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KWALITATIEVE DATA-ANALYSE 
HOOFDSTUK 1: WAT IS KWALITATIEF ONDERZOEK 

1) ONDERZOEK ALGEMEEN 
• Onderzoek Van Dale:  

=‘de handeling van het onderzoeken, teneinde door de verzameling van gegevens tot een oplossing voor een bepaald 
^probleem te komen, ook gezamenlijke nasporingen betreffende een zaak’ 

o Via gegevens verzamelen trachten tot oplossing voor een bepaald probleem te komen 
§ Studies gericht op: oplossen fundamentele vraagstukken en gaten in onze kennis 

 
• Onderzoek Mcleod:  

=‘Een systematisch proces van kritisch onderzoek dat leidt tot geldige stellingen en conclusies die aan geïnteresseerde 
anderen worden gecommuniceerd’ 
à onderzoek gebeurt ook niet geïsoleerd 

o Systematisch proces 
o Kritisch onderzoekà geldigheid/validiteit 
o Communicatie naar anderen 

 
2) KWALITATIEF ONDERZOEK DEFINIËREN 
1. DENZIN EN LINCOLN: 
=‘kwalitatief onderzoek dient steeds begrepen te worden binnen een complexe historische context, de invulling van wat 
kwalitatief onderzoek is hangt dus af van de periode waarin we dit definiëren’ 

• Eigenschappen/ belangrijke punten:  
1. Gesitueerde activiteit binnen bepaalde context 
2. Onderzoeker wordt in de wereld die hij bestudeert gelokaliseerd  

(=Maakt er deel van uit en oefent invloed uit + is betrokken= Subjectieve implicatie) 
3. Niet 1 kwalitatieve onderzoeksmethodeà Gericht op beter begrip & interpreteren van fenomeen  
4. Betekenis en insiderperspectief centraal 
5. Naturalistische setting 
6. Niet 1 ultieme beschrijving maar vele manierenà Doel: verschillende wegen blootleggen 

 
2. CRESWELL: 

• Eigenschappen:  
1. Formulering probleem verwijst naar definitie onderzoek 
2. Aandacht aan rapporteren/ communiceren en rol van participant en onderzoeker 
3. Reflexiviteit (rol van onderzoeker) 
4. Term “Emerging” gebruiken bij beschrijven van een probleem 

=Wijst op iteratieve karakter van onderzoek: onderzoek ligt niet op voorhand vast, fasen kunnen nog aangepast 
worden in functie van bevindingen 

5. KDA is inductief (=Van data naar theorie) en deductief (=van theorie naar dataà de bevestiging 
 
3) EIGENSCHAPPEN VAN KWALITATIEF ONDERZOEK (ALGEMENE KARAKTERISERING) 
1. CONCEPTEN EN THEORIE GEGROND IN DATA (INDUCTIEVE BENADERING) 

• Methode:  
o Uitgangspunten: concrete voorbeelden, ervaringen, gedrag, beleving (1) 
o Analyseren (2) 
o Theorie of kader opbouwen (3) 

• Geen hypotheses 
• Onderzoek is dynamisch 
• Volledig onderzoek verloopt NIET inductief 

 
2. CONTEXT IS CRUCIAAL 

• Focus op belevingen, ervaringen en betekenisgeving van participant in rekening gebracht  
(Op deze manier realiteit proberen te benaderen/ begrijpen hoe mensen die zelf hebben ervaren) 

• Volledige context van iemand kan nooit volledig in kaart gebracht worden 
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3. DE MENS ALS INTENTIONEEL EN BETEKENISVERLENEND WEZEN (EMIC OF INSIDERPERSPECTIEF) 
• Emic perspectief vs Etic perspectief 

o Emic: insider- of bottom-up perspectief (=hoe participant het ervaart) 
=neemt het perspectief en woorden van de participant als startpunt (kwalitatief onderzoek) 

