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Hoofdstuk 1: Wat is kwalitatief onderzoek?  

1. Onderzoek algemeen 

Onderzoek beschouwen we als ‘vanzelfsprekend’  weinig bij stilstaan 

Kern definitie Van Dale 

- Via het verzamelen van gegevens 
- Trachten tot een oplossing voor een bepaald probleem te komen 

Gaten in onze kennis: formuleren als een probleemstelling  verzamelen van geschikte data, 
antwoord op formuleren 

Definitie McLeod: 

“Een systematisch proces van kritisch onderzoek dat leidt tot geldige stellingen en 
conclusies die worden meegedeeld aan belangstellende anderen” 

Belangrijk aspect: onderzoek is systematisch! 

- Stappen worden gevolgd binnen een bepaalde opvatting van wetenschap 
- Worden gezien als nauwkeurig en wetenschappelijk waardevol 
- Kritische manier gegevens verzamelen en bestuderen 
- Leiden tot beweringen en conclusies  beschouwd als valide of geldig 

Onderzoek ≠ geïsoleerd, maar wordt gecommuniceerd aan anderen (bv. prestatie binnen een team) 

 

2. Voorbeelden van kwalitatief onderzoek 

Zie boek 

- Verwachtingen van mannen die voor het eerst vader worden 
- Waarom rijden mensen met de auto naar het werk? 
- Hoe bouwen studenten zonder papieren in de VS een identiteit op? 
- Beschuldigingen tijdens koppeltherapie: een analyse van het spreken en de affectieve arousal 
- Miley Curys’s paaldans op de Teen Choice Awards: een discoursanalyse van de publieke opinie 

over ‘zelf-seksualisering’ 

 

3. Kwalitatief onderzoek definiëren 

Kwalitatief onderzoek  niet 1 methode/aanpak representeren 

Vel van onderzoeksmethoden die aantal eigenschappen delen, maar ook verschillend zijn 

Denzin en Lincoln 

Verschillende edities ‘The Sage Handbook of Qualitative Research’ 

Kwalitatief onderzoek begrijpen binnen complexe historische context 

Invulling hangt af van de periode 



Algemene definitie  belangrijke punten: 

- Kwalitatief onderzoek = een gesitueerde activiteit 
o Lokaal karakter 
o Gericht op kennis die gesitueerd is binnen een bepaalde context 
o Context belangrijk 

- Onderzoeker wordt in de wereld die hij bestudeert gelokaliseerd 
o Geen volledige buitenstaander 
o Onvermijdelijke invloed, betrokken in studie en bevindingen 
o Subjectieve observator 

- Niet 1 kwalitatieve onderzoeksmethode 
o Gericht op beter begrip 
o Beter interpreteren van het fenomeen 
o Betekenis en perspectief van participant staat centraal 

- Naturalistische context 
o Vertrokken vanuit de data zelf 
o Hele range interpretatieve methoden 

- Geen ultieme beschrijving/begrip van fenomeen 
o Vele manieren om ernaar te kijken 
o Vele facetten kunnen beschreven worden 

Aantal zaken in het veld waar debat over bestaat: 

- Nadruk op transformerende karakter van kwalitatief onderzoek 
o Geen algemene eigenschap 
o Een doel 

- Studies maken gebruik van verschillende ‘interpretatieve praktijken’ 
o Kwalitatieve analysemethoden in context van 1 studie 
o Maar meestal: 1 perspectief of methode die wordt gebruikt om data/fenomeen te 

bestuderen 

Creswell 

Boek: Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches 

Ruime definitie van kwalitatief onderzoek  enkele zaken: 

- Formulering i.t.v. probleem(stelling) verwijst terug naar de algemene definitie van het 
onderzoek 

- Aandacht aan rapporteren en communiceren van bevindingen 
- Rol onderzoeker en perspectief participant belangrijk 
- Onderzoek en rapportage: bijdrage aan de literatuur of een oproep tot verandering 
- Reflexiviteit 
- Emerging  iteratief karakter 
- Data-analyse inductief en deductief 

 

4. Eigenschappen van kwalitatief onderzoek 

Concepten en theorie gegrond in data (inductieve benadering) 

Gedrag, belevingen, ervaringen en betekenisgeving wordt onderzocht  rechtsreeks vragen, 
observatie, documenten en beelden gebruiken… 

Opbouw verklarend kader of (theoretische) concepten 



Inductief gewerkt = de zaken die respondenten 
aanhalen vormen de basis van het onderzoek 

- Verdere analyse en verwerking op baseren 
- Geen hypothese opstellen 
- Start heel open 
- Gegevens bepalen beslissingen 
- Dynamisch 

Soms inductief = nieuwe data ter verfijnging en 
uitbreiding  verifiëren 

Context is cruciaal 

Mensen worden beïnvloed door omgevingsfactoren 

Uitvoerig bestuderen en begrijpen  realiteit benaderen en begrijpen 

Politiek en sociaal kader 

DE volledige context ≠ volledig in kaart brengen 

Context toont dan elke mens een stuk uniek is  unieke combinatie van contexten (sommige ook 
gedeelde/gemeenschappelijke elementen) 

De mens als intentioneel en betekenisverlenend wezen 

Insider perspectief! 

2 onderzoeksbenaderingen in sociale wetenschappen: 

- Emic perspectief 
o = insider- of bottom-up perspectief 
o Perspectief en woorden van participant als standpunt 
o Onderzoeker eigen vooronderstellingen en theoretische kennis uitschakelen 
o Bij kwalitatief onderzoek 

- Etic perspectief 
o = outsider- of top-down perspectief 
o Bestaande theorieën, hypotheses en concepten als uitgangpunt nemen 
o Nagaan als deze toepasbaar is op een nieuwe setting/populatie 

In de praktijk: afwisselen emic en etic  helpt onderzoeker tot abstractie te komen 

Taal als sleutel 

Mens = betekenisverlenend wezen  taal = medium om betekenis te verlenen + construeren onze 
werkelijkheid via taal 

Taal ruim interpreteren  narratieve, talige context ≠ éénduidig, maar fundamenteel meerduidig 

Toegangspoort tot het bestuderen ban het psychisch functioneren van de mens 

Kwalitatief onderzoek  narratief benaderen 

Onderzoek in naturalistische contexten 

Inzicht verwerven in ervaringen, meningen en betekenissen van participanten  onderzoek gevoerd 
in en over dagelijks leven = naturalistisch onderzoek 

Immersion = onderzoeker treedt binnen in het dagelijks leven van de participanten 



Inzicht krijgen op interacties, ervaringen en dynamieken a.d.h.v. participerend observatie, maar 
tegelijkertijd ook een bredere betekenis 

Onderzoeker = naïeve observator  diepgaandere inzichten over het onderzoeksonderwerp 

Nadruk op rijke beschrijving 

= thick description (oorsprong antropologie) 

= volledige en diepgaande beschrijving van het onderzoeksproces, de onderzoekscontext en de 
onderzoeksresultaten 

Ervaringen, emoties en betekenissen van acties worden opgenomen in de analyse 

Zoeken naar patronen en structuren 

Thin description = louter feitelijk, geen interpretatie  onvoldoende om cultuur te benaderen + 
misleidend 

Belang van de rol van de onderzoeker 

Onderzoeker = betrokken mede-actor, bewust zijn van de invloed die hij/zijn uitoefent 

Relatie onderzoeker – onderzoeksthema en relatie onderzoeker – participant van belang 

Reflexiviteit = bewust omgaan met eigen vooronderstellingen en hierover reflecteren 

Bracketing = tussen haakjes plaatsen van eigen vooronderstellingen 

Onderzoeker staat dicht bij participanten  vertrouwen en veiligheid 

Vraagt sociale vaardigheden, gespreksvaardigheden en bewust zijn ven ethische dimensies van het 
werk 

 

5. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek: verenigbaar of niet? 

De verschillen 

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek tov elkaar plaatsen  gevaar voor simplificeren en nodeloze 
polarisering 

Kwantitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek 

Cijfers Woorden 

Perspectief onderzoeker Perspectief participanten 

Onderzoeker afstandelijk Onderzoeker betrokken 

Theorie testen Theorie bouwen 

Statisch Proces 

Gestructureerd ongestructureerd 

Generalisatie Contextueel begrijpen 

Harde, betrouwbare data Rijke, diepe data 

Macro Micro 

Gedrag Betekenis 

Artificiële settings Naturalistische settings 

 

De gelijkenissen 

Gemeenschappelijke doelen: 



- Data-reductie 
o Hele hoop data 
o Moet gereduceerd worden 
o Bv. gemeenschappelijke thema’s, gemiddelde scores, verbanden tussen 2 scores… 

- Beantwoorden van onderzoeksvragen 
o 1 of een aantal vragen beantwoorden 
o Geen vragen  geen onderzoek  geen antwoorden 

- Relateren van data-analyse aan onderzoeksliteratuur 
o Bevindingen in relatie brengen met de literatuur gerelateerd aan het onderwerp 

- Variatie blootleggen/begrijpen 
o Verschillen tussen mensen exploreren 
o Begrijpen welke zaken samenhangen 

- Vermijden van bewuste vertekening 
- Belang van transparantie 

o Helder beschrijven welke onderzoeksprocedures gevolgd worden 
o Overtuigingskracht conclusies 
o Kwaliteit van een studie bepalen 

Complementariteit of niet 

Opsplitsing handig omdat het verschillende onderzoekstijlen of benaderingen aanduidt 

Elke opsplitsing: reductie van een complexere werkelijkheid 

Grenzen niet altijd scherp! 

