproeven 

Kwalitatieve steekproeven kunnen meer of minder flexibel van aard zijn 

Steekroef kan niet steeds op voorhand worden vastgelegd of gepland 

Beginnen met brede criteria. Tijdens datacollectie en analyse kunnen inzichten naar voren komen die 

voor het toevoegen of verwijderen van bepaalde inclusiecriteria zorgen 

Sequentieel streekproeftrekken= stapsgewijs verder selecteren van participanten in functie van de 

bevindingen (beginnen met brede begincriteria, dan meer verfijnde selectiecriteria 

Sluit aan bij theorie-bouwend karakter kwalitatief onderzoek 

Niet-sequentieel= in het begin worden criteria vastgelegd en worden niet of slechts beperkt 

aangepast gedurende het onderzoeksproces 

3.6.6. Steekproefgrootte 

Omvang is moeilijk te bepalen en verschilt bij verschillende onderzoeksbenadering 

Meestal kleiner dan in kwantitatief onderzoek: moet klein genoeg zijn om grondige analyses toe te 

laten 

Steekproef moet ook voldoende groot zijn om overtuigend te kunnen stellen dat er sprake is van 

saturatie 

Bereiken datasaturatie= onderzoeker beschikt over inzicht in de belangrijkste concepten en kan 

aangeven op welke manier deze concepten met elkaar verbonden zijn 

Theoretische saturatie= geen nieuwe concepten of dimensies kunnen nog gevonden worden die van 

belang zijn voor de studie 

Er zijn geen concrete regels, onderzoeker bepaalt zelf eindpunt 

Bij diepgaande interviews of heel rijk materiaal zal je steekproef slechts uit 1 of enkele gevallen 

bestaan, bij kortere interviews is een grotere groep noodzakelijk om zinvolle uitspraken 

Mate van homogeniteit en heterogeniteit heeft ook invloed op steekproefgrootte 
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Heel homogene steekproef: bij kleiner aantal participanten zullen steeds dezelfde patronen 

verschijnen 

Heel heterogene steekproef: meer participanten nodig om variatie te begrijpen 

De manier waarop de steekproef wordt samengesteld en verantwoord, bepaalt of en in welke mate 

uitspraken kunnen gedaan worden over andere onderzoekspopulaties die niet in de steekproef 

vervat zitten 

 Generaliseerbaarheid en transfereerbaarheid 

Geen statistische generaliseerbaarheid 

Generalisatie heeft minder belang in kwalitatief onderzoek, maar is toch nodig omdat we resultaten 

willen die licht werpen op een ruimer fenomeen 

3.6.7. Technieken van steekproefselectie 

Doelgericht (purposive) selecteren is de meest gangbare manier van het samenstellen  

Type steekproef Beschrijving Voorbeeld 

Convenience of opportunistic 
sampling 

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

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

 
 
 
 
 
Purposive 
sampling 

Algemeen doelgerichte 
sampling 

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

Er worden vrouwen geselecteerd die 
partnergeweld meemaakten 
(homogeen kenmerk), maar daarbij 
wordt getracht participanten te 
selecteren die op het vlak van 
frequentie van partnergeweld een 
brede range representeren (van 
eenmalig tot systematisch ernstig 
partnergeweld) 

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

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

Sneeuwbal of chain 
referral sampling 

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

Mannelijke slachtoffers van 
partnergeweld worden gevraagd of zij 
nog andere lotgenoten kennen die 
betrokken kunnen worden in het 
onderzoek 
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Convenience sampling komt voor bij kwantitatief als kwalitatief onderzoek, maar in beide de minst 

goede methode. Het is praktisch, maar voor generalisatie zeer problematisch 

3.7. Algemene Purposive sampling technieken 
3.7.1. Extreme/afwijkende case sampling 

Ongewone/extreme manifestaties van een fenomeen (outliers) bestuderen om over het typische te 

leren 

Vb. Als er maar enkele bedrijven excellente resultaten hebben, bestudeer dan deze bedrijven 

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

spijbelcijfers 

3.7.2. Typische case sampling 

Focus op het typische, gemiddelde. Nood aan consensus over wat gemiddeld is. Gericht op 

beschrijven/illustreren van het gewoonlijke proces/verschijning 

Vb. Gewone school, typische dokters 

3.7.3. Kritische case sampling 

Gericht op maximale toepasbaarheid van informatie op andere cases. Er geldt “Als hier dan daar 

ook”. 

Vb. Als conservatieve instellingen nieuwe technologie implementeren, zullen alle instellingen dat 

doen 

3.7.4. Maximale variatie sampling 

Onderzoeken van eenzelfde thema, in verschillende contexten. Brede range aan variatie in relevante 

dimensies. Ontdekken van cruciale thema’s, gedeelde elementen, kernelementen, unieke variaties 

documenteren. Belang identificeren relevante karakteristieken om variatie op te maximaliseren. 

Vb. Hiërarchische processen bestuderen in kleinschalige, middelmatige en heel grote 

ondernemingen. 

Vb. Sociale relaties bestuderen in steden, gemeentes en landelijk gebied 

3.7.5. Homogene sampling 

Onderzoek naar een gelijkaardige groep. Typisch gebruikt bij focus groepen onderzoek. Beperken van 

variatie binnen de groep 

Bv. Mensen van ongeveer gelijke leeftijd die allemaal dezelfde gebeurtenis hebben meegemaakt 

3.7.6. Doelgerichte random sampling 

Als de potentiële doelgerichte steekproef te groot is, worden willekeurige mensen gekozen. Het doel 

is om geloofwaardig te zijn, niet om statistisch te generaliseren. 