§ Onderzoeker: eigen veronderstellingen uitschakelen  
o Etic: outsider- of top-down perspectief (=niet-leden van groep het gedrag van groep bestuderen)  

=neemt reeds bestaande theorieën, hypotheses en concepten als startpunt 
à in realiteit zal elk onderzoek gaandeweg afwisselen tussen emic en etic 

 
4. TAAL ALS SLEUTEL 

• Taal  
=context waarin we als mens mens worden, we worden gevormd door taal en construeren onze werkelijkheid via taal 

o Vb. Rekenen, ruimtelijke oriëntatie,… 
• Cognitieve vermogens, onze ideeën over wat goed en fout is, worden bepaald door onze taal 
• Taal is fundamenteel meerduidig 
• Kwalitatief onderzoek is een narratieve benadering 

=Hoe taal gebruiken om iets om een bepaalde manier over te brengen 
 
5. ONDERZOEK IN NATURALISTISCHE CONTEXTEN 

• Onderzoeker moet de leefwereld van de participanten leren kennen 
• Immersion: onderzoeker treedt binnen in het alledaagse leven van de participanten  

o Onderzoekerà Naïeve observator (die vanzelfsprekendheden doorprikt en diepgaand inzicht hanteerd) 
 

6. NADRUK OP RIJKE BESCHRIJVING 
• Thick description/ Rijke beschrijvingen 

=volledige en diepgaande beschrijving van onderzoeksproces, onderzoekscontext en onderzoeksresultaten is belangrijk, 
en voor antropologisch onderzoek is dergelijke gedetailleerde en breedvoerige beschrijving belangrijk 
à op een gedetailleerde manier worden structuren en betekenissen beschreven 

 
 
 
 

• Thin description 
=Louter feitelijk, geen interpretatie 
 
 

7. BELANG VAN DE ROL VAN DE ONDERZOEKER 
• Kwalitatief onderzoeker is mede-actor:  

à moet zich bewust zijn van de invloed die die uitoefent op het onderzoek 
à open benadering (= eigen veronderstellingen loslaten) 
à Bracketing= Eigen veronderstellingen tussen haakjes plaatsen 
à Reflexiviteit= Bewuste analyse van eigen rol doorheen onderzoeksproces 

à moet belevingswereld van participant zo open mogelijk benaderen 
à moet bewust met subjectiviteit omgaan 

• Wederzijds vertrouwen  
• +bewust van ethische dimensie 

o Relatie Onderzoeker ßà Onderzoeksthema 
o Relatie Onderzoeker ßà Participant  BELANGRIJK 

• Sociale en gespreksvaardigheden 
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4) KWALITATIEF EN KWANTITATIEF ONDERZOEK: VERENIGBAAR OF NIET 
1. DE VERSCHILLEN  

• Geen absoluut onderscheid 
• Er kan diversiteit zijn binnen 1 type onderzoek 

Kwantitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek 
Cijfers Woorden 

Perspectief van de onderzoeker Perspectief van de participanten 
 

Onderzoeker afstandelijk 
 

Onderzoeker betrokken 
 

Theorie testen 
 

Theorie bouwen 
 

Statisch 
 

Proces 
 

Gestructureerd 
 

Ongestructureerd 
 

Generalisatie 
 

Contextueel begrijpen 
 

‘Harde’, ‘betrouwbare’ data 
 

‘Rijke’, ‘diepe’ data 
 

Macro 
 

Micro 
 

Gedrag 
 

Betekenis 
 

Artificiële setting Naturalistische settings 
 
2. GELIJKENISSEN 

• Gemeenschappelijke doelen:  
1. Data-reductie 
2. Beantwoorden van onderzoeksvragen  
3. Relateren van data-analyse aan onderzoeksliteratuur 
4. Variatie blootleggen/begrijpen 
5. Vermijden van bewuste vertekening 
6. Belang van transparantie 
 