Kwalitatief onderzoek ≠ 1 methode, maar eerder een kwalitatieve attitude 

2 brede standpunten: 

- Principieel standpunt = problematiseert de samenhang 
- Pragmatisch standpunt = elk hun bijdrage leveren en zo aanvullend 

o Mixed method 

Marecek: 

- Stelling dat methoden complementair zijn  vertrekt vanuit het foutieve idee dat deze 
methoden niet meer zijn dan neutrale technologieën 

- Elke methode  a priori assumpties/vooronderstellingen 
- Kwalitatieve onderzoeksattitude is fundamenteel verschillen van de kwantitatieve methode 
- Conclusie: verenigbaarheid van deze methoden zijn geen evident gegeven en is principieel 

problematisch 
- In welke soort waarheid zijn ze geïnteresseerd? 

Pragmatisch standpunt: 

- Verschillende onderzoeksvragen vereisen verschillende onderzoeksmethoden 
- Deze vullen elkaar aan 
- Praktische bruikbaarheid van verschillende methoden 
- Vaak: kwantitatief onderzoek vertrekt uit natuurwetenschappelijk model 
- Kwalitatief onderzoek vertrekt vanuit interpretatieve/narratieve benadering 

o Dit is van beide niet absoluut! 
- Geen determinerende relatie tussen bepaalde wetenschapsfilosofische aannames 
- Wel duidelijke affiniteit 
- Plaats in mixed-method benadering 



o Verschillen manieren waarop kwantitatieve en kwalitatieve methoden binnen 1 studie 
gecombineerd kunnen worden 

 

Hoofdstuk 2: Wetenschapsfilosofische achtergrond van kwalitatief onderzoek . 

Kwantitatief onderzoek: cognitieve focus, computer-of machinemetafoor 

Kwalitatief onderzoek: betekenis, constituerende rol van de socio-culturele en talige context 

Wundt: culturele psychologie nodig, om menselijke culturele producten te begrijpen 

Vervagende grenzen met aanliggende disciplines  mens is een betekenismachine, niet reduceren tot 
1 en 0 

 

1. Twee denkwijzen 

Beide noodzakelijk, 
kunnen niet gereduceerd 
worden tot elkaar 

Dilthey:  

- Denken en schrijven over de aard, het doel en de methode van de menswetenschappen 
- Onderscheid natuurwetenschappen vs. geesteswetenschappen  hebben radicaal andere 

aard, doel en methode 
o Doel natuurwetenschappen: verklaren en komen tot wetmatige causale verklaringen 
o Doel geesteswetenschappen: begrijpen (sociaal-historisch perspectief belangrijk) 

- Onmogelijk om psychologie als discipline los te beschouwen van maatschappelijke en sociale 
interacties 

- Individu: belangrijk om te bestuderen en te beschrijven 
- Individu = punt van intersectie van alle verschillende contexten (sociaal, historisch, 

economisch…) 
- Multidisciplinaire aanpak 

Bruner: 

- Narratieve constructie van de realiteit 
- Onderscheid tussen 2 modaliteiten om te denken  elk hun eigen manier om ervaring te 

ordenen en werkelijkheid te construeren + hebben elk eigen criteria en procedures 
- Paradigmatisch of logisch-wetenschappelijk en narratief 
- Onderscheid tussen een manier van denken die aansluit bij natuur- en menswetenschappen 
- Narratieve benadering onvermijdelijk 
- Affiniteit tussen kwantitatieve en natuurwetenschappelijke benadering 
- Affiniteit tussen kwalitatieve en geesteswetenschappelijke benadering 
- Spanningsveld tussen de 2 denkwijzen 

 

 Paradigmatisch of logisch-
wetenschappelijk 

Versus Narratief 

Reflecteert… Objectieve, 
deterministische wereld 

 Geconstrueerde wereld waarin 
menselijke agency dingen kan laten 
gebeuren 



Affiniteit met… Positivistische 
natuurwetenschappen 

 Sociale wetenschappen, humane 
wetenschappen 

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

  Kwantitatieve 
gevoeligheid 

  Kwalitatieve gevoeligheid 

 

 

2. Wetenschapsfilosofische assumpties en paradigma’s 

Verschillende benaderingen hebben verschillende vertrekpunten/vooronderstellingen 

Verschillende denkwijzen – verschillende visies – hoe fenomeen begrijpen – welke conclusies trekken 

 Geeft richting aan onderzoeksdoelen en resultaten, maar algemeen aan het hele 
onderzoeksproces 

Multiperspectivistische benadering: verschillende dimensies, nood aan situering op een meer 
abstract-conceptueel niveau 

Niveaus waarop vooronderstellingen gesitueerd worden: 

- Ontologie = de aanname over 
wat de aard van de realiteit is 
(realisme vs. relativisme) 

- Epistemologie = aanname over 
wat geld als kennis en hoe 
kennis verworven kan worden, 
wat kennisclaims 
gerechtvaardigd maakt 
(objectivisme/dualisme vs. 
subjectivistisch/transactioneel) 

- Methodologie = ideeën over 
hoe we onderzoeksmethoden 
denken om de realiteit te bestuderen en kennis te verwerven (over onderzoeksproces) 

- Axiologie = de vooronderstellingen over de rol van waarden in het onderzoek 
- Retoriek = hoe assumpties aanleiding geven tot een bepaalde manier en stijl van rapporteren, 

taal van het onderzoek 

Basisassumpties kwalitatief onderzoek: 

- Ontologie: dé realiteit bestaat niet, men construeert actief de realiteit  meerdere realiteiten 
met meervoudige realiteiten en perspectieven 

- Epistemologie: onderzoekers proberen zo dicht mogelijk bij participanten te komen. Kennis via 
bestuderen van objectieve ervaringen van de onderzochte individuen. Context belangrijk (vaak 
naturalistische setting)! 

- Axiologie: onderzoeker brengt waarden binnen en erkend de invloed ervan. Wordt in meer of 
mindere mate geëxpliceerd 

- Methodologie: inductieve benadering 

Literatuur  veel verschillende opdelingen, ene met meer onderverdelingen 

Wetenschapsfilosofie  duidelijke evoluties, niet statisch 



Meer positivistisch georiënteerde benaderingen waar vertrokken wordt van 1 realiteit + probeert zo 
objectief mogelijk te benaderen 

 

Verplichte literatuur: introductie wetenschapsfilosofische paradigma’s (Ponterotto) 

 

Hoofdstuk 3: Literatuurstudie en onderzoeksvraag 

1. De plaats van theorie en literatuurstudie in kwalitatief onderzoek  

Link tussen theorie en onderzoek  geen vanzelfsprekend verband 

Kennis en methoden zijn theorie-geladen of -gedreven 

Link kwalitatieve methoden en exploratief onderzoek 

Types theorie 

Theorie beschouwen als een verklaring voor geobserveerde regelmatigheden of patronen (dus 

verklaring voor een bepaald fenomeen)  verschillende abstractieniveaus  

(1) Meta-theorie 

- Hoogste abstractieniveau 

- Grand theories 

- Ruimer kader = paradigmatisch theoretisch kader waaruit we vertrekken 

- Invloed op opzet onderzoek en benadering fenomenen 

- Achtergrond belangrijk 

- Theorie niet/moeilijk testbaar 

- Vertrekken van brede theoretische aannames die aansluiten bij eigen onderzoek discipline 

(2) Midden-range theorie 

- Theorie en literatuur spelen op concreter niveau belangrijke rol 

- Uitwerken van onderzoeksproject meer of mindere mate hierop gebaseerd 

- Betrekking op beperkt domein of fenomeen 

- Sluit aan bij de meest gebruikelijke invulling van theorie 

- Zowel vertrekpunt als iets dat binnenkomt 

(3) Publicaties als theorie 

- Literatuur waarin onderzoeksbevindingen gepresteerd worden  

- Relevante achtergrondliteratuur m.b.t. bepaald fenomeen  theoretisch argument 

- Fact finding studies als maatstaaf  voor theorie 

- Zonder concepten geen onderzoek mogelijk 

- Onderliggende impliciete assumpties op meta-niveau 

Theorie bouwen of theorie testen: inductie en deductie 

Moment waarop je theorie gaat gebruiken  afhankelijk van doelstelling (vooral middle-range 

theorieën en publicatie-als theorieën) 

Meta-theorieën altijd vanaf het begin aanwezig (al dan niet geëxpliciteerd) 

Over onderzoek denken: lineaire benadering = vertrekken van wat al bekend is, hypothese hieruit 

afleiden en deze toetsen a.d.h.v. empirisch onderzoek 



- Hypothese operationaliseren (= concreet vertaald zodanig dat ze onderzoekbaar worden) 

- Deductieve benadering = er wordt theorie getest (dominant kwantitatief onderzoek) 

Inductieve benadering: 

- Vertrekt vanuit observaties of data 

- Werken naar theorie/concepten 

- Lineair proces 

- Centraal kwalitatief onderzoek 

- Doel: fenomeen zo open mogelijk te benaderen, data laten spreken en theorie-opbouw 

Realiteit: kwantitatief en kwalitatief onderzoek beide geen lineaire processen 

- Theorie ontstaat op basis van observaties 

- Hypothese toetsend onderzoek  theorie bijgesteld of verfijnd (= inductief proces) 

- Vertrekken in data  latere fase opnieuw gekeken naar data en zien als ontwikkelde 

concepten daar bruikbaar zijn (= deductief proces) 