3.7.7. Gestratificeerde random sampling 

Combinatie van verschillende strategieën. Probeert belangrijke variaties te vatten 
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3.8. Verdere aandachtspunten: ethische aspecten en haalbaarheid 
3.8.1. Ethische overwegingen 

Kwalitatief onderzoek: onderzoeker veel nauwer betrokken bij de onderzoeksparticipanten  en 

bevragen we vaak gevoelige onderwerpen uit de leefwereld van deze participanten 

We dienen te reflecteren over de impact die onderzoek kan hebben op mensen en of we de 

veiligheid, vertrouwelijkheid kunnen garanderen. 

3.8.2. Haalbaarheid 

Zinvol bepaalde hoeveelheid participanten selecteren, maar niet altijd haalbaar. Het is niet mogelijk 

om 100 interviews heel diepgaand te bestuderen, maar misschien wel als je slechts een klein stukje 

uit die interviews gaat analyseren 

Checklist: 

- Selectiestrategie relevant voor het conceptueel kader en onderzoeksvragen? 

- Waarschijnlijk steekproef rijke informatie voor onderzoeksonderwerp? 

- Faciliteert de steekproef generaliseerbaarheid van de bevindingen? 

- Selectie strategie etisch? 

- Haalbaar? 

3.8.3. Vragenreeks 

Welk van onderstaande stellingen is correct? (meerdere antwoorden mogelijk) 

• Een niet-sequentiële steekproef verwijst naar een manier van selecteren van participanten aan de 

hand van vooraf bepaalde criteria.  

• Het vooraf bepalen van een steekproef sluit eerder aan bij een constructivistisch perspectief.  

• Het vooraf bepalen van een steekproef draagt bij aan het controleren van de invloed van de 

onderzoeker op het onderzoeksproces.  

• In een studie waar het opbouwen en verfijnen van theorie voorop staat is een niet-sequentiële 

samplingmethode meest geschikt. 

 

De minimum steekproefgrootte voor kwalitatieve interviews is  

• 30  

• 31  

• 60  

• dat is moeilijk te bepalen 
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Welk van volgende methoden is geen purposive sampling?  

• probability sampling  

• theoretische sampling  

• sneeuwbal sampling  

• maximale variatie sampling 

 

Wat wordt bedoeld met de term theoretische saturatie?  

• beslissen over een theorie en deze dan herhaaldelijk testen  

• het punt waarop een concept zo goed ontwikkeld is dat er geen verdere dataverzameling nodig is  

• het probleem van teveel theorieën gebruikt te hebben in de data-analyse  

• de frustratie veroorzaakt door elke mogelijke statistische test te hebben geprobeerd zonder enig 

significant resultaat te vinden 

 

Lees het volgende fragment uit de methodebeschrijving van een onderzoeksartikel en duid aan welk 

van onderstaande stellingen correct is. (meerdere antwoorden mogelijk) 

• De analyse-eenheid van deze studie zijn sessie-transcripten.  

• De analyse-eenheid van deze studie zijn individuen. 

• Voor de steekproefselectie moeten we ons afvragen welke patiënten meest zinvol zijn om te 

bestuderen. 

•  Voor de steekproefselectie moeten we naast individuen ook nadenken over de selectie van 

transcripten 

 

 

 

"We studied the session transcripts of two clients, Lisa and George (pseudonyms), who participated in a research project 

comparing the process of change in Process Experiential Psychotherapy and client-centered therapy (Greenberg & Watson, 

1998). They were selected from among those who received PEP for having demonstrated the greatest improvement and least 

improvement, respectively, from intake to end of treatment on standard measures of symptom intensity (see Table 2), 

including the Beck Depression Inventory (BDI; Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1960, the Symptom Check List-90-

Revised (SCL-90-R; Derogatis, 1983), the Inventory for Interpersonal Problems (IIP; Horowitz,Rosenberg, Baer, Ureno, & 

Villasenor, 1988) and the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE; Rosenberg, 1965). The therapeutic alliance was assessed 

periodically using the Barrett-Lennard Perceived Empathy Scale (BarrettLennard, 1986) and the Working Alliance Inventory 

(Horvath & Greenberg, 1986). Scores on these measures suggested that Lisa’s alliance was slightly more positive than 

George’s; however, both clients maintained an alliance that could be considered positive” 
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Welk van onderstaande stellingen is correct met betrekking tot hetzelfde fragment als in 

bovenstaande vraag. 

• De selectie van deze steekproef is willekeurig omdat de participanten uit een grotere 

representatieve steekproef gekozen zijn.  

• De selectie van deze steekproef sluit aan bij principes van homogene sampling omdat alle 

participanten dezelfde problemen hebben en dezelfde soort therapie kregen.  

• De selectie van deze steekproef sluit aan bij principes van maximale variatie sampling omdat er 

iemand met heel veel verbetering vergeleken wordt met iemand met heel weinig verbetering.  

• De selectie van deze steekproef sluit aan bij extreme case sampling omdat er geselecteerd wordt 

op basis van extreme scores binnen de gehele groep patiënten. 

 

4. Dataverzamelingstechnieken 

Belevings- of ervaringsperspectief van participanten wordt gezocht 

Er kunnen gesprekken (interviews) met mensen georganiseerd worden, of kunnen mensen 

geobserveerd worden (participerende observaties) teneinde een antwoord te formuleren op de 

onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag, ethische aspecten en mogelijkheden tot toegang tot het onderzoeksveld 

(haalbaarheid) zullen bepalen op welke manier data worden verzameld 

Praktijk: soms worden dataverzamelingsmethodes gecombineerd (triangulatie). Dit verhoogt de 

validiteit van een onderzoek 

Door verschillende methodes ontstaat er een bredere benadering. Aan de hand van deze diverse 

gegevens kan ook de context mee in rekening gebracht worden en kan het onderzoeksonderwerp 

voldoende diepgaand benaderd worden (thick discription) 