3. COMPLEMENTARITEIT OF NIET… 
=Hoe 2 types van onderzoek samen zijn  

• Literatuur (2 standpunten) 
• Principieel standpunt= samengaan is problematisch 

o Maracek 
§ Elke methode vertrekt van reeks a priori (=wat vooraf gegeven is, voorafgaand) assumpties met 

versterkende effecten 
§ Verenigbaarheid tussen de twee is principieel problematisch, aangezien het geen neutrale methodes 

+ hebben beide verschillende uitgangspunten 
 

• Pragmatisch standpunt= Ze vullen elkaar aan want ze leveren elk hun bijdrage (mixed-method) 
o Absoluut onderscheid genuanceerd: niet altijd heldere grenzen 
o Gaat uit van praktische bruikbaarheid en zet wetenschapsfilosofische assumpties eerder op achtergrond  

Vaak vertrekt kwantitatief onderzoek vanuit een natuurwetenschappelijk model en kwalitatief onderzoek vanuit een 
interpretatieve/narratieve benadering (niet absoluut) 
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HOOFDSTUK 2: WETENSCHAPSFILOSOFISCHE ACHTERGROND VAN KWALITATIEF ONDERZOEK 
Dominant kwantitatief psychologisch onderzoek: cognitieve focus, computer- of machinemetafoor 
Kwalitatief onderzoek: constituerende rol van de socio-culturele en talige context 
 
1) TWEE DENKWIJZEN (FUNDAMENTEEL) 
1. WILHELM DILTHEY 

• Onderscheid (want hebben radicaal andere aard, doel en methode) 
o Geesteswetenschappen  

§ à doel: primair begrijpen (Verstehen) 
o Natuurwetenschappen  

§ à doel: verklaren en komen tot causale verklaringen  (Erklären) 
 

• Sociaal-historisch perspectief 
=Context en ontwikkeling van individu worden in rekening gebracht, cruciaal! 

o “Man as a fact prior tot history and society is a fiction” 
o Multidisciplinaire aanpak is onvermijdelijk  

§ individu is belangrijk om te bestuderen en beschrijven, maar het dient beschouwd te worden als een 
punt van intersectie van verschillende contexten (historisch, maatschappelijk, sociaal, economisch…) 

à onmogelijk om de psychologie als een discipline te beschouwen los van maatschappelijke en sociale interacties 
 

2. JEROME BRUNER 
‘Actual minds, possible worlds’ 

• Onderscheid tussen 2 modaliteiten om te denken (beide kwalitatieve gevoeligheid) 
o Paradigmatisch/logisch wetenschappelijk: Een argument overtuigt van de juistheid 

§ Reflecteert objectieve deterministische wereld 
§ Probeert ideaal te vervullen van een formeel, mathematisch systeem van beschrijving en verklaring 
§ Sluit aan bij natuurwetenschappen  

o Narratieve modaliteit: een verhaal overtuigt van de levensechtheid 
§ Reflecteert geconstrueerde wereld 
§ Sluit aan bij menswetenschappen 

 
• Psychologie situerenà Kruispunt van 2 brede wetenschappelijke benaderingen 

 
2) WETENSCHAPSFILOSOFISCHE ASSUMPTIES EN PARADIGMA’S 

• Wetenschapà niet neutraal (vertrekt vanuit veronderstellingen) 
 

NIVEAU’S WAAROP WE VERONDERSTELLINGEN HEBBEN (1-4) 
1. ONTOLOGIE: 
=Aannames over wat de aard van de realiteit en “het zijn” is 

• Vb. Realisme (1 meetbare realiteit)ßà Relativisme (Meerdere realiteiten) 
 

2. EPISTEMOLOGIE: 
=Aannames over wat geldt als kennis en hoe kennis kan verworven worden 

• Gaat over aard, oorsprong, voorwaarden, reikwijdte van kennis en weten 
• Relatie participant (heeft kennis) en onderzoeker (zoekt kennis) 
• Nauw verwant aan axiologie  

