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KWALITATIEVE DATA-ANALYSE 

HOOFDSTUK 1: WAT IS KWALITATIEF ONDERZOEK?  

LEERDOELEN 
• Kunnen definiëren wat onderzoek precies is 
• Begrijpen dat kwalitatief onderzoek een veelheid aan soorten onderzoek verenigt en hier voorbeelden van 

kunnen geven 
• Definities van kwalitatief onderzoek kennen en de onderdelen daarvan kunnen uitleggen 
• Eigenschappen van kwalitatief onderzoek kennen en herkennen in concrete studies 
• Verschillen en gelijkenissen tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek kennen en begrijpen 
• Inzicht hebben in de verschillende posities tegenover de verenigbaarheid van kwantitatief en kwalitatief 

onderzoek 

ONDERZOEK IN HET ALGEMEEN  
Onderzoek =  

• Handeling vh onderzoeken, teineinde door de verzameling v gegevens tot een oplossing voor een bep 
probleem te komen  

• Gezamenlijke nasporingen betreffende een zaak  
• Systematisch proces 

1. Op kritische manier gegevens verzamelen 
2. Gegevens bestuderen 
3. Beweringen/conclusies trekken  

 

KWALITATIEF ONDERZOEK 

VOORBEELDEN VAN KWALITATIEF ONDERZOEK  
Verwachtingen van mannen die voor het eerst vader worden 
 
Ideaalbeelden vaderschap = 

• Cultuurgebonden 
• Tijdsgebonden 

Wat onderzoeken? 

Hoe M betekenis verlenen aan 

• Persoonlijke wereld 
• Sociale wereld 

Hoe? 

• IPA methode 
• Diepte interviews 
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Resultaat? 

M:  

• Hogere verwachtingen → vaderschap waarbij  
o Emotioneel betrokken 
o Fysiek betrokken 
o Economisch verantwoordelijk  

• Grote onzekerheid over  
o Veranderingen die het vaderschap met zich mee zal brengen 
o Hoe ze de rol moeten opnemen 

• Ervaren het als een onderwerp waar weinig over gesproken  
 

Waarom rijden mensen met de auto naar het werk? 
Problemen? 

• Luchtvervuiling 
• Klimaatverandering  

Oplossing? 

• Campagnes  
• Beleid  

Wat onderzoeken?  

• Waarom ze beslissen met de auto te rijden 
• Hoe relaties tss utilitaristische en affectieve motieven in elkaar zitten 
• Hoe motieven vd pendelaars gerelateerd zijn aan beleid 

Hoe?  

• Grounded theory methode  
• Interviews 

Resultaat? 

Motieven autorijden: 

• Gemak 
• Positiever gevoel 
• Meer persoonlijke ruimte 
• Zelf controle behouden 
• Sociale identiteit  

 

Hoe bouwen studenten zonder papieren in de vs een identiteit op? 
 
Mensen zonder papieren: 

• Weinig aandacht in onderzoek 
• Onzichtbaar in ruime immigrantenpopulatie  
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Wat onderzoeken?  

• Hoe deze studenten zich oriënteren in hun onderwijs + werkambities 
• Dynamische relatie tss vorming werkidentiteit en etnische identiteit  
• Hoe studenten zin geven aan hun schoolse + sociale omgeving 
• Hoe deze studenten omgaan met culturele + contextuele uitdagingen 

Doel?  

• Publiek informeren  
• Stem geven aan deze gemarginaliseerde groep binnen de samenleving 

 

Beschuldigingen tijdens koppeltherapie: een analyse van het spreken en de affectieve 
arousal  
In koppeltherapie: ene partner beschuldigt de andere = emotioneel geladen momenten 

Wat onderzoeken?  

• Hoe dit narratief verloopt =  
o Hoe koppels elkaar verbaal beschuldigen 
o Welke positie ze zichzelf en de ander daarbij toewijzen 

• Met welke affectieve responsen dit samengaat  
Hoe? 
Door huidgeleiding te meten tijdens deze interacties  

Resultaat?  

• Beschuldigingen tov partner → arousal ↗ bij beide partners  
• Beschuldigingen draaiden rond: 

o Loyaliteit 
o Vertrouwen  
o Ouderschap  

 

Miley cyrus’s paaldans op de teen choice awards: een discoursanalyse van de publieke 
opinie over “zelf-seksualisering” 
 
Na optreden: veel ophef 

Reden?  

• Het brak met haar imago v Disney tienerster  
• Het speelde haar seksualiteit heel openlijk uit 

Wat onderzoeken?  

• Seksualisering (= keuze van V om te beantwoorden ad normen v wat sexy w gevonden in een cultuur om 
daarmee iets te bereiken) van: 

o Kinderen 
o Tieners  
o Cultuur  
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• Welke posititie V krijgen toegeschreven/kunnen opnemen binnen deze manieren v spreken 
• Hoe autonomie hier een plaats in heeft  

Hoe? 

Websites met reacties indentificeren via discoursanalyse 

Deze methode = gericht op  

• Spreken te situeren binnen: 
o Heersende machtsverhoudingen 
o Sociale + historische context v wat gezegd w  

• Hoe deze context toelaat dat mensen zichzelf + anderen op een bep manier zien in rekening te brengen 

Resultaat? 

Reacties over wat ze doet in haar optreden, de seksualisering:  

• Nooit beschreven  
o Als geadresseerd aan M  
o Binnen de man-vrouwenverhouding  

• Beschreven in termen v te vlug en te jong 

DEFINITIE KWALITATIEF ONDERZOEK  
Denzin en Lincoln  
Kwalitatief onderzoek = gesitueerde activiteit die de waarnemer in de wereld lokaliseert 

Hun visie op kwalitatief onderzoek: 

• Rol onderzoeker:  
o Gelokaliseerd id wereld die hij bestudeerd  
o Geen volledige buitenstaander 
o Maakt deel uit v hetgeen hij bestudeert  
o Subjectieve implicatie 
o Onvermijdelijke invloed  

• Context heeft belangrijke plaats  
o Meestal in naturalistische context  

• Meerdere onderzoeksmethoden  

Gelijkenis  Verschil  

Steeds gericht op  

o Beter begrip 
o Interpreten vh bestudeerde feomeen 

Andere aspecten, perspectieven 

 

• Betekenis + perspectief vd participant = centraal 
• Transformerende karakter 
• Maakt verschillende aspecten vd wereld zichtbaar (Bleek later zelden zo te zijn in praktijk  
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Creswell  
Zijn visie op kwalitatief onderzoek: 

• Rapporteren en communiceren is belangrijk  
Reden? 

o Kan bijdrage zijn ad literatuur 
o Kan oproep zijn tot verandering  

• Aandacht vr perspectief vd participant  
• Reflexiviteit tss onderzoeker en participant 
• Interatieve karakter 

o Verschillende fasen kunnen tijdens onderzoek w doorlopen/aangepast  
o Inductief en deductief (bleek later vooral inductief te zijn) 

EIGENSCHAPPEN VAN KWALITATIEF ONDERZOEK  
Nadruk op inductieve benadering 
Principe  

Zaken die participant aanhalen, wat respondenten vertellen = de basis vh onderzoek  

Gaandeweg: verder analyseren, verwerken + opbouwen inzichtelijke resultaten 

Gevolg? 

• Onderzoek = dynamisch: insteek vh onderzoek kan meer gefocust/bijgesteld w 
• Proces verloopt open  

Context is cruciaal  
Mensen → beïnvloed door omgeving waarin ze leven 

• Sociale context  
o Familie 
o Vrienden 

• Culturele context  
• Politieke context  

Reden belang context?  

Kwalitatief onderzoek = gefocust op  

• Belevingen 
• Ervaringen 
• Betekenisgeving  

Om hier inzicht in te krijgen → ook grotere context vh individu verkennen  

Welke contexten?  

• Persoonlijke context  
o Job 
o Opleidingsniveau  

• Sociale context  
o Collega’s 
o Familie  
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o Vrienden 
o Kennissen  

• Maatschappelijke context  
o Culturele normen/waarden 

• Politieke context  
• Historische context  

= periode/tijdsindeling waarin men leeft 

⇒ volledige context kennen ≠ mogelijk 

⇒ hoe meer, hoe beter (de wereld vanuit de participant zijn perspectief kan benaderd w) 

Mens als intentioneel en betekenisverlenend wezen  
Emic en etic perspectieven  
= 2 verschillende onderzoeksbenaderingen binnen sociale wet.  

Verschil? 

Verschillende opvatting over 

• Welk perspectief er w ingenomen door onderzoeker  
• Welke rol participanten hierbij spelen  

 Emic  Etic  
Bijnamen • Insider perspectief 

• Bottom-up perspectief 
• Outsider perspectief 
• Top-down perspectief 

Uitgangspunt 
onderzoeker  

Onderzoeker neemt het gezichtspunt, perspectief, de 
blik en de woorden vd participant als startpunt  

Onderzoeker neemt reeds bestaande 
theorieën, hypotheses en concepten als 
uitganspunt  
 

Kenmerken • Onderzoeker probeert alle eigen 
vooronderstellingen/eigen theoretische kennis uit 
te schakelen 

• Zo de data en de participant laten spreken  
• Adhv data: thema’s, patronen en concepten 

kunnen blootgelegd w  

Onderzoeker kan nagaan of deze hypotheses 
toepasbaar zijn in een nieuwe setting/populatie  
 

 

Binnen kwalitatief onderzoek:  

• Werkelijkheid w vooral vanuit het emic perspectief benaderd = emic perspectief staat centraal 
• Wil men de wereld belijken zoals de participanten dit doen 
• Gaat het niet louter om beschrijving vd wereld vd participant 

Ook inzicht krijgen over:  
o Wat er zich id beleving vd participanten afspeelt 
o Welke processen er plaatsvinden 
o Welke betekenis hieraan gegeven w 

Bv. Niet bepalen welke antwoordcategorieën mensen moeten gebruiken om over iets te rapporteren 

Zo: ruimte om de betekenis die mensen aan ervaringen verlenen aan bod te laten komen 

!! emic blijft uitgangspunt maar in elk onderzoek: afwisselend etic-emic  
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Gevolgen?  

Onderzoeker:  

• Bouwt zo concepten op 
• Komt tot abstractie (= weglaten van alle niet-essentiële informatie om zo de meer fundamentele 

structuren zichtbaar te maken) 

Taal als sleutel tot subjectieve wereld van mensen 
Taal =  

• De context waarin we als mens mens w 
• Toegangspoort tot het bestuderen vh psychisch functioneren vd mens  

Kenmerken  

• Cruciaal (voor betekenisverlenig)  
• Fundamentele invloed  

Bepaald:  
o Onze cognitieve vermogens 

Bv. Ruimtelijk oriënteren, rekenen 
o Onze ideeën over wat goed/slecht is   

• Niet eenduidig maar meerduidig  
= meerdere interpretaties mogelijk  
 

In kwalitatief onderzoek:  

• Rekening houden met  
o Meerduidelijkheid 
o Metaforische kwaliteiten 

•  Meervoudige perspectieven erkennen 
• Meestal narratief (= vertellend)  

o Verbaal  
o Beelden 
o Foto’s 
o Schilderijen  

Hoe deze data benaderd w = verschillend 
o Inhoudelijk: nagaan welke thema’s aan bod komen in wat iemand vertelt 
o Structureel: nagaan hoe een narratief w opgebouwd, welke positie men hier in inneemt  

Toepassing: TED 
Tussen talen → verschillen  

• Klemtonen/geluiden 
• Woordenschat 
• Structuur  

Bv. Richtingsoriëntatie, verdeling kleurenspectrum, geslachten (m/v/x), beschrijvingen v gebeurtenissen 

Impact taal? 

Taal die we spreken → vormt manier hoe we denken 
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• Beleving ruimte en tijd 
• Cijferwoorden openen (cognitieve) wereld vd wiskunde 
• Inschattingsvermogen  
• Grammatica → hoe we denken over zn (bv. Brug) 
• Uitspraken omtrent straf/beloning 
• Focus v aandacht en wat we onthouden 

Soorten impact? 

• Grote effecten  
• Diepe effecten  

Bv. Getalwoorden 
• Vroege effecten 
• Brede effecten 

Bv. Soort geslacht  
• Gewichtige effecten 

Bv. Schuld en straf 

Onderzoek in naturalistische contexten  
Om het perspectief vd participant te begrijpen: 

• Onderzoek voeren in/over de participant zijn dagelijks leven  
• Kijk vd participant op de realiteit proberen weer te teven  
• Onderdompelen id leefwereld vd participanten 

= immersion (experience)  

Hierdoor: kwalitatief onderzoek = naturalistisch onderzoek 

Hoe?  

• Participerende observatie: onderzoeker maakt zelf deel vd setting/levenswijze vd participant  
• Onderzoeker = zaïeve observator (houdt zich vd domme) 

Nadruk op rijke beschrijvingingen  
Thick description of rijke beschrijving = het beschrijven van conceptuele structuren en betekenissen op een 
gedetailleerde manier  

Principe 

Een volledige, diepgaande, gedetailleerde beschrijving vh onderzoeksproces-, context-, resultaten is:  

• Onontbeerlijk 
• Belangrijk  
• In elke vorm van kwalitatief onderzoek een vereiste  

Kenmerken 

• Oorsprong in antropologie (= leer over de mens)  
• ↔ thin description =  

o Onvoldoende om een cultuur te benaderen  
o Misleidend  
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Belang van de rol van de onderzoeker  
Onderzoeker  

• = betrokken mede-actor  
• ≠ niet-betrokken buitenstaander  

Door al die beweging: onderzoeker → invloed  

Impact op Hoe?  Gevolgen?  
Onderzoeksthema • Eigen ervaringen  

• Eigen opleiding 
• Theoretische 

achtergrond  
• Literatuur  

Onderzoeker:  
• Moet eigen veronderstellingen proberen inperken/tussen haakjes 

plaatsen = bracketing 
• Moet hierover reflecteren = reflexiviteit: bewuste analyse vd eigen 

rol/invloed als onderzoeker doorheen het gehele onderzoeksproces  
Nadenken over:  

o Eigen en andermans persoonlijke en sociale kenmerken  
o Hoe deze verschillen, samensmelten, het sociale model 

vormgeven 
Onderzochte  
 

En vice versa Dit vereist: 
• Wederzijds vertrouwen  
• Veiligheid voor de participant  
• Sociale en gespreksvaardigheden vd onderzoeker 
• Een steeds bewustzijn vd ethische dimensie van zijn werk 

!! belangrijk dat onderzoeker zijn invloed erkent 

VERGELIJKING KWALITATIEF EN KWANTITATIEF ONDERZOEK 
Verschillen  

 

Gelijkenissen  

Kwantitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek 

• Cijfers 
• Perspectief vd onderzoeker 
• Onderzoeker speelt meer afstandelijke rol   
• Hypothese < theorie toetsen (deductie)  
• Statische benadering 
• Sterk gestructureerde aanpak = op voorhand 

bepaalde, gedefinieerde concepten/variabelen  
Gevolgen?  

o Mogelijk om conclusies te veralgemenen 
naar populatie = generalisatie  

o Minder openheid 
• Streeft naar harde, betrouwbare data 

= robuuste, niet-ambigue data 
• Op grote schaal (macro)  
• Gericht op observeerbaar gedrag 
• Artificiële settings 

o Controleerbaar  

• Woorden 
• Perspectief vd participanten 
• Onderzoeker is meer betrokken 
• Theorie bouwen (inductie)  
• Focus op processen  
• Ongestructureerde aanpak 

Gevolgen?  
o Mogelijkheid om in te spelen op andere contexten 
o Niet veralgemenen naar andere 

personen/contexten: contextueel begrijpen 
o Veel openheid  

• Streeft naar rijke, diepe data 
Hier: wel meerduidigheid aanwezig  

• Op kleine schaal (micro)  
• Gericht op de betekenis vh gedrag dat gesteld w  
• Naturalistische settings 

o Minder controleerbaar 
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• Brede opdeling 
• Geen absoluut onderscheid 
• Veel diversiteit binnen één type 
• Gemeenschappelijke doelen 

Beiden gericht op: 
o Data-reductie = met data aan slag gaan om tot interpretatie/conclusie te komen  
o Beantwoorden onderzoeksvragen = aantal vragen die het vertrekpunt vd studie vormen  
o Relateren v data-analyse aan onderzoeksliteratuur 

= eigen bevindingen situeren t.a.v. bestaande literatuur  
o Variatie/verschillen tss mensen blootleggen, exploreren, begrijpen 
o Proberen om bewuste fouten/vertekening te vermijden 
o Belang transparantie: onderzoeksprocedures zo helder mogelijk proberen te beschrijven om 

duidelijk te maken hoe er tot bep bevinden gekomen werd 
Belang? 
Zo kunnen lezers de overtuigingskracht vd conclusies inschatten + de kwaliteit vd studie bepalen  
 

COMPLEMENTARITEIT OF SPANNING? 
Moeilijkheden 

• Moeilijk om grenzen tss 2 benaderingen (kwantitatief/kwalitatief) te bepalen  
• Discussie over of deze al dan niet kunnen samenkomen 

2 standpunten  

 Principieel standpunt Pragmatisch standpunt 
Principe   Het samengaan vd 2 is problematisch  De benaderingen  

• Leveren elks hun bijdrage  
• Kunnen aanvullend zijn  

= mixed method benadering: nadenken over de 
verschillende manieren waarop de 2 methoden 
binnen één studie kunnen gecombineerd w 
 

Kenmerken  Vertrekt vanuit een bepaalde logica, 
opvatting, visie of leer 

 

• Praktisch niveau 
• Zet de wet. filosofische assumpties minder od 

voorgrond 
• Nuanceerd het onderscheid tss beide 

benaderingen/methoden 
 

Argumenten voor 
dit standpunt 

• Combineren kwantitatief (cijfers) en 
kwalitatief (woorden) onderzoek ≠ 
vanzelfsprekend 

• Beide benaderingen vertrekken elks 
vanuit andere vooronderstellingen  

• De kwalitatieve onderzoeksmethode is 
fundamenteel verschillend  vd 
mechanisch-technische aanpak v 
conventionele kwantitatieve aanpak 

• Interpretatie vd resultaten zal 
vermoeilijken  

• Verschillende onderzoeksvragen vereisen 
verschillende onderzoeksmethoden 

• De grenzen tss beide benadering zijn niet 
altijd helder  
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• Beide benaderingen zullen soms 
tegensgestelde bevindingen opleveren: 
Hoe hiermee omgaan?  