De plaats van een literatuurstudie in kwalitatief onderzoek 

Klassiek: onderzoek vertrekt vanuit een literatuurstudie (= in de literatuur nagaan wat er geweten is 

rond een fenomeen en van daaruit onderzoeksonderwerp meer verfijnen) 

Verschillende opvattingen over de zinvolheid van literatuurstudies 

Argument om geen literatuurstudie vooraf te doen: openheid, perspectief van de participant en zich 

afzetten t.o.v. een positivistische en kwantitatieve benadering 

Voordelen aan literatuurstudie: 

- Onderzoek kader geven 

- Onderzoek beter situeren en mogelijks richting geven 

- Basis voor probleemstelling en onderzoeksvraag 

- Gebruiken voor bevindingen te interpreteren of verdiepen 

 

2. Een onderzoeksvraag formuleren voor kwalitatief onderzoek  

Plaats van de onderzoeksvraag in het kwalitatieve onderzoeksproces 

Kwalitatief onderzoek = iteratief 

Start meestal met een interesse of het formuleren van een probleemstelling en het opstellen van een 

onderzoeksvraag 

Elk onderzoeksproject vertrekt van een onderzoeksvraag  formulering van vraag is verschillend voor 

kwalitatief/kwantitatief onderzoek 

Manier waarop je vraag formuleert: bepaald door wetenschapsfilosofische kader 

Oorzaak-effect vragen sluiten aan bij positivistische invalshoek (kwantitatief) 

Vragen naar betekenis sluiten aan bij interpretatieve benadering (constructivisme, kwalitatief) 

Aard en opbouw van kwalitatieve onderzoeksvragen 



Kwalitatieve onderzoeksvragen vaak flexibeler  bijgesteld in functie van de data 

Kwalitatieve onderzoeksvragen: 

- Open 

- Vertrekken van hoe en wat-vragen 

- Helder 

- Duidelijke focus 

- Bondig geformuleerd 

- Onderzoekbaar 

Structuur vraag in 3 luiken: 

- Vraagwoord om vraag mee te starten 

- Aanduiding van onderzoekseenheid waarop de vraag betrekking heeft 

- Info over het fenomeen of kenmerken die je bij de onderzoekseenheid wil bestuderen 

Onderzoekseenheid = analyse-eenheid = diegene over wie je iets wil kunnen zeggen: 

- Geeft richting over wie je zal bevragen en selecteren voor je steekproef 

- Deze ↑ vallen niet noodzakelijk samen  

- Wie je gaat bevragen = waarnemingseenheid 

Kenmerken van fenomeen: 

- Soms abstracte begrippen, moeten verduidelijkt worden 

- Bestaande literatuur kan richting geven 

Openheid en neutraliteit in kwalitatieve onderzoeksvragen 

Open karakter kwalitatief onderzoek  onderzoeksvraag moet nog steeds concreet genoeg zijn! 

Onderzoeksvraag: 

- Steekproef: aanwijzingen over wie je gaat bestuderen 

- Dataverzameling: welke info je in de steekproef nodig hebt 

Openheid  maximaliseren van de ruimte voor participanten om hun ervaringen te delen 

Flexibel karakter: mogelijk om de onderzoeksvraag te wijzigen en eerdere bevindingen kunnen 

aanleiding geven tot enige richting in de onderzoeksvraag zelf 

Assumpties op 2 niveaus: 

- Over de aard, condities of relatieve kwaliteiten 

- Over richting of hiërarchische ordening 

Wil niet zeggen dat er nooit richting ingebouwd kan worden! 

Causaliteit in kwalitatieve onderzoeksvragen: contradictio in terminis? 

Inductieve aard ≠ absoluut, net zoals deductieve aard 

Vraag naar causaliteit rijst: kunnen kwalitatieve studies naast beschrijvende en explorerende 

doelstellingen ook een verklarend doel hebben? Opvattingen in de literatuur verschillend 



Variantie-theorie = het afwijzen van een causaliteit in kwalitatief onderzoek vertrekt van een 

verwarring of een gelijkschakeling van causaliteit en de  positivistische theorie  meten van 

verklarende variabelen en het fenomeen dat men wil verklaren 

Complexere sequensen en dynamieken  kwalitatief onderzoek heel geschikt om deze op een meer 

systematische manier te bestuderen 

Hoe verschillende zaken dynamisch op elkaar inwerken  kwalitatief onderzoek 

Lokaal gecontextualiseerd begrip, algemeen geldende wetmatigheden worden niet mogelijk geacht 

met betrekking tot het studieobject 

Haalbare en ethische onderzoeksvragen 

2 zaken in het achterhoofd houden: 

- Is mijn onderzoeksvraag haalbaar en onderzoekbaar? 

o Haalbaarheid  praktische dimensies  

- Is mijn onderzoeksvraag ethisch? 

o Stel je de vraag wat de effecten zijn van jouw onderzoek voor respondenten en 

ruimere context en samenleving 

 

Verplichte literatuur: theory unmasked, the uses and guises of theory in qualitative research 
(Sandelowski) 

 

Hoofdstuk 4: Steekproef 

Na onderzoeksvraag formuleren  onderzoek opzetten om het te beantwoorden  kiezen bij wie je 

onderzoek gaat doen = steekproef beslissen 

Keuzes worden gestuurd door onderzoeksvraag en achterliggende epistemologische kader 

 

1. Doel en eigenschappen steekproefselectie in kwalitatief onderzoek  

Kwalitatieve studie: rijke diepgaande data verzamelen om onderzoeksvraag te beantwoorden 

Steekproeven ≠ at random (bij kwantitatieve studies wel)  specifieke mensen geselecteerd die 

bijdragen aan het onderzoek, purposive 

Steekproeven in kwalitatief onderzoek: 

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

onderzoeksvraag 

- Gericht op analytische generaliseerbaarheid en transfereerbaarheid 

- Gericht op het verkrijgen van rijke data via een evenwicht tussen homogeniteit en 

heterogeniteit 

- Sequentieel of niet-sequentieel (vast)  flexibiliteit 

- Eerder klein (mogelijk maken van thick description) in vergelijking met kwantitatief onderzoek 

 steekproefgrootte 

In functie van kader en onderzoeksvraag 



Doelgericht (purposive) steekproef selecteren  participanten selecteren aan de hand van aantal 

criteria 

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

richten) 

- In de psychologie vaak ‘individuen’ als analyse-eenheid 

- Verzamelen dan steekproef met bepaald gedeeld kenmerk 

- Analyse-eenheid kan ook groepen mensen of een organisatie zijn 

- Primaire vraag die je stelt: over wie/wat wil je uitspraken kunnen doen? 

Mogelijk dat er verschillende niveaus zijn waarop je een steekproef selecteert (bv. eerst 

organisatie/instelling selecteren volgens bepaalde criteria en dan binnen elke organisatie individuen 

of documenten…) 

In functie van generaliseerbaarheid 

Selecteren van goed samengestelde steekproef = van groot belang 

3 vormen van generalisatie: 

- Formele/statistische generalisatie 

o Klassieke invulling 

o Sluit vooral aan bij kwantitatief onderzoek (grotere steekproeven en representativiteit 

van steekproef is cruciaal) 

o Statistische assumpties 

o Mogelijkheden om conclusies te trekken m.b.t. hypothesen 

- Analytische generalisatie 

o Sluit aan bij kwalitatief onderzoek 

o Overtuigingskracht waarmee je op grond van data en analyses aan theorie-opbouw 

kan doen 

o Generaliseren naar concepten 

- Transfereerbaarheid 

o Sluit aan bij kwalitatief onderzoek 

Homogeniteit en heterogeniteit in kwalitatieve steekproef 

Uitdaging verzamelen steekproef: homogeniteit en heterogeniteit in balans houden 

- Homogeniteit = mensen met gemeenschappelijke ervaring 

o Zorgt voor meer diepgang 

- Heterogeniteit = mensen die verschillen zodat attributie aan iets kan toegewezen worden 

o Attributie = het begrijpen van waardoor het komt dat er een verschil gezien wordt 

tussen mensen 

o Zorgt voor diversiteit en breedte in de steekproef 

o Meer perspectieven benaderen  

Homogeniteit < heterogeniteit = interpretatie data kan alle kanten opgaan, geen diepgang creëren 

Homogeniteit > heterogeniteit = moeilijker om situaties onderling te vergelijken, moeilijker begrijpen 

waaraan verschillen te wijten zijn 

Evenwicht zoeken = onderliggen theoretisch principe 



Flexibiliteit in kwalitatieve steekproeven 

Meer of minder flexibel van aard  steekproef niet altijd op voorhand vastgelegd op gepland 

Beginfase = brede criteria  tijdens datacollectie en -analyse inzichten naar voor komen = 

toevoegen/verwijderen van criteria 

Sequentieel steekproeftrekken = stapsgewijs verder selecteren van participanten in functie van 

bevindingen 

Sluit aan bij theorie-bouwend karakter van kwalitatief onderzoek 

Andere kwalitatieve onderzoeksbenaderingen  niet-sequentieel = aan het begin criteria vastleggen 

en niet aanpassen gedurende het onderzoeksproces 

- Meer controlerend 

- Minder afhankelijk van de bevindingen 

Sequentieel of niet-sequentieel = continuüm, flexibel 

Steekproefgrootte 

Omvang steekproef moeilijk te bepalen + afhankelijk van onderzoeksbenadering 

Grootte wel kleiner dan kwantitatief onderzoek: 

- Grondige analyses toelaten op het niveau van elke eenheid (= kleinere steekproef) 