4.1. Interviews 

Kwalitatief interview: conversatie tussen minstens 2 personen 

4.1.1. Gestructureerde interviews 

Alle woorden moeten exact verwoord worden. Alle vragen moeten in dezelfde volgorde gesteld 

worden. De onderzoeksbias is miniem 

4.1.2. Ongestructureerde interviews 

Interview start met open vraag. Er is een lijst met topics die tijdens het gesprek ter sprake moeten 

komen, maar er is geen vaste structuur. Dit creëert ruimte voor de participant om te spreken over 

wat hij/zij belangrijk vindt 

4.1.3. Semi-gestructureerde interviews 

Middenweg tussen de gestructureerde en de ongestructureerde interviews. Er is een 

interviewleidraad die gevolgd kan worden. Er is ruimte om door te vragen en heel wat flexibiliteit wat 

betreft de volgorde. 
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4.1.4. Kwalitatief interview 

Kwalitatief interview= informatieverzameling, met ruimte voor uitweiding in hun eigen woorden, 

proberen de leefwereld van de respondenten te begrijpen en te doorgronden 

Aan de hand van een gesprek, proberen meer te weten te komen over het onderzoeksonderwerp 

1 of meerdere thema’s vastleggen, maar ruimte open laten voor interpretatie en uitweiding 

Inhoudelijke focus= ervaringen, betekenisgeving 

Bevat een uitgebreide inleiding, aantal vragen en afronding 

Inleiding: onderzoeker stelt zichzelf en onderzoek voor (thema en focus), verduidelijkt hoe het 

interview verloopt, toestemming voor registratie vragen, anonimiteit benadrukt, participant kan 

stoppen wanneer hij wil 

4.1.4.1. Voorbereiding van een interview 

Ondanks flexibel karakter, toch belangrijk om voor te bereiden 

Er moet op voorhand beslist worden wie en wat bevraagd zal worden. Stilstaan bij eigen impact op 

het onderzoek 

Variatie in de mate van structuur. Open interviews starten met 1 vraag of thema, waarop verder 

wordt doorgevraagd. Participant geeft de richting aan van het interview 

Ook gebruik maken van semi-gestructureerde. Meer interviewvragen voorbereid door onderzoeker. 

Onderzoeker heeft meer impact op het verloop en de inhoud van het gesprek. Hoe meer structuur in 

het interview, hoe meer het gevaar op sturing door de onderzoeker. Risico te veel focus op stellen 

van voorbereide vragen en niet genoeg luisteren 

Een interviewguide= een hulpmiddel daar het kort de thema’s weergeeft die aan bod moeten komen 

tijdens het interview, dient louter als leidraad, mag niet rigide opgevat worden 

Zeker bij sequentieel samplen zal de interviewguide bij het eerste interview dus sterk verschillen van 

de interviewguide bij het laatste interview 

Bij beperkte ervaring: goed vragen eerst woordelijk voor te bereiden en te oefenen, op die manier 

kunnen suggestief  geformuleerde vragen vermeden worden 

Soms kleinschalige pilootstudie waarbij ze  de interviewvragen aftoetsen bij niet-participanten om al 

even de duidelijkheid en helderheid van interviewvragen te testen 

4.1.4.2. Afnemen van een interview: algemene principes 

- Actief luisteren 

Interviewer neemt open houding aan (Bv. Door interesse uit te drukken)  

Participanten kunnen verbaal en non-verbaal aangemoedigd worden 

Interviewer stelt zich empathisch op  en probeert zich in te leven in het verhaal van de 

participant 

Interviewer denkt analytisch mee. Met probleemstelling in het achterhoofd wordt meer 

uitbreiding gevraagd of gestart met het volgende thema. Uitdaging voor interviewer om 

informatie te verwerken zonder de concentratie te verliezen en verder te luisteren 
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- Vragen stellen 

Interviewvragen zijn open van aard en sturen niet. Interviewer moet ze zo neutraal mogelijk 

stellen voor voldoende vrijheid. Vragen moeten wel voldoende duidelijk blijven. 

Basisstructuur en ingaan op wat relevant is. 

Interviewer moet zich niet strikt aan de leidraad vasthouden. Mensen vertellen wel iets, 

maar vaak moet de interviewer verder aanmoedigen om het hele verhaal te krijgen 

Probing/gebruik maken van probes: mogelijkheden om mensen aan te moedigen verder te 

vertellen 

Verbaal Voorbeeld Non-verbaal Voorbeeld 

Stimuleren/uitnodigen 
om te vertellen 

‘hmhm’, ‘ja’ 

Vragend of met 
neutrale intonatie 
brengen 

Stimuleren/ 
uitnodigen om te 
vertellen 

Knikken 

Vragen naar 
verduidelijking 

“wat vindt je leuk 
aan je baan, je 
noemt het 
deeltijds werken. 
Zijn er nog 
aspecten?” 

Luisteren (en dit 
expliciet laten 
merken) 

Respondent 
regelmatig 
aankijken, rustige 
lichaamshouding 

Ongericht expliciet 
doorvragen 

“hoe bedoel je?”   

 

- Context 

Plaats van interview: voorkeur voor vertrouwde omgeving zodat de participant zich rustig 

voelt 

Registratie: dat voldoende registreren, opgenomen versie. Hierdoor gaat geen data verloren. 