 
3. AXIOLOGIE: 
=Veronderstellingen van de onderzoeker over de rol van waarden 
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4. RETORISCH NIVEAU: 
=Hoe de andere assumpties aanleiding geven tot een bepaalde manier en stijl van rapporteren, over de taal van het onderzoek 

• Creswell & Poth: 
o Ontologie: dé realiteit bestaat niet 
o Epistemologie: kwalitatieve onderzoekers trachten zo dicht mogelijk bij de participanten te komen 
o Axiologie: als onderzoeker breng je onvermijdelijk waarden binnen in onderzoek à onderzoek is waarde-

geladen 
o Methodologie: inductieve benadering 

 
• 2 Benaderingen 
• Positivistische benadering 

=er wordt vertrokken van 1 realiteit die men tracht zo objectief mogelijk te benaderen 
• Interpretatieve benadering 

=focus ligt op de betekenis en men vertrekt van meervoudige realiteiten en een onvermijdelijke subjectieve implicatie 
van de onderzoeker  

 
5. METHEDOLOGIE 
=Betreft onze aannames over onderzoeksmethodes om aan deze kennis te komen en te bestuderen, over het onderzoeksproces 
Vb. Inductief of deductief (meer inductief in kwalitatief onderzoek) 
 
!!!!Wetenschappelijke artikel!!!! 
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HOOFDSTUK 3: LITERATUURSTUDIE EN ONDERZOEKSVRAAG 

 
• Startpunt van onderzoek 

•  
 
1) DE PLAATS VAN THEORIE EN LITERATUURSTUDIE IN KWALITATIEF ONDERZOEK 

• Link theorie en onderzoek: onvermijdelijk en noodzakelijk 
o Kennis en methodenà theorie-geladen/ -gedreven 
o Plaats die theorie inneemt tot onderzoek kan erg verschillen 

 
• Relatie theorie-onderzoek: 

o Wat is theorie? à verschillende abstractieniveaus 
o Inductieve benadering VS deductieve benadering 
o Verschillende opvattingen over rol literatuurstudie in kwalitatief onderzoek 

Literatuurstudie

Onderzoeksvraag

Dataverzameling 
(hst 5)

Data-analyse 
(Hst 6)

Rapportage (Hst 8)

Kwaliteitsbewaking (hst 7)
- Trustworthiness
- Authenticiteit

Ethiek/Onderzoeksattitude (hst 8)
- In verhouding tot participant
- Wetenschappelijke integriteit

W
et

en
sc

ha
ps

fil
os

of
is

ch
 k

ad
er

  (
hs

t 2
)

Iteratief 
karakter!

HST 3

Steekproefselectie 
(hst 4)

Start: brede vragen / interesses

Vernauwen vragen, focussen

Operationaliseren

Observeren

Data analyseren

Conclusies trekken

Terug generaliseren naar   
vragen/theorie

“ONDERZOEKSZANDLOPER”

Denk aan een
thema of 

onderwerp dat jou
interesseert (vb. 
ADHD, klimaat, 

racisme, sport,…)
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(1) TYPES THEORIE 
• Theorie= Verklaring voor geobserveerde regelmatigheden of patronen, voor bepaald fenomeen 

o Slechts 1 van de mogelijke abstractieniveaus 
 

3 Types van mogelijke theorie abstractieniveaus: (1-3) 
1. METATHEORIEËN OF GRAND THEORIES (PARADIGMATISCH NIVEAU): 

• Vormen het ruimere lader waarbinnen we een studie lezen, situeren, interpreteren en beoordelen 
o Opvattingen over de aard van de realiteit, mogelijke kennis... 

• Vergelijkbaar met wetenschapsfilosofische paradigma’s die impliciet of expliciet in elke studie aanwezig zijn  
• Onderzoeksmethoden zijn nauw verbonden met verschillende visies van hoe de sociale/psychologische realiteit 

bestudeerd moet worden => geen neutrale methodes  
• Veelal niet of moeilijk testbaar  
• Ook wel: omvattende theorieën over menselijk psychisch functioneren, sociale structuren...  