 

Conclusie: 

• Beide benaderingen hebben goede argumenten 
• Er zijn fundamentele tegenstellingen tss beide benaderingen 
• Maar beide leveren een belangrijke bijdrage tot het verwerven v kennis id psychologie  

 

Oefening: Studie schooluitval 

  

Onderzoeksvraag Is er een verband tss schooluitval en mentaal welzijn?  

Waarom interessant?  Dergelijke kennis zou essentieel kunnen zijn om scholen/geestelijke gezondheidszorg te 
helpen bij het voorkomen v vroegtijdige schoolverlating 

Gebruikte 
onderzoeksmethoden  

• Kwalitatief interview (kwalitatieve benadering)  
Bv. “Hoe is het voor jullie?”, “Wat is de reden dat je gestopt bent?”  

o Ongestructureerd  
o Leidt tot conclusie dat degenen die waren afgehaakt meer last hadden van 

psychische stoornissen dan de hogeschoolstudenten 
• Klinisch interview (kwantitatieve benadering)  

o Gestructureerd: specifieke vragen die op voorhand vastlagen  
o Leidt tot conclusies dat degenen die zich hadden teruggetrokken uit school:  

§ Minder toegang tot middelen hadden 
§ Weinig sociale steun kregen  
§ Mentale klachten vertoonden   

Standpunt Pragmatisch standpunt 
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HOOFDSTUK 2: WETENSCHAPSFILOSOFISCHE ACHTERGROND VAN 

KWALITATIEF ONDERZOEK 

LEERDOELEN 
• Breed onderscheid en spanningsveld tss 2 denkwijzen begrijpen 
• Relevante concepten omtrent wetenschapsfilosofie kennen en kunnen gebruiken 
• Niveaus waarop wetenschapsfilosofische veronderstellingen worden gemaakt kennen en begrijpen 
• Brede wetenschapsfilosofische paradigma’s kennen 
• Wetenschapsfilosofische assumpties uit concreet onderzoek kunnen afleiden 

 

INLEIDING 
Waarom wetenschapsfilosofie? 

• Kader voor elke vorm v onderzoek 
o Geen enkele vorm → los ve achterliggend onderzoek  

• Sterk bepalend voor 
o Aard onderzoeksvragen 
o Doel vh onderzoek 
o De keuze vd methode 
o Relatie onderzoeker-onderzoeksobject 

• Laat toe onderzoek naar waarde te schatten binnen het kader waarin het gebeurt 
• Laat toe kritisch na te denken over veelal impliciete (=onbewuste) aannames in onderzoek 

 

Bruner: “de grote vragen vd psychologie” = vragen over:  

• De aard vd menselijke geest en zijn processen 
• Hoe we onze realiteit vormgeven  
• Hoe we betekenis verlenen 
• Hoe deze betekenis mee gevormd w via  

o Geschiedenis 
o Taal 
o Cultuur  

Deze: dreigen in een mechanische of zuiver experimentele (kwantitatieve) benadering vd psychologie te 
verdwijnen 

Ook volgens Wundt:  

• Experimentele psychologie ≠ voldoende  
• Culturele psychologie nodig  

 

VERSCHILLENDE BENADERINGEN VAN PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK  

DILTHEY  
In de literatuur: 2 fundamentele denkwijzen  
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1. “Naturwissenshaften” = natuurwetenschappen 
2. “Geisteswissenshaften” = mens- of geesteswetenschappen  

Kenmerken  

• Onderscheid werd gemaakt door Dilthey (Duitse psycholoog, socioloog, filosoof, historicus)  
• Kunnen niet tot elkaar gereduceerd w 
• Beide → hebben een  

o Andere aard 
o Ander doel 
o Andere methode  

 

 

!! maar beide noodzakelijk  

Pricipe 

• Onmogelijk om de psychologie los va maatschappelijke en sociale interacties te beschouwen 
Bv. Gs, sociologie, economie 

• Individu =  
o Belangrijk om te bestuderen en te beschrijven (= doel v Dilthey) 
o Punt v al die verschillende contexten  

Hierdoor: multidisciplinaire aanpak nodig  
• Causale modellen 

o ≠ universeel 
o = lokaal vr particuliere contexten 

BRUNER 
Principe  

Er zijn 2 modaliteiten v denken 

Deze: hebben elk hun eigen 

• Manier om ervaring te ordenen  
• Manier om de werkelijkheid te construeren  
• Criteria 
• Procedures  

Studieobject  Methode 
Menswetenschappen “Verstehen” 
Natuurwetenschappen “Erklären” 

 
Paradigmatische of logisch-wetenschappelijke 
benadering  

Narratieve benadering  

Doel?   • Voorspellen 
• Veralgemenen  

• Begrijpen 
• Zin verlenen aan gebeurtenissen/ervaringen 

Hoe?  • Probeert het ideaal ve formeel, wiskundig 
systeem v beschrijving en explotatie te vervullen 

• Het werkt ad 
o Categorisering/conceptualisering (= iets in 

duidelijke begrippen vastleggen)  
o Bewerkingen waarmee de categorieën  

• Tijdloze wonderen id bijzonderheden vd 
ervaring te plaatsen  

• De ervaring in tijd en plaats te lokaliseren 



 14 

 

M.a.w.: 

• Kwantitatief onderzoek begrijpen vanuit natuurwetenschappelijk model 
• Kwalitatief onderzoek begrijpen vanuit mens- of geesteswetenschappelijk model 

 

WETENSCHAPSFILOSOFISCHE PARADIGMA’S 
Toepassing: The blind men and the elephant  

Alle blinde mannen 

• Voelen aan een ander deel vd olifant 
• Omschrijven de werkelijkheid anders 

Hierdoor: geloven elkaar niet, denken dat de anderen liegen → maken ruzie   

Dit: ook zo bij wetenschappers  

Elke onderzoeker: eigen  

• Visie/blik  
• Basisassumpties  
• Doelen 

Gevolg?  

Verschillende denkwijzen  

• Leiden tot:  
o Verschillende visies op wat we bestuderen  
o Hoe we dat fenomeen begrijpen 
o Welke conclusies we kunnen trekken 

• Hebben een invloed op het gehele onderzoeksproces 

§ Worden vastgesteld 
§ Worden geïdealiseerd  
§ Ad andere w gerelateerd om een 

systeem te vormen  
• Het behandelt de algemene oorzaken + 

vaststelling daarvan  
• Het maakt gebruik v procedures  

o Om een verifieerbare referentie te 
bekomen 

o Om te testen od emperische waarheid 
 

Leidt tot Abstracte alsdan stellingen Verhalen, geloofwaardige historische verslagen  

Reflecteert Objectieve, deterministische wereld “Geconstrueerde” wereld waarin menselijke agency 
dingen kan laten gebeuren 
 

Affiniteit 
met 

• Positivistische natuurwetenschappen 
≈ Dilthey’s natuurwetenschappen  

• Kwantitatieve benadering 

 

• Sociale en humane wet. 
≈	Dilthey’s mensenwetenschappen 

• Kwalitatieve benadering  
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Wetenschap: 

• ≠ neutraal  
• Vertrekt steeds vanuit een bep paradigma  

Wetenschapsfilosofische paradigma’s = 

• Specifieke vooronderstellingen die ad verschillende onderzoeksbenaderingen ten grondslag liggen  
• Verschillende vooronderstellingen of assumpties over: 

o De aard vd werkelijkheid 
o Welke kennis we kunnen verwerven 
o Verhouding onderzoeker-onderzoeksonderwerp   

 

VERSCHILLENDE NIVEAUS VAN EEN PARADIGMA  
Paradigma = bepaald idee, visie od wereld 

Binnen een paradigma: aantal specifieke niveaus/lagen   

1. Ontologie  
= onze (implicite) aannames over wat de aard vd realiteit is, over het zijn  
(Nauw verwant aan epistemologie)   

Soort Principe 
Realisme  Eén realiteit   

Naïef realisme Er is één realiteit die =  
• Kenbaar  
• Identificeerbaar 
• Meetbaar  

Kritisch realisme Er is één realiteit die slechts gedeeltelijk ken-en meetbaar is 
Relativisme  Meerdere realiteiten die gecreëerde w o.b.v. hoe men naar de wereld kijkt 

Historisch relativisme Realiteit = gevormd door  
• Sociale  
• Politieke 
• Culturele  
• Economische  
• Etnische  

Kwalitatief relativisme  Er zijn meerdere realiteiten en perspectieven  
 

2. Epistemologie  
= onze aannames over 

• Wat geldt als kennis  
• Hoe kennis kan verworven w  
• Wat kennisclaims rechtvaardig maakt  
• Wat het statuut (reglement) v die kennis is 
• De relatie tss de onderzoeker-onderzochte 

(Nauw verwant aan axiologie) 

Soort Principe  
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Objectivisme of dualisme   • Onderzoeker en participant onafhankelijk 
• Onderzoeksobjecten kunnen objectief en zonder bias 

bestudeerd w  

Aangepast objectivisme/dualisme Erkent mogelijke invloed vd onderzoeker 
Maar: objectiviteit en onafhankelijkheid tss onderzoeker-
participant blijven belagrijke richtlijnen  

Subjectivisme of transactioneel 
 

Oorzaak is niet het één of het ander, maar hoe ze elkaar over 
en weer beïnvloeden 

  
3. Axiologie 

= assumpties over de waarden vd onderzoeker ih onderzoeksproces 
 

4. Methodologie 
= ideeën rond het onderzoeksproces: hoe we over onderzoeksmethoden denken om  

• De realiteit te bestuderen 
• Kennis te verwerven 

 
5. Retoriek 

= assumpties over  
• Bep manier en stijl v rapporteren, communiceren 
• Taal vh onderzoek 

In kwalitatief onderzoek: 

Niveau Visie van kwalitatieve onderzoekers 
Ontologisch niveau Idee dat:  

• Dé realiteit niet bestaat   
• Mensen actief de realiteit construeren 
• Er meervoudige realiteiten en perspectieven zijn  

= relativisme 
Epistemologisch niveau  Kennis verwerven door:  

• Zo dicht mogelijk bij de participanten te komen  
• Het bestuderen v subjectieve ervaringen vd onderzochte individuen 
• Naturalistische settingen  

⇒ kennis = contextueel (≠ universeel) 
Onderzoeker: 

• ≠ objectieve observator 
• = subjectief geïmpliceerd (betrokken) id studie  

= subjectivisme  
Axiologisch niveau Eigen invloed als onderzoeker: 

• Erkennen 
• Expliciteren (uitleggen) 

Methodologisch niveau Inductieve benadering  
• Nooit uitsluitend: ook wat deductief 
• Maar klemtoom op inductief: inspelen op wat er verschijnt id data  

⇒ methoden zijn flexibel  
!! hierin herkennen we de belangrijke eigenschappen kwalitatief onderzoek  

Deze assumpties op verschillende niveaus → komen samen in ruimere wetenschapsfilosofische kaders = 
paradigma’s  
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Er zijn dus meerdere: 

• Positivistisch georiënteerde benaderingen waarbij vertrokken w vanuit één realiteit die men tracht zo 
objectief mogelijk te benaderen  

• Interpretatieve benaderingen waarbij  
o De focus od betekenis ligt  
o Men vertrekt vanuit  

§ Meerdere realiteiten  
§ Een onvermijdelijke subjectieve implicatie vd onderzoeker  

 

GROTE PARADIGMA’S 
= theorieën of kaders die de vooronderstellingen expliciteren: 

• Waarmee wetenschappers naar de werkelijkheid kijken  
• Hoe ze menen dat kennis kan verworven w  
• Hoe ze zichzelf hierin situeren  

 
1. Positivisme  

Ontstaan   • < de verlichting  
• Als reactie op middeleeuwen 

Belangrijke namen  • August Compte  
• Mill 

Visie op realiteit 
(ontologie)   

Naïef realisme  

Uitganspunten  • Alle verschijnselen → onderworpen aan onveranderlijke natuurwetten 
• Alleen empirische wetenschap levert werkelijke kennis op 
• Verificatiecriterium: wet uitspraak kan worden getoetst door na te gaan of deze in 

overeenstemming is met zintuiglijke (empirische) waarnemingen 

Relatie onderzoeker-
onderzochte 
(epistemologie)  

Dualisme/objectivisme 

Onderzoeker: 

• = onafhankelijke entiteit 
o Net zoals onderzochte  

• Kan de werkelijkheid objectief waarnemen 
• Heeft geen invloed od werkelijkheid 

Rol vd waarden vd 
onderzoeker (axiologie)  

• Geen plaats vr waarden  
• Waarden strikt controleren door gestandaardiseerde, systematische 

onderzoeksmethoden  
Ondanks dit: waarden nog steeds invloed (id keuze ve onderzoeksonderwerp)  

Taal die gebruikt w om 
procedures/resultaten te 
communiceren (retoriek)  

• Taalgebruik = 
o Afstandelijk  

o Neutraal 
o Emotioneel  
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• 3e persoon  
Reden? 
Objectiviteit, precisie benadrukken  

Methode (methodologie)  Experimentele methoden: strikt controleren en manipuleren v variabelen 

• Hypothetisch-deductieve methode = methode gericht oh toetsen v a priori hypothesen  
• Methoden waarbij statistisch hypothesen getoetst w  
• Nomothetische methode = methode gericht op ontdekken universele wetmatigheden 

Soort onderzoek  Vaak geassocieerd met kwantitatief onderzoek (maar geen noodzakelijk verband) 

Soort doel Nomothetisch + etic 

 
2. Post-positivisme   

Ontstaan  O.b.v. aantal problemen met positivisme  

Hierbij: 

• Van absolute zekerheid naar plausibiliteit 
• Falsificatie i.p.v. verificatie 

Visie op realiteit 
(ontologie) 

Kritisch realisme  

Relatie onderzoeker-
onderzochte 
(epistemologie) 

Aangepast dualisme/objectivisme  

Onderzoeker =  

• Objectief 
• Onafhankelijk 

Rol vd waarden vd 
onderzoeker (axiologie) 

• Geen plaats vr waarden  
• Waarden strikt controleren door gestandaardiseerde, systematische 

onderzoeksmethoden  
Ondanks dit: waarden nog steeds invloed (id keuze ve onderzoeksonderwerp) 