Meestal met dictafoon. Opname zorgt ervoor dat de interviewer zich volledig kan 

concentreren  op het gesprek met de participant. Wel toestemming nodig 

Medium: meestal face to face, maar kan ook via telefoon verlopen. Afweging tussen 

kwaliteit en haalbaarheid. Interviews in real life mogelijkheid om als interviewer ook in te 

spelen op non-verbale communicatie en zorgen voor meer betrokkenheid 

Tijd: hangt af van aard van het onderwerp, anderhalf uur als richtduur 

Rust, stiltes: stiltes kunnen ongemakkelijk aanvoelen, maar hoeven niet ingevuld te worden 

door de interviewer. Het kan zijn dat de participant aan het nadenken is. Vaak kan het voor 

de participant een moment zijn om zaken nog even te overdenken 

4.1.4.3. Impact onderzoeker 

Van belang om na te gaan welke vooronderstellingen van de onderzoeker kunnen meespelen adhv 

uitgeschreven referentiekader 

Tijdens het interview is er ook een impact: de stijl van het interviewen, de persoonlijkheid en de 

mate van ervaring spelen mee in de uiteindelijke resultaten 
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Deze reflectie kan onder de vorm van reflexiviteit een meerwaarde zijn voor de kwaliteit van het 

onderzoek 

4.1.5. Focusgroepinterviews 

Meerdere participanten gezamenlijk geïnterviewd 

Kenmerkend= interactie tussen de participanten 

Participanten reageren op de vragen van de onderzoeker, maar ook op hetgeen een andere 

participant aanhaalt 

Onderling debat 

Voordelen van focusgroep interviews Nadelen van focusgroep interviews 

- Meerwaarde van interactie tussen 
participanten 

- Specifieke vaardigheden nodig als 
interviewer 

- Kans op dominantie van 2 participanten 
op de andere (en zo grotere invloed van 
die 2) 

- Neiging tot conformiteit 
- Risico resultaten oppervlakkig en 

beschrijvend 

4.1.6. Vragenreeks 

Welke van de volgende maakt kwalitatief interviewen anders dan gestructureerd interviewen?  

• de procedure is minder gestandaardiseerd  

• uitweiden naast het onderwerp is niet zo'n probleem  

• de onderzoeker zoekt rijke, gedetailleerde antwoorden  

• alle bovenstaande 

 

Welk van de volgende is geen type kwalitatief onderzoek  

• een ongestructureerd interview  

• een levensgeschiedenis interview  

• een gestructureerd interview  

• een focus groep interview  

• geen van bovenstaand 

 

Waarom is het zinvol een interview guide voor te bereiden vooraleer semigestructureerde interviews 

af te nemen?  

• zodanig dat data van verschillende participanten vergelijkbaar zijn en relevant voor de 

onderzoeksvragen  

• zodanig dat je statistische significantie van de resultaten kan berekenen  

• zodanig dat de participanten controle hebben over de onderwerpen waarover ze spreken  

• om de steekproef representatiever te maken 
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Wat is een probe?  

• een vraag die ingaat op een gevoelig of persoonlijk thema  

• een vraag die de geïnterviewde aanmoedigt om dieper in te gaan op een onderwerp  

• een vraag die indirect naar iemands mening peilt  

• een vraag die het gesprek naar een ander onderwerp stuurt 

 

4.2. Observaties 

Participerende observatie als methode binnen dataverzameling is een essentieel element van 

antropologisch en etnografisch onderzoek 

Er wordt binnengetreden in de wereld van de participanten 

Kan gezien worden als geschreven foto 

Het geeft een beeld van hoe mensen echt handelen, en niet van hoe ze denken te handelen 

Onderzoeker raakt betrokken met een deel van de cultuur die hij bestudeert en gaat zich dus 

onderdompelen in de cultuur (= immersie) 

Vaak aangevuld met interviews om verheldering te krijgen over hetgeen dat gebeurt 

4.2.1. Rol van de onderzoeker 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen observaties waarbij de onderzoeker zelf actief deelneemt aan 

de leefwereld van de participanten en observaties waarbij hij of zij niet actief participeert 

Participatief observeren: combineert deelnemen leven van participanten met behouden van een 

zekere afstand 

4.2.2. Wat en hoe observeren? 

Onderzoeker gaat zowel breed als eng observeren 

Breed: inzicht wil in de leefwereld en de sociale context van participanten 

Belangrijk gedetailleerd de context, na verloop treedt immers gewenning op 

Er worden uitgebreide en uitgeschreven verslagen gemaakt. Tijdens observatiemomenten gaat de 

onderzoeker zoveel mogelijk waarnemen en registreren 

Een onderzoeker die deelneemt heeft minder tijd om nota’s te schrijven, na de observatie worden 

veldnota’s uitgeschreven (wat er precies gebeurt, in welke context, waarom, hoe) 

Ook bedenkingen en reflecties worden opgeschreven 

Adhv veldnota’s worden inzichten opgebouwd over het onderzoeksthema en worden verdere 

beslissingen over het onderzoek genomen 

Tijdsintensieve manier 

4.2.3. Ethiek 

Mensen die geobserveerd worden kunnen niet steeds expliciet toestemmen om deel te nemen 

Principe van informed consent is soms een probleem 

De bestudeerde groep mensen moet op de hoogte zijn, in het uiteindelijke rapport worden alleen 

overkoepelende inzichten geduid 
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4.2.4. Invloed van de onderzoeker 

De aanwezigheid van de onderzoeker beïnvloedt de manier waarop de participanten de onderzoeker 

zien, en hoe de onderzoeker naar de participanten kijkt 

Het is belangrijk om het vertrouwen te winnen, maar ook om een zekere afstand te houden 

Eigen observaties en interpretaties worden gecontroleerd door mede-onderzoekers (peer review) of 

door leden van de bestudeerde groep (member check) 

4.3. Documenten en beelden 

Documenten of geschreven aantekeningen vormen een derde manier van dataverzameling 

Kan gebruikt worden indien hetgeen onderzocht wordt, niet rechtstreeks kan bevraagd of 

geobserveerd worden 

Voordeel: data minder retrospectief verzameld. Sociale wenselijkheid speelt minder mee 

Documenten worden behandeld zoals getranscribeerde interviews of observaties en ook op dezelfde 

manier geïnterpreteerd en geanalyseerd 

Documenten zelf moeten aan een aantal kwaliteitscriteria voldoen. Ze moeten authentiek en 

betrouwbaar zijn. Overwogen wat de herkomst is en met welke intenties de schrijvers deze 

documenten opmaakten. De accuraatheid, de representativiteit. 