 
2. MIDDEN-RANGE THEORIEËN 
=Theorieën die betrekking hebben op een beperkt domein of fenomeen en dus ober theorieën die aansluiten bij de meest 
gebruikelijke invulling van theorie 

• Sluit aan bij de meest gebruikelijke invulling van theorie  
• Poging om een beperkt fenomeen te begrijpen en verklaren  
• Bv: rol sociale achtergrond in ontwikkeling van delinquentie, ontwikkelingsfasen, verband tussen armoede en schools 

functioneren...  
 

3. PUBLICATIES ALS THEORIE: 
• Term “theorie” 

=Verwijzen naar de bestaande literatuur waarin onderzoeksbevindingen gepresenteerd worden en niet zozeer naar 
uitgewerkte theoretische modellen 

o Bestaande literatuur als theoretische context gebruikt 
o Fact-finding studiesà impliciete concepten en theorie (concepten noodzakelijk om waar te nemen) 

(2) THEORIE BOUWEN OF THEORIE TESTEN: INDUCTIE EN DEDUCTIE 
• Verhouding theorie en onderzoek à verschil 

o Deductieve benadering (kwantitatief onderzoek) 
= Vertrekken van wat reeds bekend is, van bestaande theorie een hypothese af te leiden en deze dan te 
toetsen aan de hand van empirisch onderzoek 

o Inductieve benadering (kwalitatief onderzoek) 
= Vertrekken vanuit observaties of data om zo naar een theorie/concept te werken  

à Kwantitatief en kwalitatief zijn geen lineaire processen, maar iteratief proces (tweerichtingsverkeer): inductief + deductief 

(3) PLAATS VAN EEN LITERATUURSTUDIE 
• Klassiek idee: onderzoek vertrekt van een literatuurstudie  
• Verschillende opvattingen over zinvolheid van literatuurstudie voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek  

1. CONTRA OPVATTINGEN  
• Historisch argument: Profileren (afzetten) tegenover deductief kwantitatief, positivistisch onderzoek 
• Voorkomen van beïnvloeding door onderzoeker in literatuur  
• Emic perspectief centraal: participant als startpunt  

 
2. PRO OPVATTINGEN  

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

 
3. MEESTAL IN ACTUEEL KWALITATIEF ONDERZOEK (NIET IN CURSUS) 

• Inleidende literatuurstudie  
• Beperkte of geen verwachtingen/hypothesen 
• Mogelijkheid sensitiverende concepten  

à Waar zoeken 
à Variatie begrijpen  
à Niet sluitend of definitief  

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

(1) PLAATS VAN DE ONDERZOEKSVRAAG IN HET KWALITATIEVE ONDERZOEK 
Meestal gestart met interesse of het formuleren van een probleemstelling en het opstellen van een onderzoeksvraag à 
verkenning van de literatuur en identificeren van lacunes in de beschikbare kennis 

• Onderzoeksvraag: weerspiegelt (impliciet) de wetenschapsfilosofische assumpties 
• Goede onderzoeksvraagà Duidelijkheid over doel van de studie (beschrijven, exploreren, verklaren,..) 
• Opstelling vraagà afhankelijk van wetenschapsfilosofisch kader waaruit je denkt:  

o Oorzaak-effect vragen: 
§ Positivistische benadering 
§ Kwantitatieve vraag 

o Vragen naar betekenis:  
§ Interpretatieve benadering 
§ Kwalitatieve vraag 

(2) AARD EN OPBOUW VAN KWALITATIEVE ONDERZOEKSVRAGEN 
• Vaak flexibeler dan kwantitatieve onderzoeksvragen (ligt vaak al vast) 
• Open (gericht op inductief onderzoek) 
• Flexibiliteit= kunnen doorheen onderzoeksproces aangepast worden 
• Vertrekken van hoe- en wat-vragen 
• Bondig geformuleerd, helder en een duidelijke focus 

 
1. STRUCTUUR VAN EEN ONDERZOEKSVRAAG 
1) Vraagwoord 
2) Aanduiding van de onderzoekseenheid 
3) Informatie over het fenomeen (kenmerken of eigenschappen) 

Vb. “Hoe ervaren jonge moeders in Vlaanderen de ondersteuning van Kind & Gezin in de eerste 3 levensmaanden van 
hun baby?” 
 