- Overtuigend stellen dat er sprake is van datasaturatie (= groot genoeg steekproef) 

o Datasaturatie = onderzoeker beschikt over inzicht in de belangrijkste concepten en 

kan aangeven op welke manier deze concepten met elkaar zijn verbonden 

o Theoretische saturatie = als geen nieuwe concepten of dimensies gevonden kunnen 

worden 

Zeer diepgaande/rijke interviews  steekproef 1 of enkele gevallen 

Kortere interviews  grotere groep voor zinvolle uitspraken 

Mate homo- of heterogeniteit ook invloed op vereiste steekproefgrootte 

- Homogene steekproef = bij kleiner aantal participanten zal hetzelfde patroon verschijnen 

- Heterogene steekproef = meer participanten nodig voor de variantie te begrijpen 

Goede en onderbouwde steekproef  belangrijk voor reikwijdte en conclusies van onderzoek 

Generaliseerbaarheid en transfereerbaarheid  doordachte steekproefselectie van groot belang 

 

2. Technieken van steekproefselectie 

Kwalitatief onderzoek  doelgericht (purposive) selecteren van participanten 

Verschillende types: 

Type steekproef Beschrijving 

Convenience of opportunistic sampling - Mensen selecteren die eenvoudig te 
bereiken zijn 

- Minder betrouwbaar 



- Geen bewust selectie van participanten 

Purposive sampling:  

1. Algemeen doelgerichte sampling - Niet direct gericht op ontwikkelen van 
theorie 

- Meestal niet-sequentieel 
- Criteria vaststellen om cases te 

selecteren (nodig om onderzoeksvraag 
te beantwoorden) 

- Verschillende methoden 

2. Theoretische sampling - Sampling bij een Grounded Theory 
studie  

- Expliciet gericht op theorie-opbouw 
- Inzichten in resultaten  nieuwe 

participanten gezocht 
- Altijd sequentieel 
- Specifieke vorm purposive sampling 

3. Sneeuwbal of chain referral sampling - Mensen die moeilijk bereikbaar zijn 
- Onderzoeker  participant  mogelijke 

participanten 
 

Convenience sampling: 

- Zowel bij kwalitatief als kwantitatief onderzoek  bij beide de minst goede methode 

- Praktisch 

- Generalisatie is problematisch 

- Weinig zicht op kwaliteit of bruikbaarheid van data 

- Speelt enige rol, maar geen goed idee om ze als leidend principe te gebruiken 

 

Theoretische sampling en sneeuwbalsampling: 

- Specifieke vormen van purposive (doelgerichte) sampling 

- Bepaalde criteria, maar in een specifieke context 

- Goede criteria die relevant zijn = cruciaal om een goed beargumenteerde strategie te hebben 

om een steekproef te selecteren 

Algemeen doelgerichte sampling: 

- Vertrek van doelgerichte keuzes 

- Een rationale waarom bepaalde individuen, contexten.. worden geselecteerd 

- Niet noodzakelijk theorie-opbouw als doel 

- Niet noodzakelijk sequentieel 

 

3. Verdere aandachtspunten: ethische aspecten en haalbaarheid  

Ethische overwegingen 

Onderzoeker = nauwer betrokken bij onderzoeksparticipanten 

Bevragen gevoelige onderwerpen uit de leefwereld van participanten 



Geïnformeerde toestemming 

Reflecteren over impact dat onderzoek op mensen heeft 

Veiligheid en vertrouwelijkheid garanderen? 

Haalbaarheid 

Soms zinvol om bepaalde hoeveelheid participanten te selecteren, niet altijd haalbaar 

 

4. Checklist 

Checklist bij selecteren en beoordelen van kwaliteit van onze steekproef: 

- Selectiestrategie relevant voor het conceptueel kader en de onderzoeksvraag? 

- Is het waarschijnlijk dat de steekproef rijke info zal opleveren over het type fenomenen dat we 

willen bestuderen? 

- Faciliteert de steekproef generaliseerbaarheid (analytisch en transfereerbaarheid) van de 

bevindingen? 

- Is de selectiestrategie ethisch? 

- Is de selectiestrategie haalbaar? 

 

Verplichte literatuur: approaches t o sampling and case selection in qualitative 

research, examples in the geography of health (Curtis et al)  

 

 

 

Hoofdstuk 5: Dataverzameling 

Veel verschillende methoden om data te verzamelen, wij zien: 

- Interviews 

- Participerende observatie 

- Documenten 

Kwalitatief onderzoek  belevings- of ervaringsperspectief van participanten  

Onderzoeksvraag, ethische aspecten en toegang tot het onderzoeksveld  bepalen op welke manier 

data wordt verzameld 

Triangulatie = dataverzamelingsmethodes combineren  verhoogt validiteit onderzoek 

 

1. Interviews 

Meest gangbare vorm van datacollectie 

Van weinig tot meer gestructureerd, volledig gestructureerde interviews zijn niet meer bruikbaar 

Face-to-face, telefonisch, invidivueel of in groep 



Participant heeft de ruimte om uit te weiden in eigen woorden 

Interviewer probeert de leefwereld van respondent te begrijpen en doorgronden 

Specifieke kenmerken en doelen: 

- Meer te weten komen over onderzoeksonderwerp 

- Onderzoeker legt 1/meerdere thema’s vast, ruimte open laten voor interpretatie en 

uitweiding participant 

- Onderzoeker volgt tempo participant 

- Participant bepaalt uiteindelijke invulling, omvang en resultaat van interview 

- Flexibel karakter 

- Ervaringen en betekenisverlening participant 

- Stimuleer participant voor het vertellen van een verhaal 

- Onderzoeker zal o.b.v. gesprekken interpretaties maken over hoe mensen denken en 

handelen 

- Uitgebreide inleiding, aantal vragen, afronding 

- Start:  

o Onderzoeker stelt zichzelf en onderzoek voor 

o Verduidelijking over verloop interview 

o Toestemming registratie 

o Anonimiteit benadrukken 

o Kan altijd stoppen met interview 

Voorbereiding 

Op voorhand beslissen wie (= sampling) en wat bevraagd zal worden 

Stilstaan bij eigen impact (onderzoeker) 

Variatie in de mate van structuur: open interviews beginnen met 1 vraag/thema  participant geeft 

richting aan 

Vaak ook semi-gestructureerde interviews: 

- Interviewvragen worden voorbereid 

- Onderzoeker meer impact op verloop en inhoud gesprek 

- Open vragen 

- Verhaal participant volgen 

- Gevaar: teveel focussen op de vragen  niet voldoende luisteren 

Interviewguide: 

- Helpen bij voorbereiding en afnemen interview 

- Hulpmiddel dat kort de thema’s weergeeft die aan bod moeten komen 

- Soms ook uitgeschreven voorbereide interviewvragen 

- Evoluerend instrument, thema’s kunnen toegevoegd worden 

- Ondersteunend voor onderzoekers met beperkte interviewervaring 

- Suggestief geformuleerde vragen vermijden 

Afnemen van een interview: algemene principes 

Actief luisteren (1) 



- Interviewer neemt open houding aan 

- Interesse uitdrukken 

o Verbaal en non-verbaal 

- Empathisch opstellen, inleven in het verhaal van participant 

- Ook analytisch meedenken 

o Uitbreiding vragen 

o Starten met volgend thema 

Vragen stellen (2) 

- Vragen = open van aard en sturen niet 

- Zo neutraal mogelijk opstellen 

o Duidelijkheid 

o Vrijheid 

- Doorvragen en ingaan op wat relevant lijkt 

- Probing = gebruik maken van probes om mensen aan te moedigen dieper op hun verhaal in te 

gaan 

Verbaal Non-verbaal 

Stimuleren/uitnodigen om te vertellen (hmhm, 
ja..) 

Stimuleren/uitnodigen om te vertellen (knikken) 

Vragen naar verduidelijking (kan je me hier meer 
over vertellen?) 

Luisteren en dit expliciet laten merken (persoon 
aankijken, rustige lichaamshouding..) 

Ongericht expliciet doorvragen (hoe bedoel je?)  
 

Context (3) 

- Plaats van het interview 

o Vertrouwde omgeving voor de participanten 

o Participant zal zich rustiger voelen 

- Registratie 

o Opgenomen versie van het interview is nuttig 

o Geen data verloren 

o Analyse kan systematisch verlopen 

o Dictafoon 

o Interviewer volledig concentreren op gesprek met participant 

o Toestemming vragen 

- Medium  

o Face-to-face 

o Via telefoon 

o Afweging tussen kwaliteit en haalbaarheid 

o Real life: inspelen op non-verbale cues, meer betrokkenheid 

o Risico op technische problemen 

- Tijd 

o Duur kan moeilijk ingeschat worden 

o Anderhalf uur als richtlijn 

o Vermoeidheid bij participant 

- Rust/stiltes 

o Ongemakkelijk, maar soms wel nuttig 



o Interviewer hoeft deze niet in te vullen 

o Participant kan gedachten ordenen of wil nadenken 

Impact onderzoeker (4) 

- Impact op verloop en data 

- Belangrijk nagaan welke vooronderstellingen meespelen 

- Uitgeschreven referentiekader  vooronderstellingen in kaart brengen en nadenken over op 

welke manier ze invloed kunnen hebben 

- Stijl interview, persoonlijkheid, ervaring  spelen mee 

- Reflexiviteit = reflecteren over handelingen die de participant kunnen beïnvloeden 

Focusgroepinterviews (5) 