• Door beperkt erkennen v waarden:  
o Aan bracketing doen 
o Bespreken v mogelijke impact vd waarden vd onderzoeker op 

onderzoeksproces 

Taal die gebruikt w om 
procedures/resultaten te 
communiceren (retoriek) 

• Taalgebruik = 
o Afstandelijk  

o Neutraal 
o Emotioneel  

• 3e persoon  
Reden? 
Objectiviteit, precisie benadrukken 

Methode (methodologie) Experimentele methoden: strikt controleren en manipuleren v variabelen 
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• Hypothetisch-deductieve methode = methode gericht oh toetsen v a priori 
hypothesen  

• Methoden waarbij statistisch hypothesen getoetst w  
• Nomothetische methode = methode gericht op ontdekken universele wetmatigheden 
• Ook meer gecontroleerde vormen v kwalitatief onderzoek mogelijk  

Soort onderzoek  Vaak geassocieerd met kwantitatief onderzoek (maar geen noodzakelijk verband)  

Soort doel  Nomothetisch + etic 

 
 

3. Constructivisme en sociaal-constructivisme/constructivisme-interpretivisme 

Ontstaan  Postmodernistische traditie die ontstond id jaren ’60  

Belangrijke namen • Kant  
• Dilthey  

Visie op realiteit 
(ontologie)   

Relativisme  

• Afh. vd taal 
o Taal staat centraal 
o Geen eenduidige betekenis van woorden en teksten → meerduidig  

• Niet gedetermineerd door fysische krachten en wetten 
• Actief geco-construeerd door mensen 

Uitgangspunten 

 

• Begrijpen en interpreteren vd mens en diens uitdrukkingsvormen 
• Interpreteren als: 

o Uitgangspunt voor kennis/waarheid in dagelijks leven en wetenschap 
o Dialectisch en circulair proces 

Relatie onderzoeker-
onderzochte 
(epistemologie)  

Transactioneel/subjectivisme  

• Onderzoeker ≠ onafhankelijk vd onderzochte  
• Interactie staat centraal (reflexiviteit) 

Rol vd waarden vd 
onderzoeker (axiologie) 

Waarden/ervaringen kunnen gescheiden w vh onderzoeksproces 

Onderzoeker moet:  

• Aan bracketing doen = eigen waarden tss haakjes plaatsen  
• Aan reflexiviteit doen = eigen waarden erkennen, beschrijven  
• Zijn waarden niet elimineren 

Dit = onmogelijk omwille vh intensiever contact met onderzochte   

Taal die gebruikt w om 
procedures/resultaten te 
communiceren (retoriek) 
 
 
 
 

• Persoonlijker 
• 1e persoon  

Reden?  
Erkennen vd subjectieve invloed vd onderzoeker 

• In rapportage → aandacht vr: 
o Ervaring   
o Verwachting 
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 o Bias 
o Waarden onderzoeker  

Methode (methodologie)  Methodologie = 

• Hermeneutisch (verklarend)  
• Dialogisch, interpretatief  

Idiografische methode = methode gericht op het begrijpen v gedrag dat het individu uniek (en 
complex) maakt  

Soort onderzoek  Kwalitatief onderzoek in naturalistische contexten  

Waarbij het doel:  

• ≠ predictie en controle v toekomstige gebeurtenissen (zoals bij (post-)positivisme)  
• = constructie v krachtigere, heldere manieren om geleefde ervaring te begrijpen 

Soort doel  Idiografisch + emic 

 
4. Kritisch-ideologisch perspectief 

Ontstaan  Frankfurt school  

Belangrijke namen • Horkheimer  
• Adorno 
• Marcuse  

Visie op realiteit 
(ontologie) 

Historisch realisme/relativisme  

Uitgangspunten • Gelijkaardige uitganspunten als constructivisme  
• Accent op geleefde ervaring die gemedieerd w door machtsverhoudingen in sociale 

en historische contexten 

Relatie onderzoeker-
onderzochte 
(epistemologie)  

Transactioneel/subjectivisme  

• Dialectische verhouding onderzoeker-onderzochte 
• Gelijke verhouding: ongelijkheid + machtsverhouding vd onderzoeker onderdrukken  

Rol vd waarden vd 
onderzoeker (axiologie) 

• Proactieve waarden (= waarden die invloed hebben op gedrag) vd onderzoeker staan 
centraal  

• Verwachting dat waarden onderzoeksproces-en resultaten zullen beïnvloeden 
• Gericht op het emanciperen (= zorgen vr gelijke rechten) vd participanten  

Taal die gebruikt w om 
procedures/resultaten te 
communiceren (retoriek 

• Persoonlijker 
• 1e persoon  

Reden?  
Erkennen vd subjectieve invloed vd onderzoeker 

• In rapportage → aandacht vr: 
o Ervaring   
o Verwachting 
o Bias 
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o Waarden onderzoeker 

Methode (methodologie) Dialoog/dialectiek tegenover participant staat centraal  

Soort onderzoek Kwalitatief onderzoek in naturalistische context  

Met als doel: 

• Emancipatie 
• Transformatie 

Soort doel  Idiografisch + emic 

 

Beperking 

Bij (post-)positivisme: één realiteit 

Bij contstructivisme en kritisch-ideologisch perspectief: meerdere geconstrueerde realiteiten 

Hierbij:  

• Iedereen eigen realiteit  
• Is er geen gedeelde realiteit meer mogelijk 
• Zou er niets meer bestudeerd kunnen w   

Gevolg?  

Ofwel naïef realisme of wel het verwerpen vd realiteit  

⇒ kunnen niet de enige opties zijn  

⇒ Markus Gabriel: nieuw realisme  

Principe 

• Er zijn meerdere contexten die allemaal een realiteitswaarden hebben 
• Er zijn ∞ perspectieven die binnen verschillende velden op een zinvolle manier bestudeerd kunnen w 

Bv. Een eik = object dat bestaat id realiteit  

Maar: heeft een andere betekenis vr een bioloog ↔ schrijnwerker, spelend kind, wijnmaker 
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HOOFDSTUK 3: LITERATUUR EN ONDERZOEKSVRAAG 

LEERDOELEN 
• Verschillende types theorie kennen en kunnen herkennen 
• Verschillende manieren waarop theorie kan gebruikt worden in onderzoek begrijpen 
• Redenen om al dan niet een literatuurstudie te doen in kwalitatief onderzoek kennen en begrijpen 
• Eigenschappen van een kwalitatieve onderzoeksvraag kennen 
• De rol van openheid, neutraliteit en causaliteit bij kwalitatieve onderzoeksvragen kennen en begrijpen 
• Een goede kwalitatieve onderzoeksvraag omtrent een bepaald onderwerp kunnen formuleren 

INLEIDING: ONDERZOEKSZANDLOPER  
Begin: startpunt =   

• Persoonlijke interesse 
• Probleem (sociaal, maatschappelijk, psychologisch, theoretisch) 

Daarna: van algemeen onderwerp naar een duidelijke probleemstelling (onderzoeksvraag)  

= conceptualisatie (iets in duidelijke woorden vastleggen)  

    

DE PLAATS VAN THEORIE EN LITERATUURSTUDIE IN KWALITATIEF ONDERZOEK 
Kennis en methoden → theorie-geladen  

Maar: verschil in 

• Welke plaats theorie heeft  
• Hoe theorie zich verhoudt tot het onderzoek  

3 dimensies  

• Over welk type niveau spreken we als we het hebben over theorie?  
• Gebeurt onderzoek i.f.v. het testen of bouwen v theorie?  
• Wat is de plaats v literatuurstudies in kwalitatief onderzoek?  

 

TYPES THEORIE  
Theorie = verklaring voor geobserveerde regelmatigheden/patronen, verklaring voor een bepaald fenomeen  

Verschillende abstractieniveaus  

= verschillende niveaus/theorieën omtrent de mate waarin theorie een rol speelt binnen het onderzoek, niveaus 
v theorievorming 

1. Meta-niveau of grand theories 
Principe 
Bij onderzoek: vertrekken vanuit brede theoretische aannames die aansluiten bij eigen onderzoeksdiscipline 
Kenmerken 
• Hoogste abstractieniveau 
• < Wetenschapsfilosofische paradigma’s 
• Zijn niet of moeilijk testbaar  
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• Onderzoeksmethoden 
o = nauw verbonden met verschillende visies v hoe sociale/psychologische realiteit bestudeerd 

moet w 
o ≠ neutraal  

• Er zijn altijd onderliggende impliciete assumpties 
Bv. Theorie over menselijk psychisch functioneren, sociale structuren 

 
2. Midden-range theorieën 

Principe  
• Theorie en literatuur spelen belangrijke rol in het onderzoek 
• Theorie is al aanwezig vanaf start vh onderzoeksproject  

Gebruik 
Vaak bij onderzoek: 
• Rond een bep thema 
• Waarbij we een beperkt fenomeen trachten te begrijpen + verklaren 

Bv. Theorieën over verband armoede-schools functioneren, rol sociale achtergrond id ontwikkeling v 
delinquentie, rol v hechting in latere psychopathologie, rol v organisatiestructuur op productiviteit 

 
3. Publicatie als theorie 

Principe 
• Theorie = 

o Bestaande literatuur  
o Relevante achtergrondliteratuur m.b.t. bep fenomeen  

• Concepten = noodzakelijk vr het onderzoek 
Studies die dit hanteren = fact finding studies  

 

THEORIE BOUWEN OF TESTEN: INDUCTIE EN DEDUCTIE  
Moment waarop men theorie gaat gebruiken = afh. v soort niveau  

• Bij midden-range en publicatie als theorieën: afh. vh doel  
• Bij metatheorieën: vanaf het begin  

Manieren om over onderzoek te denken  
 Deductieve benadering  Inductieve benadering  
Principe  Theorie w getest Theorie w gebouwd 
Verloop  1) Er w vertrokken v wat reeds bekend is = 

vanuit bestaande theorie  
2) Hieruit: hypthesen afleiden 
3) Hypothese operationaliseren = concreet 

vertalen zodat ze onderzoekbaar w  
4) Hypothesen toetsen a.d.h.v. empirisch 

onderzoek (= concrete observaties)  

1) Er w vertrokken vanuit observaties, 
verhalen die de respondenten aanhalen 

2) Gaandeweg: ontwikkelen v 
• Hypothesen  
• Concepten  
• Theorieën  

 
Onderzoek Dominante invlashoek bij kwantitatief onderzoek  Dit staat centraal bij kwalitatief onderzoek 

 

!! maar:  

• Id realiteit → complexer 
• Zowel bij kwantitatief als bij kwalitatief onderzoek: beide benaderingen kunnen samen voor komen 

o Er is er wel altijd één die domineert  
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⇒ inductie en deductie hebben iets met elkaar te maken: het is een kwestie v waar accenten liggen 

⇒ sensitizing concepts (richtinggevende begrippen)  

 

PLAATS VAN LITERATUURSTUDIE  
Klassiek: eerst id literatuur nagaan wat er reeds bestaat  

Van daaruit:  

• Wordt onderzoeksonderwerp verfijnd  
• Worden hypothesen + onderzoeksvragen opgesteld  

Maar: verschillende opvattingen over de zinvolheid ve literatuurstudie voorafgaand ah eigenlijke onderzoek  

 Voor  Tegen   
Principe  Literatuurstudie = belangrijk Literatuurstudie moet minimaal of 

afwezig zijn  
Argumenten  • Vaststellen wat er reeds over onderwerp geweten is 

• Detecteren v gaten in kennis 
• Beschrijven hoe studie kan bijdragen tot bestaande 

kennis over onderwerp 
• Vermijden duplicatie 
• Bijdragen aan het formuleren ve onderzoeksvraag 
• Kaderen eigen onderzoek binnen context v andere 

studies 
• Aantonen dat er gereflecteerd werd over 

onderzoeksvraag 
• Afbakenen v richtinggevende of sensitiverende 

concepten 

• Profileren tegenover deductief 
kwantitatief onderzoek (historisch 
argument)  

• Voorkomen dat onderzoeker 
beïnvloed w door literatuur:  

• Emic perspectief: participant moet 
het startpunt zijn 

• Men wil met een zo open mogelijke 
blik starten 
 

Wie?  De meeste (ook kwalitatieve) onderzoekers  Onderzoeker: 
• Met nadruk op openheid  
• Die perspectief vd participant 

beklemtoont  
• Die tegen positivistische, 

kwantitatieve benaderingen is 
 

In actueel kwalitatief onderzoek:  

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

o Aanduiding waar te zoeken (aandacht richten) 
o Helpen om variatie in geobserveerde fenomenen te begrijpen 
o Niet sluitend of definitief 

• Rapportage: eigen bevindingen in relatie tot bestaande literatuur 
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EEN ONDERZOEKSVRAAG FORMULEREN VOOR KWALITATIEF ONDERZOEK 

PLAATS VAN DE ONDERZOEKSVRAAG IN HET KWALITATIEVE ONDERZOEKSPROCES 
 Onderzoeksvraag → vloeit meestal uit: 

• Een verkenning vd literatuur  
• Het identificeren v lacunes (= iets dat ontbreekt) id beschikbare kennis  

Invloeden formulering  

• Kwalitatief of kwantitatief onderzoek  
o Bij kwantitatief: ligt vanaf begin vast → blijft ongewijzigd  
o Bij kwalitatief: flexibeler → kan (eventueel) w bijgesteld = iteratieve karakter  

• Wetenschapsfilosofische kader v waaruit men denkt  
o Bij positivisme + kwantitatief: oorzaak-effect vragen 
o Bij constructivisme + kwalitatief: vragen naar betekenis 

• Doel vd studie  
Wil de studie 

o Beschrijven?  
o Exploreren? 
o Verklaren? 
o Emanciperen? 
o Transformeren?  

Gevolg? 

Onderzoeksvraag ve kwalitatief onderzoek → weerspiegelt:  

• Wetenschapsfilosofische assumpties 
• Eigenschappen v kwalitatief onderzoek  

 

AARD EN OPBOUW VAN KWALITATIEVE ONDERZOEKSVRAGEN  
Criteria  

• Open, neutrale vraag 
Openheid = gerichtheid oh maximaliseren vd ruimte vr participanten om hun ervaringen te delen 
M.a.w.: onderzoeksvraag  

o Mag participanten niet in een bep richting duwen  
o Mag geen verwachtingen/verbanden insinueren   
o Mag geen assumpties vd onderzoeker over het bestudeerde fenomeen bevatten  

 
We vermijden assumpties op 2 niveaus  
1. Assumpties over de aard, condities en kwaliteiten vh fenomeen 

⇒ maximale openheid vr verschillende ervaringen, betekenissen 
 

2. Assumpties over de richting en hiërarchische ordening  
⇒ maximale openheid vr mogelijks alternatieve verklaringen, ervaringen 

• Aanwijzigingen over  
o Wat bestudeerd w (fenomeen)  
o Wie bestudeerd w (steekproef)  
o Welke info nodig is (dataverzamling)  
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• Juiste vraagwoorden 
Wel  Niet  

o Hoe? 
o Wat? 
o Welke motieven?  

o Waarom? 
o In welke mate? 
o Hoeveel? 
o Verschil tss …en ….?  

• Heldere, duidelijke focus op 1 specifiek fenomeen 
• Bondige formulering 

= kort maar concreet  
• Aansluiten bij het onderwerp en de probleemstelling 
• Onderzoekbaar 
• Flexibel: mag/kan aangepast worden doorheen onderzoeksproces  

 

Structuur  
3 luiken  

1. Vraagwoord  
2. Onderzoekseenheid of analyse-eenheid 

• = op wie de vraag betrekking heeft 
• = over wie men na het onderzoek uitspraak over wil doen  
• ≠ per se gelijk aan waarnemingseenheden (diegenen die men bevraagt) 

3. Fenomeen of de kenmerken/eigenschappen die men bij de onderzoekseenheid wil bestuderen  
Hierbij:  

• Focus op slechts één fenomeen 
• Kenmerk/eigenschap moet duidelijk, specifiek zijn 

Bv. Niet “jonge moeders” maar “moeders tss 25 en 35 jaar” 

2 vormen 

 

Bv. Wat zijn de motieven van mensen om mantelzorger te worden? 

 

 

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

 

Aantal  
• Hoofdvragen  

o 1 of 2  
o Open  
o Breder 

• Subvragen 
= specifieke dimensies vd hoofdvraag 

o Max. 5-7 
o Gelinkt ad sampling en dataverzameling 

 

Wat/hoe + werkwoord + kenmerk/fenomeen + bij/voor/van + onderzoekseenheid (+ setting)? 