Onderzoeker moet proberen tekst in zijn context te begrijpen 

Documentanalyse vaak in combinatie met andere verzamelingsmethoden (data- of 

methodetriangulatie)  

Interpretatieruimte bij een documentenanalyse is erg groot, nadien de validiteit nagaan van 

geschreven documenten door diezelfde participanten 

Visuele informatie genereert ook primaire data. Videomateriaal biedt mogelijkheid tot uitdieping, 

foto’s zijn minder geschikt gezien deze momentopnames weinig inzicht bieden 

Context en kwaliteit van beelden is heel belangrijk 

4.3.1. Transcriptie 

Verzamelde data wordt letterlijk uitgetypt of opgeschreven (ook non-verbale info) 

Belangrijk om zo letterlijk en precies mogelijk te werk te gaan, zodat het systematisch geanalyseerd 

kan worden  

Belangrijk om te weten waar ze twijfelden, wat ze benadrukten 

Transcriptie regels: 

Tekens Betekenis 

Onderstrepen Wat gezegd wordt, werd stil gezegd 

Vet  Wat gezegd wordt, werd benadrukt 

Cursief Wat gezegd wordt, wordt sneller gezegd 

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

… Onafgewerkte zin 

…// Onafgewerkte zin door onderbreking 

(…) Stilte (1 punt per seconde) 
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(5) Stilte vanaf 5 seconden met cijfer aangeduid 

&&& Onbegrijpbare tekst 

<<emoties>> Gevoelens die geuit worden 

 

4.3.2. Vragenreeks 

Denk even na over de voor- en nadelen van interviews en participerende observatie. Welk van de 

volgende is een voordeel van kwalitatief interviewen in vergelijking met participerende observatie?  

• Het laat toe om informatie te krijgen over zaken die je niet makkelijk kan observeren.  

• Het is meer vertekend en waardengeladen  

• het zal meer waarschijnlijk reactieve effecten creëren  

• geen van bovenstaande 

 

Welk van de volgende is een nadeel van kwalitatief interviewen in vergelijking met participerende 

observatie? (meerdere antwoorden mogelijk) 

• Het heeft een meer specifieke focus  

• het is ethisch moeilijker, vooral met betrekking tot het krijgen van informed consent  

• het geeft mogelijks geen toegang tot afwijkende of verborgen activiteiten  

• het laat niet toe dat participanten hun levensgebeurtenissen reconstrueren 
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Syllabus deel 2 

1. Introductie  

Ecologische validiteit= de mate waarin onderzoeksresultaten overeenkomen met de alledaagse 

praktijk of werkelijkheid 

Hoe complexer de realiteit is, hoe meer ruimte er is voor creativiteit bij de onderzoekers 

2. Data-analyse 
2.1. Algemeen 

Veelheid en rijkheid aan materiaal, maar weinig vaste en duidelijke regels (analyticus interruptus) 

 Leren omgaan met onzekerheid en chaos 

2.1.1. Interpretatief 

De feiten worden niet in rekening gebracht, de achterliggende verklaringen en betekenissen wel. Op 

zoek naar patronen, verbanden, thema’s (op zoek naar structuur in de chaos). 

Impact onderzoeker: subjectiviteit en reflexiviteit 

2.1.2. Iteratief 

Iteratief= het stelselmatig herhalen van onderdelen van een proces 

Kwalitatief onderzoek is een herhalend proces. Het resultaat van de ene iteratie is het vertrekpunt 

van de volgende 

2.1.3. Constant comparatief 

Continu vergelijken van oude data met nieuwe data. Wat komt overeen, wat niet? Wat veroorzaakt 

verschillen? 

2.2. Verschillende benaderingen 

Interpretatieve fenomenologie en grounded theory zijn theoretisch/epistemologisch geïnspireerd 

Thematische Analyse is een neutrale methodiek 

Ze hebben coderen gemeen met elkaar 

2.2.1. Interpretatieve fenomenologie 

Fenomenologie= ervaren en subjectief beleefde wereld is de enige werkelijke 

Essentie van de ervaring, belang van reflexiviteit 

Bracketing= eerdere assumpties “tussen haakjes plaatsen” (open blik) 

Zoveel mogelijk de unieke ervaring van elke participant bewaren 

2.2.2. Grounded theory 

Systematische en inductieve methode om theorie op te bouwen op basis van kwalitatieve data-

analyse 

Codes toekennen: verschillende benamingen 
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 Concepten (benaming van fenomeen) en categorieën (uitgewerkt concept) 

Memo’s: geheugensteuntjes over betekenissen, reflecties 

2.2.3. Thematische analyse 

Neutrale methode 

Zoektocht naar thema’s (van code naar hogere orde thema).  

Kenmerken van een thema: 

- Zaken die zich herhalen 

- Inheemse of eigenaardige uitdrukkingen 

- Metaforen of analogieën 

- Transities  

- Gelijkenis/verschil 

- Woorden die naar causaliteit verwijzen 

- Missing data 

- Iets dat aan je theorie raakt 

Concreet  abstract 

Verschillende fasen: 

- Data leren kennen 

o Transscriptie 

o Jezelf onderdompelen 

o Herhaald en actief lezen 

o Patronen en betekenis zoeken 

- Data coderen 

o codes verwijzen naar iets dat interessant lijkt te zijn 

o probeer context te behouden 

o 1 stukje data kan verschillende codes hebben en dus tot meerdere thema’s behoren 

- Codes groeperen onder thema’s 

o Verschillende codes vormen overkoepelende thema’s 

o Mogelijke relaties tussen codes en thema’s? 

o Rest-categorie 

o Alles coderen, niets uitsluiten 

- Thema’s ordenen en definiëren 

o Wanneer er niet genoeg data is, hoeft dit niet te gebeuren 

o Indien nodig 

o Zorg voor interne homogeniteit (coherentie) en een externe heterogeniteit (mutueel 

exclusief) 

o Reflecteren je thema’s je data op een goede manier? 