- Meerdere participanten gezamenlijk interviewen 

- Interactie tussen personen 

- Voordelen 

o Reageren op vragen en op hetgeen dat andere aanhalen 

o Verschillende reacties stimuleren debat 

o Antwoorden van anderen kunnen herinneringen en ideeën oproepen 

- Nadelen 

o Specifieke vaardigheden nodig om debat te begeleiden 

o Kans dat 1/2 personen het gesprek domineren en zo grote invloed uitoefenen 

o Neiging tot conformiteit (= gelijkaardige ideeën en meningen aannemen) 

o Risico voor oppervlakkige en beschrijvende resultaten 

o Analyse = complex 

- Goedkoop en tijdbesparend 

 

2. Observaties 

Participerende observaties  essentieel element van antropologische en etnografisch onderzoek 

Wordt gebruikt om groepen of culturen te verkennen en begrijpen 

Binnentreden in de leefwereld van de participanten 

Kan gezien worden als een geschreven foto, gedetailleerde beschrijving van een concrete situatie 

Inzicht in sociale context, manieren waarop mensen zich gedragen en onderling interageren 

Beeld van hoe mensen echt handelen 

Immersie = onderdompelen in de cultuur die de onderzoeker bestudeert 

Vaak aangevuld met interviews of gesprekken met participanten  verheldering in hetgeen dat 

geobserveerd wordt 

Rol van de onderzoeker 

Onderscheid tussen observaties waarbij onderzoeker actief deelneemt vs wanneer hij/zijn niet actief 

deelneemt 

Behoud van zekere afstand 



Niet-participerende observatie: geen of beperkte interactie met omgeving  

Onderzoeker kan verschillende rollen aannemen 

Wat en hoe observeren? 

Zowel breed als eng observeren 

- Breed = inzicht in de leefwereld en sociale context van participant 

- Eng = concentreren op specifieke thema’s of gebeurtenissen 

Belangrijk om gedetailleerd context te omschrijven 

Na verloop van tijd  gewenning = niet bewust van bepaalde routines 

Progressief focussen  zowel context als specifieke onderzoeksonderwerp krijgen aandacht 

Uitgebreide en uitgeschreven verslagen maken 

Tijdens observatiemomenten  zoveel mogelijk waarnemen en registeren 

Veldnota’s hangen af van participatie (zo snel mogelijk na participatie veldnota’s uitschrijven) 

- Bedenkingen en reflecties komen ook voor in deze veldnota’s 

- Inzichten opbouwen  

- Verdere beslissingen over het onderzoek nemen 

Veel observaties voor voldoende diepgang in de verkregen inzichten en conclusies te genereren 

Ethiek 

Observeren wordt bekritiseerd omdat mensen niet steeds expliciet toestemming kunnen geven om 

deel te nemen  informed constent is een probleem 

Bestudeerde groep moet op de hoogte zijn van het onderzoek 

Doel van het onderzoek communiceren (anonimiteit en vertrouwelijkheid garanderen) 

Invloed van onderzoeker 

Probeer vertrouwen te winnen, maar ook zekere afstand bewaren 

Onderzoeker neemt weinig opvallende rol in, vraagt geen aandacht 

Peer review = eigen observaties en interpretaties kunnen gecontroleerd worden door mede-

onderzoekers 

Member check = eigen observaties en interpretaties kunnen gecontroleerd worden door leden van 

bestudeerde groep 

 

3. Documenten en beelden 

Gebruiken in situaties waarbij hetgeen die onderzocht wordt, niet rechtsreeks bevraagd/geobserveerd 

kan worden 

Officiële rapporten, dagboeken, brieven, formele verslagen… 

Bronnen kunnen bestaan: 



- Nog voor de onderzoekers met zijn/haar onderzoeksopdracht start 

o Minder retrospectief 

o Geregistreerd wanneer de ervaringen zich voordoen 

o Sociale wenselijkheid speelt minder mee 

- Doordat ze opgemaakt worden omwille van het onderzoek zelf  

Inzicht in de ervaringen en attitudes van participanten, verwerven inzicht in historische gebeurtenissen 

of processen 

Behandeld zoals getranscribeerde interviews/observaties + op dezelfde manier geïnterpreteerd en 

geanalyseerd  codes en categorieën toekennen 

Documenten moeten aan kwaliteitscriteria voldoen: 

- Authentiek en betrouwbaar zijn 

- Overwegen wat de herkomst is 

- Met welke intenties maakten de schrijvers dit document op 

- Accuraatheid beïnvloedt door plaats en tijd? 

- Representativiteit 

Betekenis van tekst in zijn context te begrijpen, proberen omstandigheden te begrijpen en intenties 

van schrijver te schatten 

Data- of methodetriangulatie = documentanalyse wordt vaak in combinatie gebruikt met andere 

dataverzamelingsmethoden 

Interpretatieruimte bij documentanalyse is groot en aanvulling met bv interviews kan de validiteit 

nagaan 

Visuele info  genereert primaire data (gebruikt ter aanvulling) 

Context en kwaliteit van de beelden is van cruciaal belang 

 

4. Transcriptie 

Verzamelde data wordt letterlijk uitgeschreven/uitgetypt 

Zo precies mogelijk weergeven wat participanten vertelden ne deden 

Non-verbale communicatie wordt er ook in verwerkt 

Systematische analyse achteraf 

Specifieke symbolen (zie p. 83 cursus voor overzicht) 

Verschillende mogelijkheden om aan transcripties te doen 

 

Hoofdstuk 6: Kwalitatieve onderzoeksmethoden en data-analyse 

1. Inleiding: kwalitatief onderzoek, een vak apart?  

Data-analyse: complex, veelzijdig, boeiend en vol verassingen 

Vaak vooroordelen: 



- Tendentieus zijn (= gekleurd door bijbedoelingen) 

- Niet valide 

- Gebaseerd op ongegronde opinie van een onderzoeker 

Fundamenteel: rigoureuze systematische methode  kwaliteit resultaten garanderen 

Ecologische validiteit = de mate waarin onderzoeksresultaten overeenkomen met de alledaagse 

praktijk/werkelijkheid  vooroordeel kwalitatief onderzoek: deze moet hoog zijn 

Vaardigheden onderzoeker: 

- Sociale-, communicatieve en organisatorische vaardigheden 

- Hoge creativiteit (omgaan met iteratief en grillig proces) 

o Emotionele participanten 

o Gevoelige thema’s 

- Uitstekende schrijfvaardigheden 

o Rijke taal nodig 

o Symboliek, metaforen, verhaal vertellen, inzichten oproepen 

- Actief luisteren naar participanten 

- Lezen van non-verbale communicatie 

- Op korte tijd vertrouwensband creëren 

- Omgaan crisissituaties 

- Context/sfeer creëren waarin mensen vrijuit kunnen praten 

Een symbolische incentive  gesprek stimuleren/inspireren 

Niet-talige methodiek  mensen bereiken die moeilijker zich verbaal kunnen uitdrukken 

 

2. Data-analyse in kwalitatief onderzoek: benaderingen, kwaliteit en rapporteren  

Typisch: grote hoeveelheid ongestructureerde data verzamelen en deze interpreteren 

Interpretatie  kern data-analyse (patronen, inzichten en verklaringen uit data afleiden) 

Deze fase = tijdintensief: gegevens worden systematisch gelezen, geordend, gestructureerd, 

gecodeerd en geïnterpreteerd 

Meer inzicht onderzoeksonderwerp 

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

Dataverzameling, sampling en data-analyse beïnvloeden elkaar voortdurend en gebeuren in interactie 

met de onderzoeksvraag (op hun beurt)  wisselwerking 

Duidelijk indien: 

- Meer data verzameld moet worden 

- De originele onderzoeksvraag specifieker moet worden geformuleerd  bijsturen o.b.v. 

nieuwe inzichten 

Mens = betekenis verlenend wezen  

Menselijke interactie ≠ afspelen in vacuüm  onderzoekers en onderzochte geven betekenis aan de 

omgeving 



Data interpreteren en coderen  onderzoeksvraag centraal in codering 

3 thema’s bij analyse van veel en ongestructureerd materiaal: 

- Interpretatie, iteratief proces en constant comparatief 

- Verschillende benaderingen om kwalitatieve gegevens te analyseren (IPA, GT en TA) 

- Coderen = sleutelproces, kritiek omdat het leidt tot fragmentatie en decontextualisering 

De kenmerken van benaderingen voor data-analyse in kwalitatief onderzoek 

Belang van interpretatie: 

- Resultaat onderzoek = veelheid van ongestructureerde gegevens  

- Analyse = moeizaam 

- Niet laten overweldigen door rijkheid van gegevens, ook geen afbreuk eraan doen 

- Vaak ‘aantrekkelijke overlast’ genoemd 

- Gegevens sorteren in zinvolle of verwante delen/categorieën 

o Systematisch en exact ordenen van gegevens 

o Onderzoeker kan data begrijpen en werken 

o Verwante gegevens uit verschillende transcripten en aantekeningen integreren 

o Belangrijke thema’s/patronen ontdekken 

o Onderzoeksvragen beantwoorden o.b.v. thema’s 

o Conclusies trekken en verifiëren 

- Achterliggende verklaringen en redeneringen zijn belangrijk 

- Beleving, percepties en ervaringen van participant 

- Gebruiken eigen subjectiviteit 

- Verschillende onderzoekers bekijken de data  meerdere visies = data benaderen op brede 

manier + diepgang creëren = onderzoekstriangulatie 

Iteratief proces in datacollectie en -analyse: 

- Analyse op iteratieve manier (= de fases van dataverzameling, sampling en data-analyse volgen 

elkaar op) 