Hoe + werkwoord + onderzoekseenheid (+ setting) + kenmerk/fenomeen? 
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Beoordeling  
• Haalbaarheid 

o Onderzoekbare vraag? 
o Mogelijkheid data te verzamelen/gebruiken? 
o Middelen? 

§ Tijd? 
§ Geld?  

o Juiste vaardigheden vd onderzoeker? 
o Zinnige vraag?  

§ Relevant?  
§ Draagt de vraag bij aan de literatuur? 
§ Niet te breed/gecompliceerd?   
§ Open voor onverwachte zaken? 

o Bereidheid + bereikbaarheid vd mensen?  
• Ethisch verantwoord? 

Wat zijn de effecten vh onderzoek voor: 
o Respondenten?  
o Ruimere context?  
o Samenleving?  

Deze: nooit voorzien 
Toch: bij stilstaan (reflexiviteit)  

 
 

Oefening: Studie schooluitval 

• De specifieke context verschijnt id vraag (“Norway”) 
Dit: geeft aan dat het onderzoek  

o Geen universeel geldende uitspraak zal opleveren 
o Een context-afhankelijke uitspraak zal opleveren   

• Men gaat er vanuit dat de ervaring v deze jongeren noodzakelijk is om het fenomeen (uitval) te begrijpen 
• Bijpassende kwalitatieve onderzoeksvraag:    

 

CAUSALITEIT IN KWALITATIEVE ONDERZOEKSVRAGEN 
Hoe vermijden?  

In onderzoeksvraag → volgende werkwoorden vermijden 

• Bepalen  
• Hebben als effect dat  
• Leiden tot 
• Veroorzaken 
• Beïnvloeden 

Reden?  

• Nooit zeker wat juist wat beïnvloedt (= in welke richting?) 
• Ook dit is een vorm v zorgen vr maximale openheid  

Verschillende visies  

1. Causaliteit in kwalitatief onderzoek = contradicto in terminis  
Principe  
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Causaliteit en kwalitatief onderzoek kan niet samengaan  
 

2. Variantie theorie 
= de kwantitatieve interpretatie v causaliteit  
Principe  
Er is een kwalitatieve notie v causaliteit  
Onderzoek → gefocust op:  

• Meten v verklarende variabelen 
• Relaties tss specifieke variabelen (effecten, hiërarchie) 
• Rechtstreeks verband tss een of meerdere verklarende factoren en het fenomeen 
• Hypotheses toetsen 

 
3. Procesvisie of procestheorie  

= de kwalitatieve interpretatie v causaliteit 
Principe  

• Er is geen directe causaliteit die het verband tss/vd ene op de andere variabele onderzoekt  
• Er is wel sprake v 

o Complexe samenhang v factoren 
o Indirecte causaliteit 

Hierbij: onderzoek 
• Formuleert vragen die peilen naar hoe een bep fenomeen/gebeurtenis tot stand komt  
• Tracht te achterhalen hoe  

o Situaties  
o Gebeurtenissen 
o Betekenisverlening  
o Factoren 
o Mechanismen   
o Intenties  

Leiden tot een bep toestand/uitkomst  
Hoe? 
A.d.h.v. thick description = diepgaande, rijke beschrijving v  

o Betekenis 
o Contexten  
o Mechanismen (sociale, culturele, institutionele)  

Oefening:  

Variantie theorie:  

“Gaan oudere mensen meer dan jongeren winkelen in lokale winkels? Zo ja, wat verklaart dit?” 

 

Procestheorie:  

“Hoe beslissen mensen over waar ze inkopen gaan doen? Verschillen oudere en jongere mensen in hoe ze deze 
beslissing nemen?” 
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HOOFSTUK 4: STEEKPROEF  

LEERDOELEN 
• Het doel van een kwalitatieve steekproef begrijpen en kunnen toelichten 
• De eigenschappen van een kwalitatieve steekproef kennen en deze kunnen uitleggen 
• De verschillende technieken van steekproefselectie kennen en herkennen in concrete studies 
• Inzicht hebben in de ethische dimensie en praktische haalbaarheid van een kwalitatieve steekproef 
• De criteria om kwalitatieve steekproeven te beoordelen kennen en kunnen toepassen op een concrete 

studie 

KERNVRAGEN 
• Wat zijn de principes waaruit we vertrekken? 
• Wat is het doel v ons onderzoek en de steekproefselectie 
• Waar moeten we op letten als we een steekproef selecteren vr kwalitatief onderzoek?  

DOEL EN EIGENSCHAPPEN VAN STEEKPROEFSELECTIE IN KWALITATIEF ONDERZOEK 
Steekproeven in kwalitatief onderzoek: 

• Zijn gericht op:  
o Relevantie vr het conceptueel kader (assumpties)  
o Het beantwoorden vd onderzoeksvraag  
o Generaliseerbaarheid, transfereerbaarheid  
o Het verkrijgen v rijke data: evenwicht tss homogeniteit-heterogeniteit 

• Kunnen sequentieel of niet-sequentieel (vast) zijn → flexibiliteit  
• Zijn meestal eerder klein (↔ kwantitatief onderzoek)   

Reden?  
Mogelijk maken v thick description  

• Zijn ethisch en haalbaar  

Gevolg? 

Sampling of steekproefselectie = proces:  

• Dat grondig doordacht dient te w  
• Waarbij er zeer veel keuzes moeten gemaakt w 

 

STEEKPROEF IN FUNCTIE VAN KADER EN ONDERZOEKSVRAAG  
Keuze van de analyse-eenheid  
Analyse-eenheid=  

• Op welk niveau de analyse zich zal richten  
• Over wie/wat men uitspraken wil kunnen doen  

Deze: afh. v  

• Onderzoeksvraag 
• Onderzoeksonderwerp  
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Mogelijkheden 

• Individuen met dat bep kenmerk waarover we iets willen onderzoeken (vaak dit id psychologie)  
Bv. Jongeren met ADHD 

• Groepen mensen  
Bv. Facebookgroepen  

• Organisatie 
Bv. Psychiatrische instellingen  

Keuze van het steekproef niveau  
Mogelijkheden 

• Organisaties/instellingen selecteren en vervolgens hieruit enkele mensen/documenten selecteren (o.b.v. 
criteria)   

• 1 geval (persoon) selecteren (= gevalstudie) en vervolgens kiezen wat men binnen dit geval wil bestuderen  

 

STEEKPROEF IN FUNCTIE VAN GENERALISEERBAARDHEID 
= de mate waarin we o.b.v. onderzoek uitspraken kunnen doen over een grotere groep/breder fenomeen dan 
we specifiek geobserveerd hebben id studie 

Gevolg? 

Het is belangrijk dat de onderzoeksbevindingen relevant zijn voor settings en mensen buiten onderzoekscontext 

Inferentie: uitspraken doen over het niet-geobserveerde o.b.v. het geobserveerde  

Vergelijking kwantitatief-kwalitatief onderzoek  

 Kwantitatief onderzoek  ↔  Kwalitatief onderzoek 

Doel  Nomothetisch   Idiografisch 
Rol generalisatie • Staat centraal  

• Krijgt grote rol  
• Vaak gebruikt   

• Minder grote rol 
o Niet vanzelfsprekend 
o Niet per se na te streven doel 
o Meer focus op het unieke v elk individu  

= particuliere  
• Is er wel: uitspraken proberen doen over een 

groep > de studie  
 
Modellen van generalisatie  
Statistische of formele generalisatie  
= meest bekende model v generalisatie 

Gebruik 

(Nomothetisch) kwantitatief onderzoek 

Verloop 

1) Representatieve steekproeven uitkiezen via random sampling  
2) Gebruik maken v: 

• Berekeningen 
• Afleidingen 
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• Bevindigen 
• Verbanden   

3) Extrapoleren (= veralgemenen, uitbreiden) naar populatie 

!! maar: ideaal doel ≠ altijd haalbaar 

Gevolg? 

• Niet altijd random steekproeven  
• Gemakkelijk bereikbare steekproeven uit geïdentificeerde populatie = random sampling mythe 

 

Analytische generalisatie  
= generalisatie v bijzonderheden naar bredere constructen of theorie 

Gebruik 

• Vooral gelinkt aan kwalitatief onderzoek  
• Kan ook vr kwantitatief v belang zijn  

Hoe?  

1) Specifieke observaties  
• Narratief materiaal (documenten)  
• Interviews  
• Zowel unieke als algemene gebeurtenissen 

2) Abstractie of inductie = het algemene uit het unieke afleiden 
3) Concepten/theorie ontwikkelen  
4) Verder ontwikkelen → nieuwe observaties  

Reden? 
Herhaling = belangrijk  
Deze: kunnen leiden tot 

• Dezelde concepten als voordien 
• Andere, alternatieve concepten  

5) Stoppen op een moment 
• Dat het makkelijk is om te stoppen 
• Eerder dan saturatie: nieuwe concepten brengen niet meer veel bij 

Probleem? 

Risico op overgeneralistatie: een te groot verschil tss observaties en de conclusies/theoriën ervan 

 

Transfereerbaarheid of case-to-case translation  
= mate waarin lezer o.b.v. de rapportdage vh onderzoek kan besluiten of bevindingen al dan niet overdraagbaar 
zijn naar andere contexten  

Gebruik 

Vooral belangrijk bij kwalitatief onderzoek  
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Hoe?  

1) Bepalen welke kenmerken relevant zijn 
2) Gedetailleerde beschrijving opmaken = thick description 
3) Afweging/inschatting maken over similariteit (= hoe gelijk de mensen zijn) 
4) Oordelen over vergelijkbaarheid contexten/individuen langs kant lezer 

 

Evenwicht tussen homogeniteit en heterogeniteit in een kwalitatieve steekproef 
= uitdaging: 

1. Enerzijds homogeniteit nodig  
Mensen: moeten een gemeenschappelijke ervaring delen 
Gevolg? 
Diepgang  
 

2. Anderzijds heterogeniteit nodig  
Mensen: moeten ook v elkaar verschillen 
Gevolg? 
Zorgt ervoor dat:  

• Er diversiteit + breedte is id steekproef 
• Er meer perspectieven kunnen benaderd w 

Bv. Steekproef v vrouwen die recent bevallen zijn (homogeen kenmerk) maar allemaal verschillende leeftijden 
hebben en in andere ziekenhuis bevallen zijn (heterogene kenmerken)  

Mogelijke problemen?  

• Bij te weinig homogentiteit: 
o Interpretatie vd data kan alle kanten opgaan 
o Te weinig diepgang  

• Bij te weinig heterogeniteit: moeilijk om te bepalen aan wat de verschillende resultaten te wijten zijn  

 

Flexibiliteit in kwalitatieve steekproeven  
2 manieren 

• Sequentieel streekproeftrekken  
= het stapsgewijs verder selecteren v participanten i.f.v. bevindingen Verloop  
1) Selecteren v aantal participanten a.d.h.v. brede criteria  
2) Analyseren vh verzamelde materiaal 
3) Verder verzamelen v nieuwe participanten a.d.h.v. meer verfijnde selectiecriteria  
⇒ duid op theorie-bouwende karakter v kwalitatief onderzoek  

• Niet-sequentiele steekproeftrekken  
1) Er w een steekproef geselecteerd a.d.h.v. criteria  

Deze criteria: w niet of slechts in beperkte mate aangepast   
2) Bekomen v data  
3) O.b.v. deze data w gewerkt  
⇒ steekproefselectie is minder afh. vd bevindingen → meer gecontroleerd 
 



 33 

STEEKPROEFGROOTTE  

Bij kwalitatief onderzoek: steekproefgrootte =  

• Meestal een stuk kleiner dan in kwantitatieve onderzoek 
• Afh. v: 

o Diepte/rijkdom vd data  
§ Hoe meer diepgaand → hoe minder groot de steekproef  

Bv. Levensinterview 
§ Hoe minder diepgaand → hoe groter de steekproef 

o De mate v homogeniteit en heterogeniteit 
§ Homogene steekproef → kleiner  
§ Heteregone steekproef → groter  

 
1. Enerzijds moet het klein genoeg zijn 

Dit: maakt grondige analyse mogelijk  
 

2. Anderzijds moer het groot genoeg zijn 
Dit: maakt saturatie mogelijk  

• Datasaturatie: onderzoeker 
o Beschikt over inzicht id belangrijkste concepten 
o Kan aangeven op welke manier deze concepten met elkaar verbonden zijn  

• Theoriesaturatie: er kunnen geen nieuwe concepten/dimensies w gevonden vr categorieën die v 
belang zijn vr de studie  

Hiervoor: geen strikte regels → onderzoeker bepaald het  

 

TECHNIEKEN VAN STEEKPROEFSELECTIE  
= selectiestrategieën  

Bij kwantitatief onderzoek: ad random sampling  

Bij kwantitatief onderzoek: doelgericht selecteren v participanten = purposive sampling  

Soorten 

1. Convenience of opportunistic sampling  
= selectie o.b.v. mensen die relatief gemakkelijk bereikbaar zijn 
Kenmerken 

• Geen bewuste selectie  
• Zowel bij kwalitatief als bij kwantitatief onderzoek  
• Praktisch  
• Minst goede methode:  

o Generalisatie = problematisch  
o Weinig zich op kwaliteit/bruikbaarheid vd data  

2. Purposive sampling  
3 onderverdelingen 
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 Algemeen doelgerichte 
sampling  

Theoretische sampling  Sneeuwbal sampling 

Wat?  Sampling die niet gericht is 
op het ontwikkelen v theorie   

Sampling die expliciet 
gericht is op theorie-opbouw 

Sampling waarbij bestaande 
participanten toekomstige participanten 
werven onder hun kennissen 

Kenmerken  • Niet-sequentieel 
• Theorie-opbouw ≠ 

belangrijkste doel  
• Kan ook dienen vr het 

bestuderen v  
o Contexten  
o Documenten  
o Momenten  

• Typisch vr GT studie 
• Sequentieel  

Vooral gebruikt wanneer de “nodige” 
mensen moeilijk te bereiken zijn 

 

SPECIFIEKE TECHNIEKEN VAN ALGEMEEN DOELGERICHT STEEKPROEFTREKKEN  
Extreme of afwijkende case sampling  
= het selecteren v ongewone/extreme manifestaties (outliers)  

Bv. Als je geïnteresseerd bent in spijbelen: scholen met de hoogste en de laagste spijbelcijfers bestuderen 

Reden?  

Naar het extreme kijken om te leren over het typische, algemene (en het ongewone) 

Gebruik 

• Gevalstudies 
• Kwalitatief onderzoek  

 

Typische case sampling  
= het selecteren vh typische, gemiddelde  

Probleem? 

Dit gemiddelde/typische ≠ evident om te bepalen 

Bv. Gewone school  

 

Kritische case sampling  
= het selecteren v die gevallen die ons toelaten om besluiten te nemen met een grote waarschijnlijkheid over 
een grotere groep 

Kenmerken 

• Gericht op grote toepasbaarheid 
• Het juiste bestuderen → ≠ veel  

Bv. Als conservatieve instellingen nieuwe technologie implementeren, zullen alle instellingen dit doen 

Gebruik  

Gevalstudie 
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Maximale variatie sampling  
= het selecteren v mensen die voldoende variëren  

Hierbij: belangrijk om relevante karakteristieken te identificeren 

Reden? 

Zo: variatie maximaliseren 

Bv. Leeftijd is belangrijk vr een onderzoek → mensen met verschillende leeftijden onderzoeken  

Gevolg? 

• Ontdekken van: 
• Cruciale thema’s 
• Gedeelde elementen 
• Kernelementen 
• Unieke variaties  

Gebruik 

Kwalitatief onderzoek  

 

Homogene sampling  
= het onderzoeken/beschrijven v e gelijkaardige groep waarbij variatie binnen deze groep beperkt wordt 

Gebruik 

Focus groep onderzoek  

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

 

Doelgerichte random sampling  
= het selecteren v random mensen uit een specifieke (gekozen) populatie 

Doel? 

• = geloofwaardigheid doen ↗  
• ≠ formeel generaliseren  

 

Gestratificeerde doelgerichte random sampling  
= combinatie v verschillende strategieën  

Doel? 