o Stop op tijd 

- Verder verfijnen van thema’s 

o Consistent, boeiend, logisch verhaal? 

o Is dit de essentie? 

o Finale map? 

o Kernachtige krachtige naam voor de thema’s 

- Thema’s uitschrijven 



Academiejaar: 2017 – 2018  
Prof: R. Meganck 
T.C. 

o Complexe verhaal opnieuw vertellen 

o Verdienste en validiteit van analyse? 

o Meer dan beschrijven, argumenteer 

o De essentie 

3. Kwaliteit en rapporteren 
3.1. Kwaliteitscontrole 
3.1.1. Betrouwbaarheid en validiteit 

In kwalitatief onderzoek doen we kennis op door interactie 

Validiteit ≠ onweerlegbare waarheid die naar een objectieve realiteit verwijst 

    = verdedigbare beweringen: sporen deze met onze onderzoeksgegevens? 

De kunde van de onderzoeker = nauw verbonden met zijn morele en wetenschappelijke integriteit  

Niet helemaal vergelijkbaar met kwantitatief onderzoek 

 Validiteit= meet je wat je beweert te meten? Zijn je conclusies of interpretaties 

geloofwaardig? 

 Betrouwbaarheid= kan een bevinding gereproduceerd worden in de tijd en door andere 

onderzoekers? Geloofwaardig? 

Onderscheid trustworthiness (betrouwbaarheid) en authenticiteit (waarheidsgetrouwheid) 

Termen die verwijzen naar validiteit: 

- Triangulatie= het analyseren van een probleem vanuit verschillende invalshoeken door 

gebruik te maken van verschillende technieken 

- Coherentie= is er een samenhang tussen alles? 

- Verheldering= zijn er zaken die zichzelf bewijzen? Kan alles bewezen worden? 

- Testimonial validity= sluiten de resultaten aan bij de perceptie van de deelnemers? Zien zij 

de zaken op dezelfde manier?  

- Catalystische validiteit= zet het onderzoek aan tot verandering?  

- Reflexieve validiteit= Verandert het de ideeën van de onderzoeker over het fenomeen? 

(=reflectie) 

- Consensus onder onderzoekers? 

3.1.2. Richtlijnen en technieken 

Er zijn richtlijnen en technieken, maar die mogen niet strikt opgevolgd worden door het flexibele 

creatieve en niet-gestandaardiseerde karakter van kwalitatief onderzoek 

3.1.3. Conclusie 

Kwaliteitscontrole is inherent aan alle onderzoeksfase: van onderzoeksopzet, tot interviewen en 

transscriptie, analyse en rapporteren 

Neem verantwoordelijkheid en valideer je interpretaties 

Er is een overlap tussen concepten en richtlijnen, verschillende technieken doen hetzelfde 

 Maak geïnformeerde en gebalanceerde beslissingen. Er zijn altijd praktische belemmeringen 
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3.2. Rapporteren 

Praktijk, niet zo belangrijk. Slides lezen in de syllabus 

3.3. Leerpad 3: Data-analyse 

Interpretatie is kern van data-analyse. Men kan patronen, inzichten en verklaringen afleiden. Wel 

tijdsintensief 

Het geeft de onderzoeker meer inzicht in het onderzoeksonderwerp, waardoor conclusies worden 

afgeleid die het concrete karakter van de ruwe data overstijgen. 

3.3.1. Inleiding: data-analyse in wisselwerking met dataverzameling, sampling, onderzoeksvraag en 

literatuur 

De data-analyse is afhankelijk van de dataverzameling en sampling. Ze staan in voortdurende 

wisselwerking met elkaar. 

Mens als betekenis verlenend wezen. Onderzoeker moet niet alleen observeren maar ook 

interpretatie verlenen 

Onderzoeksvraag staat centraal in de codering  

Hoe data analyseren: 

- Kenmerken benaderingen: interpretatie, iteratief en constant comparatief vergelijken 

- Verschillende benaderingen: Interpretatieve fenomenologie, grounded theory, thematische 

analyse 

- Coderen is een sleutelproces (wel bekritiseerd door fragmentatie en decontextualisering 

3.3.2. Kenmerken van benaderingen voor data-analyse en kwalitatief onderzoek 

3.3.2.1. Belang van interpretatie 

Resultaat van kwalitatief onderzoek= veelheid van ongestructureerde gegevens, meestal 

tekstmateriaal 

Om geldige conclusie te trekken, mag je niet overweldigd worden door de gegevens, maar mag ook 

geen afbreuk doen 

Door systematische ordening verandert de data zo dat: 

- De data begrepen kan worden en mee gewerkt kan worden 

- Mogelijkheid tot verwante gegevens uit verschillende transcripties en aantekeningen 

integreren 

- Onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden op basis van patronen en verbanden 

- Conclusies trekken en verifiëren 

Tijdens de data-analyse maakt de onderzoeker interpretaties over wat participanten doen/zeggen 

(achterliggende verklaringen zijn van belang). Onderzoeker gaat na waarom de beleving op die 

manier verwoord wordt.  

Onderzoeker maakt op gecontroleerde manier gebruik van zijn of haar eigen subjectiviteit  

Meerdere onderzoekers bekijken de data (=onderzoekstriangulatie). Hierdoor wordt diepgang en 

interpretatie gecreëerd 
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3.3.2.2. Iteratief proces in datacollectie en -analyse 

 Fases van dataverzameling, sampling en data-analyse volgen elkaar herhaaldelijk op. Hierdoor 

worden voorlopige conclusies  en inzichten weerlegd of bevestigd worden 

3.3.2.3. Constant comparatief analyseren 

Onderzoeker herleest uitgeschreven data om vertrouwd te raken met de data. 

Doel: overstijgen van het concrete karakter van data. 

Om data aan elkaar te koppelen, wordt gebruik gemaakt van constant comparatieve methode. 