- Continu samenspel verzamelen en analyseren 

- Tijdens verschillende analysestappen: ruimte om te experimenteren 

- Inzichten weerleggen of bevestigen 

Constant comparatief analyseren: 

- Doel: overstijgen van het concrete karakter van data uit interviews, observaties en andere 

bronnen 

- Gaandeweg: meer algemene en overkoepelende conclusies vormen 

- Constant comparatieve methode = data vergelijken met data uit een vroeger stadium 

- Continu proces: inzichten vormen, aanpassen, bevestigen of verwerpen 

De verschillende benaderingen voor data-analyse in kwalitatief onderzoek 

Kiezen bepaalde strategie = kiezen om wereld te zien door een bepaald perspectief 

Juiste keuze: weten wat je als onderzoeker wil zien 

Onderzoeksvraag en literatuurstudie = meest belangrijke richtlijnen in het kiezen van een strategie 



Formulering onderzoeksvragen  veronderstelling over wat de kwalitatieve gegevens ons gaan 

zeggen 

Interpretatieve fenomenologische analyse (IPA): focus op unieke betekenissen van een specifieke 

groep die eenzelfde ervaring delen 

Grounded theory (GT): geschikt wanneer de onderzoeker naar verklaringen zoekt voor complexe 

processen en dus naar algemeenheden binnen een specifieke populatie 

Thematische analyse (TA): zoeken naar gemeenschappelijke thema’s in de kwalitatieve gegevens 

IPA en GT: vertrekken van specifieke theoretische/epistemologische uitgangspunten 

TA: eerder theorieneutraal 

Alle 3 iets gemeen: gebruik maken van een codeerproces om de onderzoeksgegevens te analyseren 

 

Interpretatieve fenomenologische analyse (IPA) 

Achtergrond: 

- Vertrekt vanuit theoretisch kader 

- Symbolisch interactionisme  individu is geen passieve ontvanger van een objectieve realiteit 

- Betekenisverlenende wezens die symbolen gebruiken om ons uit te drukken  worden 

geïnterpreteerd en gemanipuleerd 

- Interpretatieve methode of hermeneutiek: studie van de interpretatie van teksten 

- Fenomenologie: de studie van de essentie van een ervaring 

o Sluit aan bij symbolisch interactionisme 

o Aan de hand van uiteengerafelde objecten de objectieve wereld beschrijven 

- Fenomenologische methodologie: idee dat de objectieve wereld nooit de ware wereld kan zijn 

- Mensen = deel van een omgeving en het doen, denken en waarnemen vindt plaats binnen een 

context 

- Ervaren en subjectief beleefde wereld = de enige 

- Basisideeën van fenomenologische filosofie  vertrekpunt voor specifieke 

onderzoeksmethoden 

- Fenomenologische studie beschrijft de betekenis die mensen geven aan de ervaring van een 

bepaald concept/fenomeen 

- Doel fenomenologie = individuele ervaringen abstraheren tot een meer universele beschrijving 

o Onderzoeker verzamelt gegevens bij personen die het bestudeerde fenomeen 

beleefd/ervaren hebben 

o Mens = relationeel wezen, beïnvloedt door de relatie met de omgeving 

o Levenservaringen beschrijven + de betekenis die mensen eraan toekennen 

- Concrete voorbeelden en beschrijvingen van participanten  gehanteerd om tot een meer 

abstract en overstijgend begrip van het fenomeen te komen 

- Fenomenologisch onderzoek: tot aantal grote thema’s komen die samen de essentiële 

structuur weergeven 

- Inzicht en bredere patronen 

Centrale concepten: 

- Idee: leefwereld dient als vertrekpunt 



- Beleefde ervaringen = basis van onderzoek 

- Open-minded attitude om begrip en inzicht te krijgen in leefwereld participant 

- Reflexiviteit belangrijk 

o Onderzoekers bewust zijn van eigen veronderstellingen 

o Veronderstellingen zo weinig mogelijk laten meespelen = bracketing = eerdere 

assumpties bracketen 

- Anti-reductionistische benadering = complexe sociale of psychologische fenomenen niet 

herleiden tot een beperkt aantal variabelen 

o Complexe realiteit zo rijk en getrouw mogelijk capteren 

o Trouw zijn aan hoe een fenomeen zich binnen bepaalde context aandient 

o Tussen ervaring en bewustzijn  verwerkingsproces onderhevig aan diverse 

invloeden 

- Veelvoudig interpretatief proces:  

o Participant maakt interpretatie van zijn leefwereld 

o Onderzoeker maakt interpretatie van interpretatie 

o = dubbele hermeneutiek 

o Overstijging dubbele hermeneutiek: als onderzoeker je eigen interpretaties in vraag 

stellen 

Met IPA aan de slag: 

1. Onderzoeksvraag, sample en gegevens verzamelen 

- Richt zich op complexe fenomenen, processen en nieuwigheden 

- Open en brede onderzoeksvragen noodzakelijk 

- Diepgaande analyse  gebruik van kleine samples 

- Intensieve en gedetailleerde analyse nodig om rijkheid casussen te respecteren 

- Ideografische methode = studie van gedrag dat het individu uniek maakt 

- Samples  homogeen = alle participanten hebben gelijkaardige kenmerken en ervaringen 

2. Data-analyse 

- Betekenis(verlening) staat centraal 

- Aandacht op complexiteit en meerdere betekenislagen in narratieven 

- Stap 1: onderwerpen exploreren uit de 1e case 

o Transscript lezen en herlezen 

o Evolutie van 1e indrukken naar een eerste voorlopige interpretatie 

o Aantekening in de linker marge  verwijzen naar codes/onderwerpen, 1e registratie 

van relevante betekeniseenheden 

o Aandacht voor alles wat betekenisvol lijkt 

o Thema’s in rechtermarge (thema’s = hoger abstractieniveau, maken link met 

theoretische concepten en -uitgangspunten) 

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

o Verbanden tussen thema’s 

o Evolutie van chronologisch naar analytische/theoretische rangorde 

o Thema’s hergroeperen o.b.v. inhoudelijke of theoretische relevantie 

- Stap 3: overgaan naar de volgende case 

o Herhalen stap 1 en 2 

o Nieuwe data-eenheid 

o Begint helemaal opnieuw 

o Geclusterde tabel al dan niet als uitgangspunt 

o Uniciteit van 2e individu zoveel mogelijk vatten 



- Stap 4: uitschrijven analyse 

o Thema’s = aanzet tot het uitschrijven van je resultaten 

o Coherent en gegrond verhaal dat aansluit bij je onderzoeksvraag 

o Verwijst naar bestaande theorieën en onderzoek 

o Resultaten en discussie zijn geschieden of 1 geheel (waarbij de resultaten meteen door 

theorie en onderzoek gekaderd worden) 

3. Conclusie 

- IPA heeft duidelijke  theoretische/epistemologische basis 

- Richt op de essentie van ervaringen, het begrijpen van de leefwereld van individuen 

- Onderzoekers hanteren een zo open mogelijke blik 

- Nadruk op unieke betekenissen van mensen met gelijkaardige ervaringen 

- Uniek dat ze eerst een volledige case behandelt alvorens door te gaan naar de volgende 

 

Grounded theory (GT) 

Achtergrond: 

- Systematische en cyclische manier tot theorievorming of verklarende processen komen over 

betekenisgeving 

- Reactie om de kloof tussen theorie en onderzoek te dichten + de kloof tussen dataverzameling 

en -analyse 

- Afrekenen met negatieve stereotiep heersende ideeën 

- Duidelijk theoretisch/epistemologisch kader 

- Symbolisch interactionisme oefent invloed uit: oorsprong, continuering en verandering van 

het zelfconcept en de samenleving in communicatieprocessen of sociale interactie 

- Zelfconcept  beïnvloedt door sociale interacties tussen mensen 

- Samenleving = product van sociale interacties 

- Taal = zorgt dat we betekenisvolle objecten kunnen classificeren, beredeneren en aanpassen 

- Leefwereld = opgebouwd uit sociale objecten die betekenissen symboleren en krijgt een 

specifieke realiteitswaarde o.b.v. de interpretaties die we eraan toekennen 

- Zelfconcept  stuurt de manier waarop we ons uiten en symboliseren naar de wereld toe 

- Mensen willen bevestiging van hun identiteiten, door positieve waardering van anderen 

- Bevestiging  stabiliteit ervaren met betrekking tot hoe ze zichzelf zien binnen een sociale 

structuur 

- Sociale structuur binnen symbolisch interactionisme  het gevolg van een continu 

aanpassingsproces (= actoren interpreteren eigen gedrag en dat van anderen, definiëren en 

brengen het in overeenstemming) 

Met GT aan de slag: 

- Specifieke sampling technieken 

- Coderen van gegevens  continue proces 

- Coderen gebeurt terwijl de onderzoeker nog bijkomende gegevens verzameld 

- Zoeken naar categorieën 

1. Onderzoeksgegevens verzamelen 

- Essentie: theorie vloeit voort uit je gegevens (= inductief) 

- Bottom-up benadering: alles vloeit voort uit de empirie en leidt tot ontwikkelen nieuwe 

theorie 

- Data-analyse en -verzameling lopen door elkaar 



- Fit = past je onderzoeksvraag/interesse bij je onderzoeksgegevens? 