Belangrijke variaties vatten 

Bv. Vertrekken vanuit maximale variatie sampling en dan verder gaan met typische case sampling 
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HOOFDSTUK 5: DATAVERZAMELING  

LEERDOELEN 
• De meest voorkomende methoden vr kwalitatieve dataverzameling kennen en hun werking kunnen 

uitleggen 
• De keuze vr een bep methode begrijpen en kunnen toelichten a.d.h.v. een voorbeeld 
• De methode v dataverzameling kunnen herkennen en bespreken in een concrete studie 
• Inzicht hebben id rol vd onderzoeker, haalbaarheid en ethiek ih proces v dataverzameling 
• Het belang v transcriptie begrijpen vr data-verzameling en het ruimere onderzoeksproces 

 

MANIER VAN DATAVERZAMELING 
Factoren die manier bepalen 

• Onderzoeksvraag 
• Etische aspecten 
• Mogelijkheden tot toegang tot onderzoeksveld: haalbaarheid  

Voorwaarde?  

Moet leiden tot diepgaande data  

 

SOORTEN DATAVERZAMELINGSMETHODES  

KWALITATIEVE INTERVIEWS 
Vergelijking met gewoon interview  

Verschillen  Gelijkenissen  

Bij kwalitatief interview:  

Onderzoeker zoekt rijke, gedetailleerde antwoorden 

• Procedure is minder gestandaardiseerd  
• Uitweiden naast onderwerp ≠ zo’n probleem  

 

• Conversatie tss minstens 2 personen 
• Onderzoeker stelt vragen a d participant  
• Informatie (data) verkrijgen rond de 

ondervraagde zijn 
o Percepties 
o Ervaringen 
o Meningen 
o Ideeën 

 

Hulpmiddelen 

Interviewguide = hulpmiddel dat de thema’s aangeeft die zeker aanbod moeten komen tijdens het interview  

Leidraad = uitgeschreven voorbereide interviewvragen  

Probe = een vraag die de geïnterviewde aanmoedigt om dieper in te gaan op een onderwerp 
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Soorten  

 Gestructureerd interview Ongestructureerde interviews Semi-gestructureerde interviews 
Wat  = interview waarbij de vragen op 

voorhand w uitgewerkt  
= interview dat geen gebruik maakt v e 
opvoorhand vastgestelde leidraad  

= combi v e ongestructureerd en 
gestructureerd interview 

Kenmerken • Leidraad 
• Exacte bewoording 
• Steeds dezelfde volgorde  

• Start vanuit 1 open vraag 
• Doorvragen 
• Geen leidraad: wel topiclijst  

• Leidraad  
• Doorvragen 

 
Voordeel  Meerdere onderzoekers knn een zeer 

gelijkend interview afnemen 
⇒ onderzoekersbias ↘  

Veel ruimte vr participant om te 
spreken over wat men belangrijk vindt 
⇒ leerzaam  

• Degelijke voorbereiding  
• Flexibiliteit  

Nadeel  Door stricte handtering: interessante 
onderwerpen/ideeën voorbijgaan  

Veel uiteenlopende onderwerpen  
⇒ bemoeilijkt analyse 

/ 

 
Algemene principes bij het afnemen van een interview 
1. Actief luisteren 

Interviewer:  
• Open houding  
• Interesse uitdrukken 
• Niet onderbreken  
• Empathisch zijn 
• Analytisch meedenken 

 
2. Vragen stellen 

Interviewer:  
• Neutraal opstellen 
• Voldoende vrijheid geven aan participant 
• Duidelijke vragen stellen 
• Inspelen op participant 
• Doorvragen 
• Ingaan op wat relevant lijkt 
• Gebruik maken v probes = vragen die mensen aanmoedigen dieper op hun verhaal in te gaan 

Manieren 

Verbaal Non-verbaal  

o Stimuleren/uitnodigen om te vertellen  
Bv. “Hmm”, “Ja”, “Aah, oke” 

o Vragen naar verduidelijking 
Bv. “Zijn er meer aspecten hiervan?” 

o Ongericht expliciet doorvragen  
Bv. “Hoe bedoel je?”, “Kan je dat toelichten?”, 
“Kan je hiervan een voorbeeld geven?” 

 

o Stimuleren/uitnodigen om te vertellen  
Bv. Knikken 

o Luisteren en dit laten merken 
Bv. Rustige lichaamshuiding, bevraagde aankijken 

 

3. Context 

 Wat het best is 
Plaats Vertrouwde omgeving vd participant 

 

Registratie   

• Meestal: m.b.v. dictafoon 
• Automatisch   
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Impact van de onderzoeker 
Onderzoeker   verloop interview           data 

 

 

 

 

 

Hoe impact onder controle krijgen?  

1) Voor het onderzoek 
Nagaan: 
• Welke vooronderstellingen/verwachtingen de onderzoeker heeft 
• Welke vooronderstellingen een impact kunnen hebben 

2) In referentiekader uitschrijven 
3) Na het onderzoek: nadenken op welke manier deze de resultaten kunnen beïnvloeden 

 

Focusgroepinterviews  
= interviews waarbij meerdere participanten gezamenlijk w geïnterviewd 

Kenmerken 

• Participanten  
o Reageren op vragen vd onderzoeker 
o Reageren op elkaar  

• Geen goedkoop/tijdsbesparend alternatief  
• Enkel bij onderzoeksthema waarbij interactie = handig, noodzakelijk  

Voor-en nadelen 

Voordelen  Nadelen  

 
Medium   

• Face to face → meer betrokkenheid 
• Via de telefoon → gemakkelijker  

 
Tijdsduur   

• Moeilijk opvoorhand te bepalen 
• Richtuur = 1,5u 
• Afh. vh verhaal vd participant  

 
Rust, stiltes  

• Nuttig in een interview 
• = participant dat wil nadenken/gedachten wil ordenen 

Impact  Impact  

• Stijl vh intervieuwen 
• Persoonlijkheid 
• Mate v ervaring 
• Handelingen 

Vooronderstellingen   
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Interactie tss participanten: 

• Stimuleert onderlinge debat 
• Kan nieuwe ideeën opbrengen 

 

• Specifieke vaardigheden nodig als interviewer 
• Sommige participanten: domineren → zullen grote invloed 

uitoefenen op inhoud vh interview 
• Neiging tot conformiteit: participanten = geneigd gelijkaardige 

meningen/ideeën aan te nemen  
• Vaak oppervlakkig beschrijvende resultaten 
• Complexe analyse  

 

PARTICIPERENDE OBSERVATIE 
= manier v onderzoek die gebruikt w om groepen/culturen te verkennen en te begrijpen  

Kenmerken 

• Binnentreden in wereld participant: wereld vanuit hun standpunt benaderen = immersie (onderdompelen) 
• Essentieel element v  

o Antropologisch onderzoek 
o Etnografisch onderzoek 

• Vaak aangevuld met interviews/gesprekken met participanten 
Reden?  
Verheldering verkrijgen vd participant zijn/haar 

o Interpretatie  
o Betekenis  
o Motieven 

Data 
Hoe verzameld?  

D.m.v. mensen in alledaagse omgevingen/situaties te berschrijven  

Kenmerken 

• ≈ geschreven foto 
• Biedt inzicht in  

o Sociale context  
o Manieren waarop mensen zich gedragen 
o Manieren waarop mensen onderling interageren  
o Manier waarop ze handelen ↔ waarop ze denken te handelen  

 
Onderzoeker  
Rol van de onderzoeker  
Onderzoeker  

• Op zekere afstand vh onderzoeksonderwerp 
• Beschrijven v gebeurtenissen die plaatsvinden 

2 mogelijkheden  

• Participernde observeratie: 
Onderzoeker neemt actief deel aan leefwereld vd participanten 
Kenmerken  
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o Deelnemen aan het leven van de participanten  
o Behouden v e zekere afstand 

• Niet-participerende observatie: 
Onderzoeker doet observaties waarbij hij/zij niet actief participeert 
Kenmerken 
o Geen of zeer beperkte interactie met geobserveerde omgeving 
o Onderzoeker kan verschillende rollen aannemen 

 

Invloed van de onderzoeker  
Aanwezigheid onderzoeker beïnvloed: 

• Manier waarop participanten de onderzoeker zien 
• Hoe de onderzoeker naar de participanten kijkt 

Hoe onder controle houden? 

• Vertrouwen winnen 
• Afstand bewaren en geen aandacht vragen: weinig opvallende rol  
• Stilstaan bij eigen impact op groep = kritische reflectie  

o Zelfrefectie 
o Refclectie door medeonderzoekers = peer review 
o Reflectie door leden vd bestudeerde groep = member check 

 

Observatie 
Hoe? 

1) Brede observatie 
Reden?  
Onderzoeker wil inzicht id leefwereld en de sociale context vd participanten 
Hierbij: onderzoeker → let op 

• Wie handelt  
• Wat er gebeurt 
• Waar gebeurtenissen plaatsvinden 
• Waarom die plaatsvinden   

2) Verengen = concentreren op specifieke thema’s/gebeurtenissen 
Hierdoor: zowel context én specifieke onderzoeksonderwerp → aandacht  

3) Veldnota’s maken  
Veldnota = beschrijving van wat/hoe/waarom/in welke context iets gebeurde, met daarbij bedenkingen en 
reflecties vd onderzoeker  

4) Uitgebreid uitschrijven  
• Inzichten opbouwen  
• Besluiten nemen 
• Conclusies genereren  

 

Ethiek  
Kritiek  

• Mensen knn niet steeds expliciet toestemmen om deel te nemen = informed consent 
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Reden? 
In bep omstandigheden is het praktisch niet haalbaar om iedereen toestemming vr observatie te vragen 

• Door voortdurend de rol vd onderzoeker te expliciteren → minder rijke data verzamelen  
 
Etische voorwaarden 

Bij elk onderzoek: 

• Bestudeerde groep mensen moet op de hoogte zijn  
• Doelen vh onderzoek moeten duidelijk gecommuniceerd w 
• Anonimiteit moet verzekerd zijn  
• Vertrouwelijkheid moet gegarandeerd zijn: i h uiteindelijke rapport → over overkoepelende inzichten 

 

DOCUMENTEN EN BEELDEN  
Gebruik  

In situaties waarbij hetgeen onderzocht wordt niet rechtstreeks kan bevraagd/geobserveerd worden 

Voordelen  

• Data w minder retrospectief verzameld  
o Neergeschreven  
o Geregistreerd 

• Sociale wenselijkheid vd date speelt een mindere rol 
• Weinig of geen impact vd onderzoeker od onderzochte groep 

Verloop  

1) Documenten verzamelen  
• Officiële rapporten 
• Dagboeken 
• Brieven 
• Formele verslagen v overlegmomenten 
• Nieuwsberichten id media  

2) Documenten behandelen  
• Interpreteren 
• Analyseren  

3) Inzicht verwerven in  
• Ervaring/attitudes vd participanten 
• Historische gebeurtenissen/processen  

Criteria documenten 

• Authentiek  
• Betrouwbaar 
• Herkomst kennen 
• Intentie kennen: waarom een schrijver dit heeft opgemaakt  

Invloedsfactoren accuraatheid (betrouwbaarheid) 

• Nabijheid schrijver 
o Dicht → minder betrouwbaar 
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o Ver → betrouwbaarder 
• Condities waaronder de info vr het document door de schrijver vekregen werd  

Criteria onderzoeker  

• Betekenis vd tekst in zijn context begrijpen 
• Omstandigheden begrijpen waarin het document werd opgemaakt 
• Intenties vd schrijver in te schatten 

 

Documenten → vaak aangevuld met andere data of methode(s) 

Reden? 

Interpretatieruimte bij een documentanalyse = erg groot: 

• Aanvulling kan validiteit (geldigheid) nagaan v geschreven documenten door diezelfde participanten 
• Validiteit vh onderzoek zal ↗  

Hoe aanvullen?  

Combineren v verschillende data- en/of onderzoeksmethodes = triangulatie  

1. Methode triangulatie  
2. Data triangulatie 

= documenten in combinatie met andere (visuele) info  
• Tekeningen  
• Foto’s 

o Bieden weinig inzicht 
o Minder geschikt  

• Video’s  
o Bieden mogelijkheden vr het uitdiepen/uitbreiden v data 
o Geschikter dan foto’s  

Cirteria 

• Kwaliteitsvol  
• In juiste context opgemaakt 

 

Transcriptie  
Data die verzameld w → letterlijk uitgetypt of opgeschreven  

Doel? 

Zo precies mogelijk weergeven wat participanten vertelden/deden 

Wat is belangrijk? 

• Verbale taal v participant 
• Non-verbale taal v participant  

o Gebaren 
o Gezichtuitdrukkingen 
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o Haperingen/stiltes 
o Uitroepen 

Dit: moet zo goed mogelijk omschreven w 

Hoe? 

M.b.v. vastgelegde symbolen + transcriptieregels  

Symbool  Betekenis 
Onderstrepen Wat gezegd wordt, werd stil gezegd 
Vet Wat gezegd wordt, werd benadrukt (luid gesproken) 
Cursief Wat gezegd wordt, werd sneller gezegd 
(Uitleg) Uitleg over wat gezegd wordt, verduidelijking of commentaar 
… Een onafgewerkte zin 
…// Een onafgewerkte zin door onderbreking (bv. iemand zorgt ervoor dat de participant niet 

verder kan praten) 
(…) Stilte (1 punt per seconde) 
(5) Stilte: vanaf 5 seconden wordt de duur aangeduid met een cijfer 
&&& Onbegrijpbare tekst (duur wordt aangeduid met een '&'). 
<<emoties>> Gevoelens die in het interview geuit worden 
[commentaar vd 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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HOOFDSTUK 6: KWALITATIEVE ONDERZOEKMETHODEN EN DATA-
ANALYSE 

LEERDOELEN  
• Je kent de algemene kenmerken v kwalitieve onderzoeksbenaderingen en kan ze concreet illustreren 
• Je kent het onderscheid en de gelijkenissen tss de 3 meest gehanteerde kwalitieve 

onderzoeksbenaderingen 
• Je kent de achterliggende theoretische kaders van IPA en Grounded Theory  
• Je weet wat de verschillende stappen zijn om IPA, Grounded Theory en Thematische Analyse uit te 

voeren 
• Je begrijpt het codeerproces binnen kwalitatieve onderzoeksmethoden en kan het ook toepassen op 

onderzoeksgegevens 
 

INLEIDING  
Bekregen data =  

• Complex  
• Vaak een veelheid/rijkheid 
• Boeiend  
• Vol verrassingen  

⇒ om kwaliteit vd resultaten te garanderen: rigoureuze systematische methode = fundamenteel  

 

De kwalitatieve benadering ≠ kwantitatieve benadering  

Kwalitatief onderzoek: 

• Heeft een hoge ecologische validiteit  
Ecologische validiteit = de mate waarin de onderzoeksresultaten overeenkomen met de alledaagse 
praktijk of werkelijkheid  

• Vereist vele vaardigheden als onderzoeker 
o Sociale-, communicatieve en organisatorische vaardigheden  

Redenen? 
§ Interview goed kunnen afnemen  
§ Actief kunnen luisteren 
§ Non-verbale communicatie vd participant kunnen lezen  
§ Onbespreekbare thema’s bespreekbaar kunnen maken  
§ Groepsgesprekken goed kunnen inplannen  
§ Lokaal goed kunnen inrichten (hoefijzervorm)  

o Hoge creativiteit 
Redenen?  
§ Proces verloopt iteratief, onzeker, grillig (onregelmatig) 

Hiermee + met crisissituaties: kunnen omgaan 
Bv. Participant die boos/emotioneel reageert  

§ Maakt het mogelijk om met kunt/spelvorm ad slag te gaan 
Bv. Wanneer participanten = jonge kindjes die nog niet goed kunnen praten 
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o Uitstekende schrijfvaardigheden  
Reden?  
Om een complex sociaal fenomeen + theoretische interpretatie ervan (de lezer) goed te kunnen 
weergeven  
Hoe? 
§ Verwijzen naar symboliek 
§ Metaforen gebruiken 
§ Verhaal vertellen dat beelden oproept  

o Vertrouwensband + context/sfeer kunnen opbouwen  
Reden?  
Participant gevoel geven dat ze vrijuit kunnen/mogen praten  

 

DATA-ANALYSE IN KWALITATIEF ONDERZOEK 
1) Verkregen data = ongestructureerd  
2) De gegevens worden systematisch:  

• Gelezen 
• Geordend 
• Gestructureerd 
• Gecodeerd 
• Geïnterpreteerd  

3) Onderzoeker: 
• Heeft zo de kans om patronen/inzichten af te leiden 
• Kan conclusies maken   

 

DE WISSELWERKING TUSSEN DATA-ANALYSE, DATAVERZAMELING, SAMPLING, ONDERZOEKSVRAAG 

EN LITERATUUR 
Analyseren v data = cruciale stap in onderzoekscyclus 

Alle fasen in deze onderzoekscyclus → beïnvloeden elkaar  

Op het moment dat onderzoeker literatuur doorneemt + onderzoeksvragen formuleert → reeds nadenken over 
(zijn strategie v) data-analyse  

 

Illustratie van deze wisselwerking: Onderzoek van Jan de Mol 
Achtergrond  

Invloed v ouders op kind = opvoeding → veel onderzoek 

Maar: invloed kind op ouders → geen naam en geen onderzoek  

Dit: afh. v temperament kind  

Verloop  

Zowel bevraging bij kinderen én ouders  
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1) Steekproef v kinderen (adolescenten)  
Hierbij: variabiliteit  

• Gescheiden/niet gescheiden  
• Geadopteerd/niet geadopteerd  

2) Interviews  
• “Impact op ouders?” 
• “Wordt dit besproken thuis?” 
• “Welke taal gebruiken hiervoor?” 