Nieuwe data wordt vergeleken met data uit een vroeger stadium. Continu proces 

3.3.2.4. vragenlijst 

zie bijlage 4 

3.3.3. De verschillende benaderingen voor data-analyse en kwalitatief onderzoek 

Metafoor doorsnijden sinaasappel 

Om de juiste keuze qua strategie wil maken, is het van het grootste belang te weten wat je als 

onderzoeker wil zien 

Onderzoeksvraag en literatuurstudie zijn meest belangrijke richtlijnen 

Voorbeeld onderzoeksvraag Focus Bruikbare strategie voor data-
analyse 

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

Persoonlijke 
betekenisverlening in een 
specifieke context 

Interpretatieve fenomenologie 

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

Verklaring vinden Grounded Theory 

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

Thema’s genereren  Thematische analyse 

 

3.3.3.1. Interpretatieve fenomenologie 

Fenomenologie komt van het Griekse woord Phenomenen (=zichzelf tonen) 

Algemeen als filosofische stroming beschreven die verschijnselen en de intuïtieve ervaring centraal 

stelt 

Stroming ontstond in 20e eeuw. Was een reactie op de manier waarop de gevestigde wetenschap de 

wereld uiteenrafelde tot objecten 

Fenomenologie gaat ervan uit dat de objectieve wereld (die van uiteengerafelde objecten) nooit de 

ware wereld kan zijn 
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Mensen geven betekenis en zin aan ervaringen en construeren een eigen geconstrueerde 

werkelijkheid door hun omgeving. 

Deze subjectief ervaren wereld is de enige werkelijke 

Onderzoeksmethoden: descriptieve, hermeneutische en existentialistische  

Een fenomenologische studie beschrijft de betekenis die mensen geven aan de ervaring van een 

bepaald concept of fenomeen 

Doel: individuele ervaringen abstraheren tot een meer universele beschrijving 

De mens wordt gezien als relationeel wezen, dat beïnvloed wordt door de relatie met zijn omgeving 

Leefwereld als vertrekpunt 

Inzicht in de ervaringen van mensen brengt inzicht in het onderzoeksonderwerp 

Reflexiviteit belangrijk: bewust zijn eigen veronderstellingen en moeten proberen deze zo weinig 

mogelijk te laten meespelen 

De onderzoeker bracket eerdere assumpties voor een open blik 

3.3.3.2. Grounded Theory 

Maakt gebruik van specifieke sampling technieken en van het coderen van gegevens. Coderen is een 

continu proces en vindt al plaats bij het verzamelen van gegevens. Constant op zoek naar 

categorieën die in de gegevens zitten, benoemen en met elkaar in verband brengen 

Theoretische verzadiging : 

- Coderen: geen reden om nog verder de gegevens te exploreren, want alles past binnen de 

gebruikte codes 

- Dataverzameling: geen nieuwe gegevens meer bekomen 

Constante vergelijking: categorieën die gebruikt worden staan in relatie tot het conceptueel kader 

 De onderzoeker gaat de gebruikte categorieën theoretisch funderen en ook de verschillen 

tussen de gebruikte categorieën duidelijk stellen (gebruik van memo’s) 

Kritiek: Moeilijk om gegevens uit kwalitatief onderzoek compleet neutraal te observeren en coderen 

De onderzoeker is zijn eigen onderzoeksinstrument: open houding, bewust van eigen vooroordelen 

3.3.3.3. Thematische analyse 

Filmpje 

3.3.3.4. Vragenlijst 

Interpretatieve Fenomenologie  

o benadering waarbij op een zeer systematische en cyclische manier tot theorievorming of tot 

verklarende processen over betekenisgeving wordt gekomen  

o benadering die zich richt op de essentie van ervaringen, en de betekenis en zingeving bij ervaringen 

van mensen 
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Grounded Theory  

o benadering waarbij op een zeer systematische en cyclische manier tot theorievorming of tot 

verklarende processen over betekenisgeving wordt gekomen  

o benadering die zich richt op de essentie van ervaringen, en de betekenis en zingeving bij ervaringen 

van mensen 

 

Geef voor elk van onderstaande onderzoeksvragen aan wat de meest geschikte benadering voor 

kwalitatieve data-analyse is 

Wat betekent het om met een depressieve partner samen te leven?  

0 Fenomenologie  

0 Grounded Theory  

0 Thematische Analyse 

 

Welk proces van betekenisverlening doorlopen kinderen na het overlijden van hun huisdier?  

0Fenomenologie  

0 Grounded Theory  

0 Thematische Analyse  

 

Welke thema’s halen mensen aan als ze hun ervaringen met een psycholoog beschrijven?  

0 Fenomenologie  

0 Grounded Theory  

0 Thematische Analyse 

 

Hoe vinden ex-partner opnieuw stabiliteit in hun leven na de scheiding?  

0 Fenomenologie  

0 Grounded Theory 

0 Thematische Analyse 

3.3.4. Coderen, een sleutelproces 

https://youtu.be/664CHyzA_Gg 

Eerst een transscriptie maken 

Codes= samenvattende benamingen bij stukjes tekst 

In vivo codes= woorden die de participanten letterlijk aanhalen 

https://youtu.be/664CHyzA_Gg
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3.4. Leerpad 4: Kwaliteitscriteria van kwalitatief onderzoek 

Een goede onderzoeker neemt zijn verantwoordelijkheid en zorgt voor transparantie in dit proces 

3.4.1. Trustworthiness 

3.4.1.1. Credibility 

Onderzoek= geloofwaardig als de resultaten congruent zijn met de percepties van de bestudeerde 

mensen 

Het uiteindelijke rapport weerspiegelt de doelen van het onderzoek en de percepties van de mensen 

die betrokken waren 

Vergelijkbaar met interne validiteit van kwantitatief onderzoek 

Strategieën: 