- Ideale verhouding tussen waargenomen gedrag, actie of gebeurtenissen en de betekenissen 

die jij/de participant eraan toekennen 

- Looking glass self = we leven in de gedachte van anderen en anderen zijn in onze gedachten 

aanwezig 

- Zelfbeeld  bepaald door hoe we denken dat anderen over ons denken 

- Afstand nemen als onderzoeker (van participant en veronderstellingen) 

- Niet van uitgaan dat je zomaar begrijpt wat participant lijkt te zeggen 

2. Data coderen 

- Brug tussen onderzoeksgegevens verzamelen en theorie ontwikkelen 

- Line-by-line coding = fenomenen benoemen, lijn per lijn zoveel mogelijk concepten aanduiden 

- Open blik 

- Analyse  grounded = inherent aan de empirie of waarneming 

- Abstractie eigen motieven als onderzoeker 

- Evolutie naar focused coding = concepten verder uitwerken tot een categorie 

o Categorie = zaken die steeds terugkomen, die meer specifiek, conceptueel en selectief 

zijn 

o Kritisch t.o.v. bepaalde concepten 

o Doel: unieke bijdrage tot bestaande theorieën 

- Concept = situeren op lager abstractieniveau 

- Categorie = hoger abstractieniveau 

- Codeerproces  het individuele overstijgen en patronen weten vatten 

- Impliciete, onuitgesproken betekenissen ontrafelen 

3. Werken met memo’s 

- Brug tussen coderen en je analyse uitschrijven 

- Geven denkproces weer 

- Bewaken dat je constant comparatief te werk gaat 

- Geheugensteuntjes 

- Ideeën verfijnen en gedachtegang niet verloren laten gaan 

- Essentieel deel van het analytische proces 

- Aanleiding voor theoretical sampling 

o Sluit aan bij theoretische verzadiging (= het punt bereiken wanneer er geen reden 

meer is om nog verder gegevens te exploreren, omdat alle gegevens passen binnen de 

gebruikte codes) 

o Coderen en dataverzameling 

Bedenkingen bij GT: 

- Mogelijke kritiek  relatie tussen concepten en categorieën 

- Moeilijk om compleet neutraal te observeren en coderen 

- Onderzoekers hebben een bril waarmee ze naar gegevens kijken 

- Theoretisch perspectief bepaalt wat men ziet 

- Verwachting onderzoeker: open en niet onwetend, bewust van eigen vooroordelen 

- Kwalitatieve data-analyse = attitudekwestie 

Conclusie: 

- Vertrekt vanuit theoretisch/epistemologisch kader 

- Inductieve methode met nadruk op theorieontwikkeling 



- Wilt komen tot een beschrijving van complexe maar generieke processen die geldig zijn m.b.t. 

specifieke ervaring of populatie 

Thematische analyse (TA) 

- Relatief neutrale benadering (vertrekt niet vanuit een specifieke theorie of epistemologisch 

uitgangspunt) 

- Pragmatische bundeling van een aantal principes 

- Flexibel (ongeacht uitgangspunten kan je het altijd gebruiken) 

- Onderzoeker op zoek naar thema’s, codes toekennen 

- Codes  thema’s hogere orde 

- Thema’s  zaken die zich herhalen en aansluiten bij de onderzoeksvraag 

- Fases doorlopen: starten met coderen van tekst die concreet en nauw aansluiten bij wat je 

participanten vertellen  abstract uitwerken 

- Stap 1: je data leren kennen 

o Lees en herlees transcripten 

o Herhaald en actief lezen (= notities maken, markeren..) 

o Analytisch proces is begonnen 

o Zoeken naar patronen en betekenis 

- Stap 2: data coderen 

o Zo inclusief mogelijk zijn 

o Coderen transcripten in hun volledigheid 

o Data met dezelfde code  samenvoegen 

o Data selecteren  probeer context te behouden 

o 1 stuk data  verschillende codes  meerdere thema’s 

o Code/categorie = verschil in abstractieniveau 

- Stap 3: codes groeperen onder thema’s 

o Overkoepelende thema’s 

o Restcategorie voorzien 

o Subthema’s 

- Stap 4: thema’s ordenen en definiëren 

o 1e thematische map: verfijnen en eenvoudiger maken 

o Thema’s schrappen waarvoor je niet genoeg data hebt = eenvoudiger maken 

o Sterk op elkaar lijkende thema’s  samenvoegen 

o Interne homogeniteit (coherentie): codes en data binnen een thema moeten over 

hetzelfde fenomeen gaan + coherent inhoudelijk verhaal 

o Externe heterogeniteit (mutueel exclusief): codes en data die tot verschillende 

thema’s behoren moeten duidelijk over een ander fenomeen gaan + geen inhoudelijke 

overlap 

o Stop op tijd met analyseren! 

- Stap 5: verder verfijnen thema’s 

o Finale map 

- Stap 6: thema’s uitschrijven 

o Uitschrijven tot coherente resultatensectie 

o Complexe verhaal vertellen 

o Enkel meest levendige voorbeelden en quotes 

Coderen, een sleutelproces 

Auditief materiaal of video  eerst transcript maken (= materiaal letterlijk uitschrijven) 



Coderen  codes 

Elk fragment krijgt een label (geeft de kernachtige interpretatie van onderzoeker weer) 

Verschillende fragmenten gelijkaardige codes  helpt samenhang en structuur 

Voorlopige conclusies: aftoetsen aan verzamelde data, nieuwe en eerder gevormde conclusie 

Coderen = hulpmiddel, geen doel; helpt in het analyseren van data 

Code kan ontstaan vanuit verschillende bronnen 

In vivo codes = citaten of groepjes die participanten letterlijk aanhalen omschrijven goed wat wordt 

bedoeld, dat je ze letterlijk gebruikt 

Constructed codes = theoretische termen of woorden uit alledaags taalgebruik als code gebruiken 

Memo = tussentijdse bedenkingen en inzichten van de onderzoeker  vragen of connecties 

Computerprogramma’s voor verwerken en analyseren  deze interpreteren niet 

- Handig om materiaal vlot te raadplegen 

- Helderheid brengen 

- Tijdens analyse brede concepten en categorieën schematisch voorstellen 

 

Verplichte literatuur:  

- A practical guide to using interpretative phenomenological analysis in 

qualitative research psychology (Smith et al)  

- Grounded theory methodology, handbook of qualitative research (Strauss et al)  

- Qualitative research in psychology (Braun et al)  

 

Hoofdstuk 7: Kwaliteitsbewaking 

Elke benadering  uniek en bijzondere kenmerken 

Discussie hanteren richtlijnen en kwaliteitscriteria 

Op een systematische manier aandacht besteden aan het proces en technieken 

1. Kwaliteitscriteria 

Verschillende meningen: bestaande criteria van kwantitatief onderzoek overnemen of specifieke 

criteria voor kwalitatief onderzoek 

Kwalitatief onderzoek  kennis door interactie 

Validiteit = verdedigbare bewegingen (en sporen deze met de onderzoeksgegevens) 

Betrouwbaarheid = zijn je onderzoeksgegevens of observaties geloofwaardig 

Bijdragen tot betere kwaliteit door: 

- Subjectiveren = je eigen voorkeuren, ideeën en (voor)oordelen kenbaar maken 



- Contextualiseren = het expliciteren van de socio-culturele context waarbinnen het onderzoek 

plaatsvond 

Interpretaties: staven met de beste voorbeelden 

Zorgen voor evenwichtige conclusies door: 

- Streven naar consensus tussen de verschillende onderzoekers 

- Interpretaties en resultaten bediscussiëren 

- Meerdere onderzoekers onafhankelijk laten coderen 

- Audit laten uitvoeren (= onafhankelijke onderzoeker bestudeert de onderzoek documenten 

om de zorgvuldigheid te beoordelen) 

Validiteit: 

- Testimonial validity = sluiten de resultaten aan bij de perceptie van deelnemers  member 

checking 

- Catalytische validiteit = zetten je onderzoeksresultaten aan tot verandering in de samenleving 

of bij participanten 

- Reflexieve validiteit = verandert het de ideeën van de onderzoeker over het fenomeen 

Afvinklijstjes met kwaliteitscriteria  controversieel (moeilijk samen met methodologisch pluralisme 

en postmodern discours) 

Kwaliteitscontrole  inherent aan alle onderzoeksfasen 

Als onderzoeker: je verantwoordelijkheid nemen en interpretaties valideren 

Lincoln en Guba: 2 nieuwe criteria: 

- Trustworthiness (betrouwbaarheid) 

- Authenticiteit 

Trustworthiness 

De mate van grondigheid en adequaatheid van een onderzoek 

4 elementen: 

- Credibility = verwijzen je onderzoeksresultaten en interpretaties naar de werkelijkheid zoals 

de participanten deze ervaren 

- Transferability = zijn de onderzoeksresultaten bruikbaar in andere contexten 

- Dependability = zijn de onderzoeksresultaten consistent/accuraat 

- Confirmability = wat beïnvloedt de onderzoeksresultaten 

Criterium in kwalitatief 
onderzoek 

Criterium in kwantitatief 
onderzoek 

Aspect waarnaar dit criterium 
verwijst 

Credibility of 
geloofwaardigheid 

Interne validiteit Waarheidsgehalte 

Transferability of 
overdraagbaarheid 

Externe validiteit Toepasbaarheid 

Dependability of 
afhankelijkheid 

Betrouwbaarheid Consistentie 

Confirmability of 
overtuigingskracht 

Objectiviteit Neutraliteit  



 

Authenticiteit 

Zijn de gebruikte strategieën geschikt om de ideeën van de participanten waarheidsgetrouw weer te 

geven 

5 elementen: 