3) Uitschrijven data  
Hierbij: 2 soorten impacten kwamen aan bod  

• Intensionele invloed 
= iets doen vr ouder met als doel iets sneller/meer toekrijgen 

• Niet-intensionele invloed 
= iets doen vr ouder zonder enig doel 

4) Verfijnen onderzoeksvraag 
• “Beseffen adolescenten dat ze intensionele en niet-intensiole invloeden uitoefenen op ouders?”  
• “Komt dit bij iedereen voor?” 
• “Is daar een andere taal voor?” 

 
⇒ onderzoek heeft geleid tot nieuwe vragen waar nieuwe dataverzameling vr nodig is 

⇒ allemaal gelinkt aan elkaar 

 

DE FUNDAMENTELE KENMERKEN VAN DE DATA-ANALYSE IN KWALITATIEF ONDERZOEK 
Deze kenmerken → gelden vr elke benadering  

 

Omwille vd grote hoeveelheid, ongestructureerde data → data-analyse =  

• Moeizaam proces 
• Veeleisende opdracht  

1. Enerzijds: onderzoeker mag zich niet laten overweldigen door deze veelheid  
2. Anderzijds: onderzoeker mag geen afbreuk doen aan deze gegevens   

• Aantrekkelijke overlast  
1. Enerzijds: rijkheid vd data = aantrekkelijk  
2. Anderzijds: moeilijk om een structuur te vinden in deze rijkheid    

Grote hoeveelheid kwalitatieve data → gesorteerd w in zinvolle/verwante delen/categorieën  

Alleen zo: onderzoeker 

• Kan data begrijpen + ermee werken 
• Kan verwante gegevens uit verschillende transcripten/aantekeningen integreren 
• Kan belangrijke thema’s/patronen/verbanden ontdekken  

Hiermee:  
o Verder onderzoek voeren  
o Onderzoeksvragen beantwoorden  

• Conclusies trekken, verifiëren 
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Belang van interpretatie 
Bij het analytisch proces: onderzoeker moet interpretaties maken 
Reden?  

• Het gaat niet om het feitelijk verhaal 
• Het gaat om achterliggende verklaringen/betekenissen 

Hoe? 

Als onderzoeker 

• Belevingen, percepties, ervaringen vd participant proberen te begrijpen + verklaren 
• Gebruik maken v eigen subjectiviteit (= persoonlijke invloeden die de objectiviteit vh onderzoek kunnen 

bedreigen) 
• Met andere onderzoekers → data: 

o Bekijken 
o Interpreteren 
o Bediscussiëren 

Hierdoor: 
o Wordt data benaderd op bredere manier  
o Wordt er diepgang gecreëerd id interpretatie  

= onderzoekstriangulatie  
 

Iteratief proces 
Principe 

Analyseren v data = een zich steeds herhalend proces 

Bv. Transcripten w steeds opnieuw gelezen 

Reden?  

Om een zo goed mogelijk inzicht ih onderzoeksthema te krijgen  

 

Constant-comparatief analyseren 
Om alle data aan elkaar te koppelen → gebruik vd constant-comperatieve methode: nieuwe data w vergeleken 
met data uit een vroeger stadium  

• Data uit verschillende/dezelfde interviews 
• Data uit observaties  

Hoe? 

• Kijken wat gelijk is en wat niet 
• Zoeken naar een verklaring vr de (eventueel) waargenomen verschillen  

⇒ continu proces v inzichten  

• Vormen 
• Aanpassen 
• Bevestigen of verwerpen  
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CODEREN ALS BASISPROCES BINNEN DATA-ANALYSE 
Bij alle benaderingen: coderen = ± zelfde proces 

Coderen = het selecteren v relevante betekeniseenheden id data en er een korte naam aan geven 

Kenmerken 

• Hulpmiddel (geen doel op zich)  
o Het zorgt voor samenhang + structuur in belangrijke thema’s die aan bod kwamen tijdens de 

dataverzameling 
o Het zorgt ervoor dat de relevante fragmenten sneller teruggevonden kunnen w  
o Het help om structuur te vinden id data  
o Het helpt de onderzoeker ih analyseren vd data  

• Wordt toegepast op alle data die id studie w opgenomen, verzameld  
• Omvat 2 belangrijke elementen: 

o Code  
= korte, samenvattende naam ve stukje tekst  
Kenmerken 
§ Dicht bij data  
§ Een zeker niveau v abstractie: nog niet heel concreet  
§ Beknopt maar toch volledig 

o Betekeniseenheid  
= stuk tekst met daarin een idee/betekenis dat relevant is vr de onderzoeksvraag  
1 betekeniseenheid → kan verschillende codes hebben 

• Kan ontstaan uit verschillende bronnen 
o Uit citaat/groepjes woorden dat de participant letterlijk gezegd heeft 

= in vivo codes  
o Uit theoretische termen 

= constructed codes 
o Uit woorden uit alledaags taalgebruik 

 
 

Stappen 

1) Alvorens het coderen: 
• Transcript maken 
• Data lezen 
• Intintiële ideeën omtrent data bijhouden in memo’s  

Memo’s = tussentijdse bedenkingen/inzichten vd onderzoeker  
2) Eerste codering  
3) Thema’s zoeken en definiëren 

= codes en gecodeerde betekeniseenheden verenigen in thema’s/categorieën 
Hierbij: systematisch nagaan 

• Horen alle betekeniseenheden/codes bij thema? 
• Biedt thema (gedeeltelijke) antwoord op onderzoeksvraag? 
• Verschillen de onderlinge thema’s voldoende? 

4) Thema’s clusteren 
• Hoe verhouden thema’s zich tegenover elkaar?  
• Horen bep thema’s thuis onder een hogere-orde thema?  

= ontwikkelen boomstructuur/thematische kaart 
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Toepassing  

Onderzoek: Beleving van stiefvaders in nieuwsamengestelde gezinnen

 

 Naam + subthema  
Thema 1 Positionering ten opzichte van niet samenwonende familieleden 

      Subthema 1: respectvol naar de biologische vader 
      Subthema 2: gerespecteerd door grootouders 

Thema 2 Als een ouder en vriend, maar niet ‘de vader’ 
      Subthema 1: graduele participatie in opvoeding 
      Subthema 2: moeilijk te beschrijven verschil tussen biologisch kind en stiefkind  

Thema 3 Relaties opbouwen met de moeder en stiefkind: twee aparte processen of niet? 
Thema 4 Emotionele beleving van het gezinsleven vroeger en nu 
Thema 5 Ervaren invloed van nieuw samengesteld gezin en stiefkind 

 

VERSCHILLENDE BENADERINGEN 
= benaderingen die uit verschillende filosofische stromingen en invalshoeken zijn uitgegroeid  

Vergelijking  

Gelijkenissen Verschillen 

• Alle benaderingen hebben zelfde 
uitgangspunt:  

o Inductief  
o Interpretatief  
o Naturalistisch 

• Maken alle 3 gebruik vh codeerproces 

Leggen verschillende accenten  

 

Bij het kiezen ve benadering: onderzoeker zet een bep perspectief op de voorgrond 

!! maar: dit wil niet zeggen dat men hierdoor geen andere perspectieven meer kan hanteren  

Keuze (welke benadering men wil hanteren) = gericht op:  

• Literatuurstudie 
• Onderzoeksvraag 

Hierin: zit reeds de veronderstelling vh doel vd studie = wat men ermee wil bereiken 
o Unieke betekenis ve bep gebeurtenis? (IPA)  
o Theorie? (GT)  
o Gemeenschappelijke basis ve bep ervaring? (TA)  
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Interpretatieve fenomenologische analyse (IPA) 
= methode die gefocust is op unieke betekenis ve specifieke groep mensen die eenzelfde ervaring delen 

Centrale concepten binnen de IPA 
Kenmerken 

• Specifieke richtlijnen  
• Vertrekt vanuit theoretisch kader 

1. Symbolisch interactionisme 
= sociologische theorie 
Principe 
Individu  

o ≠ passieve ontvanger v objectieve realiteit 
o = een betekenisverlenend wezen dat zelf ook talige symbolen gebruiken om zichzelf uit te 

drukken  
Bv. Dragen ve T-shirt met ecologische slogan 

Deze symbolen: door andere geïnterpreteerd + gemanipuleerd  
 

2. Hermeneutiek 
= studie vd interpretatie v teksten  
Bv. Interpretattie die de onderzoeker geeft ad getranscribeerde onderzoeksgegevens  
  

3. Fenomenologie  
Fenomenologie  

o < phenomenon: zichzelf tonen 
o = studie vd essentie ve ervaring 
o = filosofische stroming die verschijnselen en de intuïtieve ervaring centraal stelt  

Dit: grootste invloed op IPA 
Oorsprong 
Beging 20e E: Edmund Husserl → “Hoe beïnvloedt ons bewustzijn wat we weten en percipiëren?” 
Principe  
o Individuen verlenen betekenis aan wat ze percipiëren (≈	symbolisch interactionisme) 
o Objectieve wereld kan nooit de ware wereld zijn  
o Het doen, denken, waarnemen v mensen vindt binnen een context plaats 
o Mensen construeren hun eigen werkelijkheid  
o Mens = rationeel wezen dat beïnvloedt w door de relatie met zijn omgeving 

Doel? 
Individuele ervaringen abstraheren tot een meer universele beschrijving  

• Leefwereld als vertrekpunt: begrip vr de leefwereld vd participant  
• Centraal = ervaringen: manier waarop individuen bep fenomenen waarnemen/ervaren  

Hierbij: belang v:  
o Reflexiviteit (nadenken over eigen invloed)  
o Bracketing = het herkennen vd invloed v eigen 

§ Interesses 
§ Persoonlijke ervaringen 
§ Culturele achtergrond 
§ Aannames 
§ Indrukken op het onderzoeksproces 

o Een “open mind”  
o Eidetische reductie → typisch hiervoor  
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Doel?  
Essentiële componenten v ervaringen en de kenmerken die ze uniek maken identificeren 

• Anti-reductionistische benadering  
o ≠ sociale/psychische fenomenen herleiden tot beperkt aantal variabelen 
o = proberen om de complexe realiteit zo getrouw/rijk mogelijk te capteren 

• Veelvoudig interpretatief proces:  
1. Participant maakt een interpretatie v zijn/haar leefwereld  
2. Onderzoeker maakt interpretatie vd interpretatie vd participant  
= tweevoudig interpretatieproces of dubbele hermeneutiek 
Zelfs dit: kan overstijgt w  
Bv. Interpretatie v collega vragen  

 

Onderzoeksvraag, sample en gegevens verzamelen  
Onderzoeker  Gericht op: 

• Complexe fenomenen 
• Processen 
• Nieuwigheid  

Onderzoeksvraag • Open 
• Breed 

Steekproef  • Kleine samples = zeer kleine steekproef (3-6 mensen) 
Reden?  

o Diepgaand 
o Gedetailleerd  
o Ideografische methode: nadruk od unieke betekenissen v mensen  

• Homogene samples: alle participanten hebben gelijkaardige kenmerken en 
delen eenzelfde ervaring  

Reden?  
Zo kan de onderzoeker optimaal de aandacht vestigen op eenzelfde ervaring en hoe 
deze al dan niet verschilt bij verschillende individuen  

 

Data-analyse  
Stappen 

1) Onderwerpen exploreren in de 1e case 
• Transscript lezen/herlezen 

Hierbij: aantekeningen maken = onderwerpen of codes → opslaan in linker marge  
• Aandacht besteden aan:  

o Gelijkenissen 
o Verschillen 
o Herhalingen 
o Contradicties 
o Participant die iets benadrukt 

Daarna: groeperen en interpreteren 
Gevolg?  
Thema's → bewaren in rechter marge 
Deze: 

• Zijn meer specifiek 
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• Hebben een hoger abstractieniveau 
• Maken vaak de link met de theorie 

2) Thema’s met elkaar in verband brengen 
• Verbanden tss thema’s zoeken 
• Evolueren v chronologie naar analyse  

Bv. Interview 1,2,3 → hergroeperen o.b.v. inhoudelijke/theoretische relevantie  
Gevolg? 
Tabel met geclusterde thema’s  

3) Overgaan naar de volgende case 
• Herhalen stap 1 en 2 
• Helemaal opnieuw beginnen  

Bv. Met het 2e interview  
• Al dan niet gebruik maken vd reeds verworven tabel met geclusterde thema’s  

Wanneer men uniciteit vh 2e individu wil bewaren: 
o Starten met een schone lei 
o Tabel niet raadplegen (zodanig dat het geen invloed kan uitoefenen)  

4) Uitschrijven analyse 
= schrijven ve coherent en gegrond verhaal dat  

• Aansluit bij onderzoeksvragen 
• Verwijst naar reeds bestaande theorieën  

 

Grounded Theory (GT) 
= methode waarbij de onderzoeker op een systematische en cyclische manier tot algemeenheden, een theorie 
wil komen: 

1. Binnen een populatie   

OF  

2. M.b.t. een specifieke ervaring  

Ontstaan  

• Jaren ‘60 
• Vanuit sociologische rijke traditie  
• Voornamelijk etnografische en casestudies → populair  
• Overwicht kwantitatieve methode 

Hierdoor:  
o Kloof tss theorie en onderzoek 
o Kloof tss dataverzameling en data-analyse 
ß Reactie  
Glaser en Strauss (1967): 
Doel? 
o Kloven dichten 
o Afrekenen met aantal negatieve stereotiepe heersende ideeën over kwalitatief onderzoek 

Hun principe  
o Kloof is arbitrair 
o Kwalitatief onderzoek: 

§ Gaat niet zomaar vooraf aan “echt” rigoureuze kwantitatief onderzoek  
§ ≠ impressionistisch (gebaseerd op losse indrukken vd onderzoeker)  = verzet tegen de stereotiepen  
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§ ≠ onsystematisch (zonder echte methode)  
§ = meer dan enkel beschrijvend 

Gevolg?  
Richtte specifieke richtlijnen op met als doel generieke (sociologische of psychologische) processen te 
omschrijven  
⇒ ontstaan GT benadering  

 

Kenmerken 

• Vertrekt vanuit een duidelijk theoretisch kader: symbolisch interactionisme  
Principe  

o Ons zelfconcept  
§ Wordt beïnvloed door sociale interacties tss mensen 
§ Stuurt de manier waarop we onszelf uiten/symboliseren naar de buitenwereld toe 

o Samenleving = product v alle sociale interacties  
o Taal zorgt ervoor dat we  

§ Betekenisvolle objecten kunnen:  
Ø Classificeren 
Ø Beredeneren 
Ø Aanpassen  

§ Onszelf kunnen zien door de ogen v anderen 
o Sociale structuur = gevolg ve continu aanpassingsproces waarbij actoren:  

§ Eigen gedrag interpreteren  
§ Anderen hun gedrag interpreteren 
§ Deze met elkaar in overeenstemming brengen 

• Complexe, generieke processen m.b.t. specifieke ervaring en/of populatie 
• Focus op categorieën die vervolgens met elkaar in verband w gebracht  
• Bottom-up benadering: alles vloeit voort uit empirie (= geheel v waarnemingen) en leidt tot nieuwe 

theorieën (inductieve benadering)  
 

Stappen  

1) Onderzoeksgegevens verzamelen 
Belangrijk hierbij is:  

• Dat theorie voortvloeit uit gegevens  
!! niet uit wat men ooit las/leerde 

• Dat data-analyse en dataverzameling door elkaar lopen  
Na analyse niet genoeg → meer data gaan verzamelen 
Bv. Nog een interview gaan afnemen 

• Fit: past de onderzoeksvraag bij de onderzoeksgegevens? 
• Zoektocht naar rijke gegevens (thick description) 

= op zoek naar gedrag/gebeurtenissen en de betekenissen die jij/participant eraan geeft (= de 
meerdere betekenislagen) 

• “The looking glass self” 
Principe  

o Wij leven id gedachten v anderen 
o Anderen zijn aanwezig  in onze gedachten  

⇒ afstand bewaren door transcripten/interviews veel te herlezen/herbekijken 
2) Data coderen 
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= brug tss onderzoeksgegevens verzamelen en theorie ontwikkelen 
• Line-by-line coding 

o Fenomen benoemen = concept  
o Analyse die “grounded” (= inherent aan empirie) is  
o Abstractie v eigen motieven, angsten, persoonlijke issues  

• Focused coding 
o Concepten w verder uitgewerkt → categorie = zaken die steeds terugkomen  

Deze = 
§ Meer specifiek 
§ Conceptueel 
§ Selectief 

o Men is kritisch tegenover bestaande concepten  
Vergelijking met IPA  
IPA GT  
Onderwerp/code Concept 
Thema Categorie 

  

3) Werken met memo’s  
Memo’s = 

• Soort uitgebreide notities  
• Brug tss coderen en analyse uitschrijven 

Kenmerken 
• Geeft denkproces vd onderzoeker weer 
• Constant comparatief  
• Gebruikt als geheugensteuntjes 
• Gangbaar bij verschillende kwalitatieve onderzoeksmethodes 
• Vaak de aanleiding vr een theoretische sampling 

Voordelen?  
• Laten toe te begrijpen wat de onderzoeker begrijpt onder de categorie  
• Nuttig om ideeën te verfijnen  
• Zorgt ervoor dat een gedachtengang niet verloren gaat 

Kritiek 

Op de relatie tss concepten en categorieën die de onderzoeker ontwikkelt: het (theoretisch) perspectief 
waarmee men naar de data kijkt bep wat men ziet  

 

Thematische Analyse (TA) 
Doel? 