- Langdurig engagement en aanhoudende observatie:  

o Opbouwen vertrouwensband met participanten, zodat je eerlijke informatie krijgt 

o Alle factoren en invloeden in kaart brengen 

- Aandacht voor negatieve onderzoeksvoorbeelden: aandacht aan onderzoeksvoorbeelden 

die afwijken van de meeste andere (in strijd met wat je verwacht). Patronen in data 

herbekijken en interpretaties verbreden 

- Member checking: data voorleggen aan participanten en zien of interpretaties al dan niet 

moeten bijgestuurd worden 

- Triangulatie: verschillende onderzoeksmethoden gebruiken, samenwerken met andere 

onderzoekers om een onderzoekthema vanuit verschillende perspectieven te bekijken 

3.4.1.2. Transferability 

Onderzoek is transfereerbaar als de resultaten overdraagbaar zijn naar andere gelijkaardige settings 

of participanten 

Resultaten kunnen niet doorgetrokken worden naar de gehele populatie (ook niet de bedoeling) 

Transfereerbaarheid is vergelijkbaar met de criteria generaliseerbaarheid of externe validiteit in 

kwantitatief onderzoek 

Dragen bij tot transfereerbaarheid: rijke omschrijving fenomeen (thick discription), in context 

plaatsen en reflexiviteit 

3.4.1.3. Dependability 

Mate waarin het onderzoek op een consistente en accurate manier gevoerd werd 

Komt overeen met betrouwbaarheid in kwantitatief onderzoek 

Onderzoek moet kunnen herhaald worden 

Audit trail of decision trail= elke stap in het onderzoeksproces wordt toegelicht en verantwoord. 

Verantwoording en verheldering van de beslissingen die de onderzoekers maken voor en tijdens het 

onderzoekstraject 

Contextualisering= belangrijk. Hoe beïnvloedt jouw achtergrond mogelijk het onderzoeksverloop?  

Reflexiviteit= niet alleen gegevens over onderzoeksobject, maar ook aandacht voor invloed 

voorlopige hypothesen en eigen aanwezigheid 
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3.4.1.4. Confirmability 

Een onderzoek is zo open en eerlijk mogelijk 

Volledig objectief zijn = onmogelijk. Streven naar zo nauwkeurig mogelijk nota maken van alle 

mogelijk beïnvloedende factoren 

De onderzoeker geeft concreet weer op welke manier hij rekening hield met eigen 

veronderstellingen 

Transparantie duidelijk uit onderzoeksrapport (= gedetailleerde beschrijving, argumentatie, 

interpretaties, traceerbare data en bronnen, openheid, eerlijkheid…).  

3.4.2. Authenticiteit 

Authenticiteit= wanneer de gebruikte strategieën geschikt zijn om de ideeën van de participanten 

waarheidsgetrouw weer te geven 

- Fairness: onderzoeker is eerlijk tegenover participanten en verkrijgt goedkeuring doorheen 

de gehele studie. Onderzoeker houdt rekening met sociale context 

- Ontologische authenticiteit: alle betrokkenen worden geholpen om hun eigen sociale wereld 

beter te doorgronden en te begrijpen 

- Educatieve authenticiteit: participanten begrijpen andere mensen beter, doordat ze meer 

inzicht verwerven in hun eigen sociale wereld 

- Catalystische authenticiteit: participanten kunnen gerichter beslissingen nemen door het 

eigen verkregen inzicht in hun belevingen en ervaringen 

- Tactische authenticiteit: het onderzoek geeft participanten een stem en laat ze toe sterker 

te staan dan voor het onderzoek 

3.4.3. Technieken om kwalitatief onderzoek te garanderen 

3.4.3.1. Member Checking 

Data of resultaten worden voorgelegd aan de participanten zelf. Afgetoetst of interpretaties correct 

zijn. Mogelijkheid om ideeën aan te passen of te verfijnen 

Draagt bij tot de betrouwbaarheid, verlicht enige onzekerheid. Ideeën onderzoeker zijn niet 

allesbepalend 

Kritiek: 

- Onderzoeker en participant hebben verschillend perspectief. Onderzoekers willen meerdere 

realiteiten weergeven en de participanten kunnen slechts inzicht in hun eigen unieke 

ervaringen geven 

- Participanten kunnen defensief reageren 

- Participanten kunnen kritische bedenkingen niet vermelden door vertrouwensrelatie met 

onderzoeker 

- Percepties zijn variabel doorheen de tijd 

- Theorieën en concepten zijn abstract van aard, de participant kan zich hier mogelijks niet in 

herkennen 

3.4.3.2. Triangulatie 

Gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, dataverzamelingsmethoden, databronnen of 

samenwerking met andere onderzoekers 
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Het bestudeerde fenomeen wordt uit verschillende perspectieven bekeken 

Oorspronkelijk begrip uit meetkunde of geometrie 

Door een fenomeen uit verschillende perspectieven te bekijken, verhoog je de accuraatheid van de 

meting 

Triangulatie kan verwijzen naar: 

- Innemen van verschillende perspectieven of zienswijzen 

- Gebruik van verschillende soorten data 

- Fenomeen vanop verschillende analyseniveaus bekijken 

Verschillende soorten: 

- Verschillende databronnen 

- Methodologische triangulatie: onderzoeker combineert kwantitatieve met kwalitatieve 

onderzoeksmetoden 

- Triangulatie door met meerdere onderzoekers samen te werken 

- Theoretische triangulatie: onderzoekers gebruiken verschillende theoretische benaderingen 

om eenzelfde fenomeen te benaderen 

3.4.3.3. Een audit laten uitvoeren 

Onderzoeker die niet betrokken was bij studie kijkt het proces en resultaat van de studie na.  

Doel: accuraatheid na gaan, controleren van bevindingen, interpretaties en conclusies (en of die 

overeenkomen met onderzoeksgegevens) 

Bvb adhv dagboek 

Zie vragen responscollege 2 over leerpad 3 en 4 