- Fairness: onderzoeker is eerlijk tov de participanten en verkrijgt hun goedkeuring doorheen de 

hele studie  informed consent 

- Ontologische authenticiteit: alle betrokkenen leren hun eigen sociale wereld beter 

doorgronden en begrijpen 

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

inzicht verwerven in hun eigen sociale wereld 

- Catalytische authenticiteit: participanten kunnen gerichter beslissingen nemen door het eigen 

verkregen inzicht in hun beleving en ervaringen 

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

staan dan voor het onderzoek 

 

2. Technieken om de kwaliteit van kwalitatief onderzoek te garanderen  

Technieken verwijzen vaak naar een attitude en specifieke vaardigheden die je als onderzoeker toepast 

doorheen het hele onderzoeksproces 

Langdurig engagement: 

- Opbouwen van een vertrouwensband met participanten 

- Eerlijke info krijgen 

- Zicht krijgen op reikwijdte van fenomeen 

- Alle factoren en invloeden in kaart brengen 

- Diepgaand begrijpen fenomeen 

Aandacht voor negatieve onderzoeksvoorbeelden: 

- Voorbeelden die afwijken van de rest 

- Lijken in strijd te zijn met wat je verwacht of met wat andere cases aantonen 

- Patronen in data herbekijken en interpretaties verbreden 

Rijke omschrijving: 

- Diepgang, hoge dichtheid en erg gedetailleerd 

- Doel: verisimilitude (= de lezer heeft het gevoel dat hij/zij het fenomeen in kwestie zelf ervaren 

heeft of had kunnen ervaren) 

- Relatie of interactie tot leven brengen 

- Ook commentaren, interpretaties en commentaren op deze interpretaties opschrijven 

- Zet aan tot nadenken en lezer kan een bepaal fenomeen beter begrijpen 

Het in context plaatsen van onderzoeksgegevens en reflexiviteit 

Culturele en persoonlijke geschiedenis van onderzoeker en participant 

De plaats van observatie of waarneming 



Context van onderzoeker kan ook een rol spelen 

Subjectiviteit  doorheen het proces nauwgezet te reflecteren 

Reflexiviteit 

Member checking 

Onderzoeksgegevens en resultaten voorleggen aan de participanten zelf 

Biedt mogelijkheid om bepaalde ideeën aan te passen of verder te verfijnen 

Draagt bij tot betrouwbaarheid 

Verlicht de onzekerheid over de interpretaties van de onderzoeker 

Kritische bedenkingen: 

- Onderzoeker en participanten hebben een verschillend perspectief en doel  onderzoekers 

willen multiple realities weergeven 

- Participanten kunnen defensief reageren 

- Participanten kunnen kritische bedenkingen niet vermelden door de vertrouwensrelatie met 

de onderzoeker 

- Percepties zijn variabel doorheen de tijd  participanten kunnen zichzelf niet langer 

herkennen 

- Gebruikte theorieën en concepten zijn abstract van aard 

Triangulatie 

Gebruiken van verschillende onderzoeksmethoden, dataverzamelingsmethoden, databronnen of het 

samenwerken met verschillende onderzoekers 

Fenomeen vanuit verschillende perspectieven bekeken 

Verhoging accuraatheid van de meting 

Kan ook verwijzen naar: 

- Innemen van verschillende perspectieven of zienwijzen 

- Gebruiken van verschillende soorten data 

- Fenomeen vanuit verschillende analyseniveaus benaderen 

Een audit laten uitvoeren 

Een onderzoeker, die niet betrokken is bij het onderzoek, kijkt het proces en de resultaten van de 

studie na 

Doel: accuraatheid controleren en kijken als de bevindingen, interpretaties en conclusies 

overeenkomen met onderzoeksgegevens 

 

Verplichte literatuur: Naturalistic inquiry (Lincoln en Guba)  

 

Hoofdstuk 8: Ethisch handelen en rapporteren 



1. Ethisch handelen in kwalitatief onderzoek  

Ethisch handelen  fundamenteel aandachtspunt 

Kwalitatief onderzoek, vaak socio-cultureel van aard: onderzoeker heeft op directe manier contact met 

deelnemers aan het onderzoek 

Extra zorg tijdens onderzoeksproces! 

4 ethische dimensies: 

- Procedureel 

o Ethische commissies leggen richtlijnen op 

o Voorschrijven professionele gedragscodes die dienen als morele uitgangspunten voor 

onderzoekers 

o Beperkingen: 

 Regels en richtlijnen worden te makkelijk gehanteerd als protocollaire 

controlemechanismen die weinig of geen kritische attitude stimuleren 

 Vals gevoel van veiligheid 

 Uitschijnen dat wetenschap waarde-neutraal is en dat participanten altijd 

optimaal beschermd zijn 

- Relationeel 

o Geïnspireerd door feministische perspectieven 

o Wederzijds respect 

o Erkent asymmetrische machtsverhoudingen tussen onderzoeker en onderzochte 

o Onderzoekers: status van ‘wetende’ toegeschreven 

o Humane interpersoonlijke banden onderhouden 

o Vaak onderdompelen in complexe sociale fenomenen om de context beter te 

begrijpen 

- Situationeel 

o Ethisch handelen tijdens het hele onderzoeksproces 

o Subtiele gebeurtenissen die niet te voorspellen zijn 

o Zo goed mogelijk voorbereid zijn 

- Sociaal-politiek 

o Maatschappelijke en culturele constellaties en contexten 

o Produceren van kennis is nooit neutraal 

o Machtsverhoudingen 

o Kritisch nadenken over het complexe, controversiële en tegenstrijdige karakter van 

onderzoek 

Ethiek ≠ gereduceerd tot een beperkte set van procedures 

Ethisch handelen moet in elke fase van het onderzoeksproces doordringen 

Reflexieve benadering is vereist  vaardigheden ontwikkelen die gemaakte keuzes epistemologisch, 

ontologisch en methodologisch kunnen kaderen 

 

2. Rapporteren 

Algemene kenmerken van het schrijfproces 



Systematische verzameling, organisatie en interpretatie van tekstueel materiaal obv gesprekken of 

observatie 

Interpretatief proces  belang om de lezer te overtuigen 

Schrijven is onderdeel van de analyse en omgekeerd 

Schrijven gebeurt in verschillende rondes 

Codeerproces afgerond  specifieke essentiële thema’s, diverse quotes per thema groeperen 

Eliminatie bij quotes  essentieel, maar moeilijk 

Schrijf met je onderzoeksvraag in het achterhoofd 

Quotes: 

- Kies de erg sprekende quotes 

- Contextualiseer ze 

- Korte paragraaf zodat je kan situeren waarover het precies gaat 

Cijfers rapporteren  als illustratie, geen representatieve uitspraken doen 

Andere taal schrijven = moeilijk 

Quotes vertalen  backward/forward translation 

We- of ik-vorm niet vermijden, hechten rol aan de subjectieve positie van de onderzoeker en hoe deze 

het onderzoeksproces kan beïnvloeden 

Passief en complex taalgebruik = vermijden  moeilijk leesbaar + complex ≠ beter 

Specifieke richtlijnen bij het schrijven 

Doelgroep bepalen 

- Lekenpubliek 

- Andere onderzoekers (vakjargon + structuur wetenschappelijk artikel) 

Structuur wetenschappelijk artikel: theoretische inleiding, methode sectie, beschrijving van resultaten 

en discussie 

Is wat je schrijft nieuw en innovatief? 

GAS-model: 

- Globaal: paragraaf of onderdeel aanvangen met algemene stelling 

- Analytisch: analyse maken van bestaande gegevens 

- Synthese: samenvatting van voorafgaande gegevens 

Overgangen verzorgen: laatste zinnen ene paragraaf introduceren de eerste zinnen van de volgende 

paragraaf 

1e paragraaf altijd introductie, laatste synthese 

Onderdelen methode sectie kwalitatief onderzoekspaper: 

- Omkadering: wat is de setting binnen dewelke je onderzoeksgegevens verzamelde 



- Kwaliteit en privacy: welke technieken hanteerde je om de kwaliteit te garanderen en privacy 

te bewaken 

- Wie zijn de participanten 

- Hoe verzamelde je gegevens 

- Hoe analyseerde je de gegevens 

Zinvol om bepaalde gegevens te rapporteren in overzichtelijke tabellen 

Resultaten uitschrijven  2 opties: 

- Onderscheid je resultatensectie van de discussie en conclusie 

- Combineer beide secties: resultaten en discussie/conclusie vormen 1 geheel  deze kiezen bij 

kwalitatief onderzoek 

1 paragraaf = 1 idee  eenvoudig en logisch verhaal opbouwen 

Interpreteer wat participanten aanreiken en kom tot een synthese die verwijst naar je 

onderzoeksvraag 

Top en tail elke quote met context en discussie + geef omkadering en interpreteer 

Overgang ene quote naar andere = moet logisch 

Diagrammen/figuren/quote = verhelderen en illustreren  onderbouw van je interpretaties en 

veronderstellingen 

Nicknames voor participanten gebruiken en relevante info () 

Nummer je quotes voor makkelijk te traceren 

Verken afwijkende cases en voorbeelden (bij kwantitatieve studie verwijderen we outliers) 

Rapporteren quotes, richtlijnen: 

- Voorzie voldoende context 

- Interpreteer ze 

- Zoek goed evenwicht tussen quotes en tekst 

- Hou ze relatief kort 

- Gebruik enkel de meest sprekende  

- Mag afwijken van spreektaal, maak het leesbaar 

- Geef ze een nummer om te traceren 

- Gebruik specifieke symbolen voor pauze, stilte, weglating.. aan te duiden 

1e versie ≠ definitieve versie  herwerking 
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