• Gemeenschappelijke thema’s vinden id data  
• Van kwalitatieve data → tot een thematische kaart komen  

Kenmerken 

• Neutrale benadering: vertrekt niet vanuit een theoretisch kader 
• Flexibele methode: altijd bruikbaar ongeacht uitgangspunten  

!! dit: betekent niet dat het resultaat ve TA theorieneutraal is 
• Thema’s verwijzen naar:  

o Zaken die zich herhalen 
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o Inheemse of eigenaardige uitdrukkingen 
o Metaforen 
o Analogieën 
o Transities 
o Gelijkenissen/verschillen 
o Woorden die naar causaliteit verwijzen 
o Zaken die onbesproken blijven = missing data 
o Zaken die raken ad theoretische uitgangspunten 

Fasen (van concreet → abstract, meer afstand)  

1) Data leren kennen 
• Zichzelf onderdompelen in onderzoeksgegevens 
• Transscriptie lezen, herlezen 
• Herhaald/actief lezen 
• Patronen/betekenis zoeken id onderzoeksgegevens  

o Steeds terugkerende zaken 
o Relaties tss zaken 
o Dieperliggende betekenis vh verhaal vd participant  

2) Data coderen = selectie maken vd relevante zaken 
Codes → verwijzen naar iets dat interessant lijkt te zijn 

• Stukjes data met dezelfde code → samenvoegen  
• Codes die verschillende namen hebben → duidelijk v elkaar onderscheiden 
• Bij het selecteren ve stukje data: context behouden 
• Eén stukje data → kan:  

o Verschillende codes hebben 
o Tot meerdere thema’s behoren 

3) Codes groeperen onder thema’s 
Verschillende codes vormen overkoepelende thema’s → als onderzoeker:  

• Verkennen wat mogelijke relaties tss codes en thema’s zijn 
• Een rest-categorie voorzien  

= categorie vr de stukjes data die niet meteen onder een welbepaalde code kunnen geplaatst w 
• Alles coderen: niets uitsluiten  

4) Thema’s ordenen en definiëren 
• Thema’s waarvoor niet genoeg data → schrappen  
• Thema’s die sterk op elkaar lijken → samenvoegen  

Criteria  
o Interne homogeniteit: alle stukjes data binnen een thema moeten over hetzelfde fenomeen gaan  

Ze vormen een duidelijk geheel, verhaal = coherentie 
o Externe heterogeniteit: alle stukjes data die tot verschillende thema’s behoren moeten duidelijk 

over een ander fenomeen gaan  
Ze sluiten elkaar uit = mutueel exclusief 

• Kijken of de thema’s de data op een goede manier reflecteren 
!! betekent niet dat ze een perfecte weergave moeten zijn v wat de participanten  vertelden 

• Op tijd stoppen met analyseren 
5) Verder verfijnen v thema’s 

• Finale map uitwerken  
• Afvragen of:  

o Je als onderzoeker tot de essentie bent gekomen v wat je wou onderzoeken 
o Het een consistent verhaal is 
o Het boeiend genoeg is vr de lezer 
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o Het bijdraagt tot nieuwe theoretische/toegepaste inzichten  
• Voor elk thema → kernachtige, krachtige naam bedenken die: 

o Het thema goed weergeeft  
o Nieuwsgierigheid opwekt  

6) Thema’s uitschrijven 
• Vertel het complexe verhaal 
• Overtuig 
• Interpreteer  
• Grijp terug naar eerdere studies/theorieën 
• Maak duidelijk wat de verdienste en validiteit vd analyse is 
• Geef de meest levendige voorbeelden/quotes 

 

Samenvatting   
IPA GT TA 

O.b.v. theoretisch 
kader? 

Ja Ja Nee 

Toevoegen v cases Case na case Cumulatief Cumulatief 
Theoretische 
sampling? 

Nee, data-analyse heeft 
geen impact op steekproef 

Ja Nee, data-analyse heeft geen 
impact op steekproef 

Eindresultaat Tot een beter begrip komen 
vd beleefde unieke ervaring 

Ontwikkelen van theorie of 
conceptueel kader 

In kaart brengen vd ervaringen v 
individuen (gemeenschappelijke 
thema’s) 

 

Toepassing 

Onderzoeksvraag  Best passende benadering Reden  
"Welk proces van betekenisverlening doorlopen 

kinderen na het overlijden van hun huisdier?" 
 

 
 
Grounded theory 
 

 
• Het gaat over een proces  
• Men wil een verklaring vinden 

ve complex, sociaal proces  “Hoe vinden ex-partners opnieuw stabiliteit in hun leven 
na de scheiding?” 

 
“Hoe nemen gezinsleden een adoptiekind op als deel v 

hun gezin?” 
 

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

 

 
Thematische analyse 

 
• Het gaat over een bep thema  
• Doel = thema’s genereren  

“Wat zijn de belangrijkste thema’s id kwalitatieve 
gegevens over gekwetste gevoelens bij volwassenen?”  

 
“Wat betekent het om met een depressieve partner 

samen te leven?” 
 

 
Interpretatieve 
fenomenologische analyse 

 
• Focus ligt op persoonlijke 

betekenisverlening  
• Specifieke context 
• Het gaat over mensen die een 

specifieke ervaring delen  

“Hoe geven ouders die een kind kregen m.b.v. medisch 
geassisteerde voortplanting betekenis ad donor?” 

 

HOOFDSTUK 7: KWALITEIT BEWAKEN IN KWALITATIEF ONDERZOEK 
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LEERDOELEN 
• Je kent de diverse kwaliteitscriteria die eigen zijn aan kwalitatief onderzoek, je kan ze omschrijven en 

illustreren aan de hand van voorbeelden 
• Je kent de diverse technieken om de kwaliteit van kwalitatief onderzoek te garanderen, je kan ze 

omschrijven en je kan ze ook toepassen 
 
 

KWALITEITSCRITERIA  
Betrouwbaarheid = in hoeverre de onderzoeksgegevens of observaties betrouwbaar zijn  

Wat?  

• Op een correcte manier met onderzoeksgegevens omgaan 
• Ervoor zorgen dat het onderzoeksproces transparant is 

Hiervoor: afvragen 

• Kan/kunnen de bevinding(en)  gereproduceerd worden  
o In een andere tijd? 
o Door andere onderzoekers?  

• Zijn onderzoeksgegevens of observaties geloofwaardig? 
 

Zaken die bijdragen tot een betere kwaliteit: 

• Subjectiveren: eigen voorkeuren, ideeën, (voor)oordelen kenbaar maken 
• Contextualiseren: expliciteren vd socio-culturele context waarbinnen het onderzoek plaatsvond 
• Streven naar consensus tss onderzoekers die meewerken ah analytisch proces  

D.m.v. 
o Peer debriefing: interpretaties/resultaten bediscussiëren  
o Meerdere onderzoekers onafhankelijk v elkaar laten coderen 
o Audit: onafhankelijke onderzoeker bestudeert alle onderzoeksdocumenten om de zorgvuldigheid vh 

onderzoeksproces te beoordelen 

 

Validiteit  

• Gaat niet over een onweerlegbare waarheid die naar een objectieve realiteit verwijst 
• Zegt iets over in hoeverre de verdedigbare beweringen (argumenten) met de onderzoeksgegevens sporen 

Hiervoor: afvragen  

• Meet je wat je beweert te meten?  
• Hoe kom je tot bep conclusies/interpretaties?  

o Zijn deze gegrond en legitiem (wettig en aanvaardbaar)?  
o Zijn deze geloofwaardig?  

 

Soorten 

• Testimonal validity of getuigelijke validiteit: sluiten de resultaten aan bij de perceptie vd deelnemers? 
Hoe? 
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Member checking: de conclusies en resultaten vh onderzoek w aangeboden ad participante om te vragen 
wat ze hier van vinden   

• Catalytische validiteit: zetten je onderzoeksresultaten aan tot verandering id samenleving/bij de 
participanten? 

• Reflexieve validiteit:  
o Verandert het de ideeën vd onderzoeker over het fenomeen? 
o Draagt het bij tot nieuwe theorievorming?  
o Roepen de resultaten nieuwe vragen op? 

Stiles:  
Termen die naar validiteit verwijzen 

• Triangulatie 
= het doorgronden v complexe sociale/persoonlijke fenomenen door het vanuit verschillende 
perspectieven/bronnen te bekijken  
Soorten  

o Methodologische triangulatie = combineren v verschillende methoden  
o Theoretische triangulatie = combineren v verschillende theoretische kaders 

• Coherentie  
Hierbij: afvragen 

o Vertel ik een coherent (samenhangend) verhaal?  
o Sta ik voldoende stil bij al mijn conclusies bij deze onderzoeksvraag? 

• Verheldering  
Bij het lezen ve tekst/onderzoek: iets bewijst zichzelf 

o “Nu begrijp ik het” 
o “Zo had ik het nog niet bekeken” 

• Vergelijken met andere onderzoekers  
Hierbij: afvragen  

o Komen andere onderzoekers tot dezelfde codes, thema’s? 
o Is er consensus onder onderzoekers?  

 
Vergelijking met kwantitatief onderzoek  

 Kwalitatief onderzoek Kwantitatief onderzoek  
Steekproeven  Kleine steekproeven → dichter bij participant Grote steekproeven 
Meetinstrument Kennis opdoen door interactie: 

• Dieptegesprekken 
• Observatie  
• Dialoog  

Gestandaardiseerde vragen(lijsten) 
 

Validiteit Niet evalueren o.b.v gelijkaardige criteria  Evalueren o.b.v gelijkaardige cirteria  
Bv. Convergerende, divergerende, construct 
validiteit 

Betrouwbaarheid Herhalen ve zelfde kwalitatieve studie zal nooit 
identiek dezelfde gegevens opleveren 
Reden?  
Sociale context 

• = erg complex  
• Kan snel wijzigen 
⇒	wil niet zeggen dat er geen consistentie kan zijn 
in de interpretaties/theorieën die eruit voortvloeien 

Herhalen ve zelfde kwantitatieve studie zal ± 
tot dezelfde gegevens leiden  
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Conclusie:  

• Kwaliteitsbewaking of kwaliteitscontrole = inherent aan alle onderzoeksfasen 
o Onderzoeksopzet 
o Interview 
o Transscriptie 
o Analyse 
o Rapporteren 

• De kunde (vaardigheden) vd onderzoeker =  
o Fundamenteel 
o Nauw verbonden met zijn/haar 

§ Persoonlijke integriteit 
§ Morele integriteit 
§ Wet. integriteit 

• Er ≠ altijd eenduidigheid id regels  
o Sommige concepten gerelateerd aan validiteit en betrouwbaarhied overlappen elkaar 
o Verschillende technieken opereren gelijkaardig maar dragen een andere naam 

Guba & Lincoln: ontwikkelden 2 nieuwe criteria  

Reden? 

Orde scheppen in nogal chaotische richtlijnen vr kwalitatief onderzoek   

1. THRUSTWORTHINESS OF BETROUWBAARHEID 
= mate vd grondigheid en adequaatheid vh onderzoek  

4 elementen 

 Bijhorende uitleg/vragen Criteria  Vgl. kwantitatief 
onderzoek  

Credibility 
= geloofwaardigheid 

Verwijzen de resultaten/interpretaties naar de 
werkelijkheid zoals de participanten deze 
ervaren? 

Het perspectief vd participanten od 
realiteit moet zo correct mogelijk 
weergegeven w (member checking) 

Interne validiteit  

Transferability = 
transfereerbaarheid 

Zijn de onderzoeksresultaten bruikbaar in 
andere contexten?  
 

Resultaten moeten overdraagbaar zijn 
naar andere gelijkaardige 
settings/participanten 
 !! niet zo in kwalitatief onderzoek: het 
kan wel v betekenis zijn 

Generaliseerbaarheid 
of externe validiteit  

Dependability = 
afhankelijkheid 

• Zijn onderzoeksresultaten consistent?  
• Zou een andere onderzoeker ze kunnen 

repliceren? 

Het onderzoek moet herhaald kunnen 
w (triangulatie)  
Elke stap ih onderzoeksproces moet 

• Toegelicht w  
• Verantwoord zijn 

Betrouwbaarheid  

Confirmability = 
overtuigingskracht 

• Wat beïnvloed de onderzoeksresultaten?  
• Zijn ze in zekere zin neutraal?  
• Heeft de onderzoeker zijn/haar motivatie 

of interesses een invloed gehad od 
resultaten?  

Zo open, eerlijk, neutraal mogelijk zijn  
!! onmogelijk om volledig subjectief te 
zijn maar: externe audit helpt  

Objectiviteit 
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2. AUTHENTICITEIT OF WAARHEIDSGETROUWHEID 
Wanneer? 

Studie = authentiek wanneer de gebruikte strategieën geschikt zijn om de ideeën vd participanten 
waarheidsgetrouw weer te geven 

5 elementen 

Naam Criteria  
Fairness Onderzoeker: 

• Is eerlijk tov participanten  
• Verkrijgt hun goedkeuring doorheen gehele studie 
• Houdt rekening met sociale context waarin betrokken participanten 

werken/leven 
Oplossing? 
Informed consistent laten tekenen: document waarbij deelnemer aangeeft 
akkoord te zijn met zijn/haar rechten en verwachtingen 

Ontologische authenticiteit Alle betrokkenen leren hun eigen sociale wereld beter doorgronden en begrijpen 
Educatieve authenticiteit Participanten:  

• Verwerven meer inzicht in hun eigen sociale wereld 
• Begrijpen hierdoor andere mensen beter 

Catalythische authenticiteit Participanten kunnen gerichter beslissingen nemen door het eigen verkregen 
inzicht in hun beleving/ervaringen 
 

Tactische authenticiteit Onderzoek: 
• Geeft participanten een stem 
• Laat participanten toe sterker te staan dan voor het onderzoek 

 
 

TECHNIEKEN OM DE KWALITEIT VAN KWALITATIEF ONDERZOEK TE GARANDEREN 

STRATEGIEËN DIE BIJDRAGEN TOT KWALITEIT VAN DE ONDERZOEKSGEGEVENS  
1. Langdurig engagement 

= opbouwen vertrouwensband met participanten 
Redenen?  

• Zo bezorgen ze eerlijke info 
• Het stelt je in staat om alle factoren/invloeden in kaart te brengen  
• Draagt bij tot het diepgaand begrijpen ve fenomeen 

 
2. Aandacht voor negatieve onderzoeksvoorbeelden 

= aandacht vr onderzoeksvoorbeelden die afwijken vd meeste andere 
Dit: stelt onderzoeker in staat om 

• Patronen in data te herbekijken 
• Interpretaties te verbreden 

 
3. Rijke omschrijving vh fenomeen (thick description)   

= accurate omschrijving en interpretatie van de sociale acties en de context waarbinnen deze plaatsvond 
Kenmerken omschrijving  

• Diepgaand 
• Hoge dichtheid 
• Erg gedetailleerd 
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• De geobserveerde participanten hun: 
o Gedachten 
o Emoties 
o Sociale interacties  
o Mogelijke beweegredenen  

• Verisimiltude: lezer heeft gevoel dat hij/zij fenomeen in kwestie zelf ervaren heeft 
• Relatie/interactie tot leven brengen  
• Niet enkel feiten 

Ook: 
o  Eigen commentaren/interpretaties 
o Commentaren op interpretaties 

• Zet aan tot nadenken  
• Lezer kan hierdoor een bep fenomeen beter begrijpen 

 
4. Het in context plaatsen vd onderzoeksgegevens en reflexiviteit  

Context → houdt in: 
• Culturele gs vd participant + onderzoeker  
• Persoonlijke gs vd participant + onderzoeker 
• Plaats waar de observatie zich voordeed 

Belangrijk hierbij = reflexiviteit: onderzoeker besteed ook aandacht ad invloed die voorlopige hypothesen en 
de eigen aanwezigheid kunnen hebben op de dataverzaming en analyse  
Dit: leidt tot	erkennen v subjectiviteit  
 

5. Member checking 
= het voorleggen vd onderzoeksgegevens of resultaten ad participanten zelf om te controleren of de 
interpretaties vd onderzoeker correct zijn en de realiteit vd participant correct w voorgesteld  
Kritiek  
• Onderzoeker en participanten hebben verschillend perspectief + verschillend doel 
• Participanten kunnen defensief reageren 
• Participanten kunnen een kritische bedenking niet vermelden door de vertrouwensband met de 

onderzoeker  
• Percepties zijn variabel doorheen de tijd 

= door verwerking/herstructurering is het mogelijk dat participanten zich niet langer herkennen id 
resultaten 

• Theorieën en concepten = abstract → mogelijk dat participanten zichzelf niet herkennen omdat ze de 
gebruikte taal niet kennen  
 

6. Triangulatie 
= door de onderzoeker gebruiken v verschillende  
• Databronnen 

Bv. Focusgroepen + diepte-interviews  
• Onderzoeksmethoden = methodologische triangulatie  

Bv. Kwalitatieve + kwantitatieve  
• Onderzoekers  

Eerst: onafhankelijk v elkaar → dezelfde kwalitatieve gegevens  
Daarna: samen bespreken  

• Theoretische perspectieven 
• Analyseniveaus  
• Dataverzamelingsmethoden  

 
7. Audit laten uitvoeren  

= ter controle een externe partner het resultaat vh onderzoek laten evalueren 
Doel? 
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• Accuraatheid nagaan 
• Controleren of bevindingen/interpretaties wel overeenstemmen met onderzoeksgegevens  

Eerst: relevante gegevens verzamelen 
Daarna: nagaan of  
• Bevindingen gebasseerd zijn op onderzoeksgegevens 
• Gevolgtrekkingen logisch zijn 
• Categorieën gepast zijn 
• Onderzoekers methodologische wijzigingen kunnen verantwoorden 
• Er sprake is v vooringenomenheid 
• Welke strategieën men toepaste om wet. integriteit te garanderen  

 

GOEDE PRAKTIJKEN  
Stiles (1993):  

• Eigen visie kenbaar maken 
o Voorkeuren 
o Ideeën 
o Vooroordelen  

Reden? 
Dit bepaald manier hoe je naar de maatschappij kijk 
Hiervan: afstand proberen nemen = bracketing   

• Expliciteren vd socio-culturele context 
• Je innerlijk/persoonlijk proces ih onderzoek beschrijven  

Bv. Onderzoek naar seksuele mishandeling bij vrouwen omdat je dat rond jou hebt meegemaakt 
• Jezelf onderdompelen  

o Transcript grondig lezen/herlezen 
o Kanttekeningen maken 
o Belangrijke passages markeren 
o Op bewuste manier coderen  
o Evolutie in kaart brengen 

• Herhaalde cycli tss onderzoeksgegevens en interpretatie (iteratie)   
o Heen en weer gaan tss gegevens 
o Interpreteren   
o Theoretiseren 

• Interpretaties staven met voorbeelden 
o Beste quotes (= citaten vd participant) selecteren 

• Wat/hoe-vragen gebruiken i.p.v. waarom-vragen 
Reden? 
Bij waarom-vragen duwt men onbewust de participant in een defensieve opstelling  
 

METHODE BESCHRIJVEN 
Voor een goede beschrijving:  

• Verwijzen naar goede praktijken → beschrijven vh proces dat men doorliep als onderzoeker 
• Aangeven welke technieken men hanteerde om betrouwbaarheid en authenticiteit te garanderen 
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Manoevres in the dark 
= studie naar jonge vrouwen met ruggenmergletsel hebben 

Kenmerken  

• Hun leven → gedomineerd door medische/zorg handelingen 
• Zelfzorg krijgt gaandeweg een andere betekenis 

Naast medische/fysieke zorg → ook:  
o Aandacht vr esthetiek 
o Aandacht vr connectie met zichzelf/anderen 

• Geven uitdrukking aan het onuitspreekbare 
Hoe?  
Door te werken met materie, het lichaam, zoals in het videofragment (dansen in rolstoel) 

 
Inge Blockmans = dame in rolstoel die voor de helft verlamd is 

Eerst: kon lichaam niet accepteren  

Daarna: droom komt uit = dansoptreden geven (met Koen Wauters)  

Gevolg?  
• Positievere verhouding tegenover 

o Zichzelf 
o Eigen lichaam  
o Anderen  

• Had ook een negatieve kant: haar gevoel → geobjectiveerd door  
o Haar optreden 
o De interpretatie ervan in de media 
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HOOFDSTUK 8: RAPPORTEREN EN ETHIEK 
= intrinsiek verbonden met garanderen vd kwaliteit  

LEERDOELEN 
• Je weet wat richtlijnen zijn om een goede wetenschappelijke tekst te schrijven en kan deze toepassen 
• Je kent de ethische dimensies die relevant zijn voor kwalitatief onderzoek, en je kan ze omschrijven en 

toepassen 
 

RAPPORTEREN  
Rapporteren = verslag uitgeven 

ALGEMENE KENMERKEN 
• Centraal = lezer overtuigen 
• Verschillende rondes: nooit onmiddellijk een goede tekst  
• Lezers moeten kwaliteit kunnen beoordelen  
• Onderzoeksvraag in achterhoofd houden tijdens het schrijven → proberen te beantwoorden  
• Cijfers rapporteren kan maar hoeft niet 
• Quotes 

o ≠ zomaar voorbeeldjes  
o = essentieel onderdeel vh verhaal/thema 

• Thema  
o ≠ afh.v aantal quotes dat er naar verwijst 
o = relevant omdat het iets belangrijks vat dat gerelateerd is met onderzoeksvraag 

 
Vermijden  Niet vermijden 

• In andere taal schrijven  
Reden?  
o Moeilijk  
o Quotes vertalen is lastig 

Oplossing? 
Backward/forward translation = quote vertalen naar andere taal en 
opnieuw vertalen naar oorspronkelijke taal 
Indien hierbij = betekenisverschil: quote ≠ goed/bruikbaar  

• Passief/complex taalgebruik 
o Zo concreet mogelijk benoemen  
o Zo weinig mogelijk complex woordgebruik 

We/ik-vorm  
Reden?  
Onderzoeker → subjectieve positie  
 

 

Verloop  

Van analyse tot uitschrijven: 
1) Per thema: verhaal schrijven o.b.v. quotes  

• Beste, rijkste quotes eruit halen 
• Aantal quotes die sprekend zijn beperken 
• Quotes contextualiseren 

2) Stapsgewijs: quotes toegevoegen + andere weggelaten 
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RICHTLIJNEN  
1. Waarover schrijf je?  

• Voor wie? = doelpubliek  
• Is het nieuw/innovatief? 
• Ben je er in geïnteresseerd? → belangrijke vereiste  
• Ideeën die zich aandienen tijdens het onderzoek? 

 
2. Geef omkadering 

• Wat is het verhaal?  
• Waarom is dit thema relevant? 
• Welke gegevens? 
• Voor wie zijn de gegevens? 

Tips: 
• Val niet met de deur in huis → doe een introductie: waarom is het belangrijk, origineel, actueel? 
• Omkadering geven: 

o In begin ve nieuwe sectie/onderdeel 
o In mindere mate bij elke nieuwe paragraaf 

• Geef een overzicht v bestaand onderzoek/theorieën 
 
3. Pas het GAS model toe 

Globaal Start paragraaf met algemene stelling 

Analytisch Maak een analyse v alle bestaande gegevens 

Synthese Maak een gebalde samenvatting  

 
4. Verzorg de overgangen 

Kenmerken  
• Laatste zin ve paragraaf introduceert het begin vd volgende 
• Eerste zin ve paragraaf verwijst nr einde vd vorige paragraaf 
• Eerste paragraaf ve thematisch onderdeel = altijd een introductie  
• Laatste paragraaf ve thematisch onderdeel = altijd een synthese 

 
5. Beschrijf methode  

• Wat was de setting? = omkadering 
• Wat zijn de gehanteerde technieken rond kwaliteit en privacy?  
• Wie zijn de deelnemers? 
• Hoe steekproef genomen?  
• Hoe participanten gerekruteerd?  
• Hoe verzamelde je gegevens? 

Bv. Diepte-interview 
• Hoe analyseerde je de gegevens? 

Bv. TA 
Deze gegevens: rapporteren in overzichtelijke tabellen 

 
6. Beschrijf de resultaten  

Kenmerken 
• Integreer resultaten met discussie/theorie 
• Eén idee per paragraaf  

= maak 1 punt per keer  
Reden? 
Anders te moeilijk vr lezer om te volgen 
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• Wees analytisch 

Reden?  
Data spreken niet vr zichzelf  

• “Top and tail” elke quote met context/discussie 
• Verhelder/illustreer 

o Diagrammen 
o Figuren 
o Quotes 

Reden?  
Ze zijn de onderbouw v je interpretaties  

• Gebruik nicknames om participanten aan te duiden 
!! geen echte namen  

• Geef voldoende info over de context 
• Bescherm privacy 

Bv. Door geen eigennamen/plaatsnamen te gebruiken 
• Nummer quotes 

Reden? 
Zo: gemakkelijker traceerbaar  

• Verken afwijkende cases/voorbeelden 
In kwantitatief onderzoek: afwijkende cases (outliers) verwijderen 
In kwalitatief onderzoek: juist aandacht aan besteden  

7. Rapporteer quotes op een juiste manier (Kvale & Brinkmann)  
• Voorzie quotes v context 
• Interpreteer quotes 
• Zoek een evenwicht tss quotes en tekst 
• Quotes zijn meestal relatief kort (3-7 zinnen) 
• Gebruik enkel de meest sprekende quotes 
• Afwijken ve spreektaal (dialect) mag maar maak het leesbaar  
• Maak quotes traceerbaar: geef ze een nummer/code  
• Gebruik symbolen om pauze, stilte, weglating aan te duiden 

⇒ het ≠ ongewoon om 200-300 quotes te hebben en deze te moeten reduceren tot ± 15 quotes vr paper 
 

8. Schrijf discussie  
• Vat samen → genreert dit nieuwe inzichten? 
• Erken beperkingen + bespreek ze 
• Overtuig de lezer 
• Laat alternatieve verklaringen aan bod komen  
• Leg het verband met de literatuur 
• Bespreek de implicaties vr 

o Praktijk 
o Theorie 
o Toekomstig onderzoek 

 
9. Herwerk een eerste versie  

• Vriendelijke/kritische peer (leeftijdsgenoot) 
• Geef een praatje 

Dit: helpt na te denken over  
o Wat belangrijk is 
o Wat zwaktes zijn 
o Wat belangrijke literatuur is 

• Vermeld deelnemers en partners 
• Kijk nr criteria/richtlijnen men hanteert vr evaluatie = CASP (Critical Appraisal Skills Programme) 
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ETHIEK  
• ≠ bewaken v procedures 
• = morele principes die ons gedrag en professioneel handelen (zouden moeten) sturen 
• = wat is juist en wat is fout? 

 

ETHISCHE DIMENSIES 
Procedurele dimensie 
= voorschrijven v professionele gedragscodes die dienen als morele uitgangspunten vr onderzoekers 

Wie?  

Deze specifieke richtlijnen: verkrijgen we via de ethische commissies  

 

Doel?  

Aquedaat omgaan met  

• Geïnformeerde toestemming 
• Vertrouwelijkheid  
• Recht op privacy  
• Bescherming v menselijke proefpersonen tegen schade  

 
Middelen? 

• Informed consent = toestemmingsformuleer waarin de rechten & plichten staan vd participant 
• Afspraken op vlak v vertrouwelijkheid 
• Europese GDPR wetgeving op vlak v privacy (nieuw)  
• Bescherming participanten vr schade  

Bv. Opvangprotocol 
Bv. Iemand begint te huilen: wat doen? → herkennen wat die persoon ervaart maar begrens het  

 

Beperkingen 

• Regels/richtlijnen w gezien als protocollaire controlemechanismen die weinig/geen kritische attitude 
stimuleren  

• Als de ethische commissie iets heeft goedgekeurd → onderzoeker maakt zich om niets nog zorgen  
= vals gevoel v veiligheid 

• Het doet soms uitschijnen dat 
o De wet. waarde-neutraal is 
o Participanten altijd optimaal beschermd zijn  

Maar: het ≠ voldoende: belang vd andere dimensies  

 

Relationele dimensie 
Kenmerken 

• Geïnspireerd door het feminisme  
• Legt de nadruk op relatie 



 68 

Bv. Wederzijds respect  
• Erkent asymmetrische machtsrelaties tss onderzoeker en participant 

Onderzoeker: vaak gezien als “de wetende”  
o Plaatst zo participant in ondergeschikte positie 
o Moet zich hier v bewust zijn 

• Belang ve goede (vertrouwens)band tss onderzoeker en participant 
Hoe?  

o Rekening houden met sociale gemeenschappen waarin participant werkt + leeft 
o Onderdompelen om complexe fenomenen beter te begrijpen 

• Nauw verbonden met situationele dimensie  

 

Situationele dimensie 
= ethisch handelen tijdens het hele onderzoeksproces 

Aandacht voor: 
• Proces  
• Subtiele, maar ethisch belangrijke gebeurtenissen ih veld → hoe hier mee omgaan? 
• Onvoorspelbaarheid 

Hier: zo goed mogelijk op voorbereid zijn als onderzoeker  
 

Socio-politieke dimensie 
Kenmerken 

• Gebasseerd op maatschappelijke/culturele contexten 
o Sociale context 
o Politieke context  
o Historische context 

• Procuderen v kennis ≠ neutraal 
o Altijd machtsverhoudingen 
o Onderzoeker heeft bep subjectiviteit  
o Politieke dimensie speelt vaak een rol  

Gevolg?  
Belang vd reflexiviteit over complexe, omstreden, contradictorische (tegenstrijdige) aard vh onderzoek 

Conclusie: 
Ethisch handelen  

• Mag niet w gereduceerd tot een beperkte set v procedures 
• Moet in elke fase vh onderzoeksproces doordringen 
• Veresit een reflexieve benadering  

Hierdoor: ontwikkelen v vaardigheden die de gemaakte keuzes ih onderzoeksproces op 3 vlakken kunnen 
kaderen/evalueren 

o Ontologie 
o Epistemologie 
o Methodologie 

 
Toepassing: Ongestructureerd diepte-interview in een Afrikaanse sloppenwijk 
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