• Totale structuur: 
o Wat/hoe + (ww) + kenmerk/fenomeen + bij/ voor + onderzoekseenheid (setting)? 
o Hoe + (ww) + (onderzoekseenheid (setting) + kenmerk/ fenomeen? 

 
2. BASISELEMENTEN 
• Basiselementen: 

O Onderzoekseenheid 
= diegene over wie je iets wil kunnen zeggen en uitspraken over wil doen aan het einde van je onderzoek. 
(geeft vaak richting over wie je zal bevragen en dus selecteren voor de steekproef, maar dit valt niet 
noodzakelijk samen.)  

O Waarnemeningseenheid 
= wie je gaat bevragen 

O Kenmerken of eigenschappen/ fenomeenà focus op 1 fenomeen 
O Open designs (met explorerende werkwoorden 

 
3. AANTAL ONDERZOEKSVRAGEN 
• Hoofdvragen (1 of 2) 

O Open en breed 
O Vb. “Hoe ervaren depressieve patiënten een tijdslimiet in een psychotherapie?” 

• Subvragen (eventueel) (max 5-7) 
O Specifieke dimensies van hoofdvragen 
O Gelinkt aan sampling (=samenstellen van een representatieve steekproef) en dataverzameling  
O Vb. “Hoe ervaren depressieve patienten een tijdslimiet in cognietieve gedragstherapie?” OF “Hoe ervaren 

depressieve patienten een tijdslimiet in psychodynamische therapie?” 

(3) OPENHEID EN NEUTRALITEIT IN KWALITATIEVE ONDERZOEKSVRAGEN 
• Onderzoeksvraag moet aanwijzingen geven over  

o Steekproef= wat je bij wie gaat bestuderen  
o Dataverzameling= welke informatie je in die steekproef nodig hebt  

 
• Openheid => gerichtheid op het maximaliseren van de ruimte voor participanten om hun ervaringen te delen 
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• Assumpties vermijden we op 2 niveaus:  
1) Assumpties over aard (goed/ slecht), condities  (Vb. Blij/ boos) of relatieve kwaliteiten (beter/slechter) van 

fenomeen 
2) Assumpties over richting/ hiërarchische ordeningà maximale openheid voor alternatieve verklaringen, ervaringen 

(richting geven binnen een onderzoek kan, maar proberen te vermijden aan het begin van een studie) 

(4) CAUSALITEIT IN KWALITATIEVE ONDERZOEKSVRAGEN: CONTRADICTIO IN TERMINIS? 
Contradictio in terminis: bepaalde verbinding tussen woorden al kan worden afgeleid dat zoiets onmogelijk is 

• Ondanks openheid, kunnen er toch verwachtingen zijn door literatuurstudie (minder dan bij kwantitatief onderzoek) 
• Formuleren kwalitatieve onderzoeksvragen (om openheid maximaal te behouden) 

o à causale taal vermijden (effect op…, verooraken…, beinvloeden….) 
 

• Verschillende opvattingen over wausaliteit in literatuur  
o Procestheorie (kwalitatieve interpretatie) 

= Begrijpen hoe bepaalde situatie, beslissing, gebeurtenis, ervaring... tot stand komen aan de hand van 
diepgaande analyse en rijke beschrijving (thick description) van betekenis, contexten en (sociale, culturele, 
institutionele) mechanismen 

§ Complexe notitie van cuasaliteit 
§ Procestheorie vraag= Bestudeert hoe verschillende zaken dynamisch op elkaar inwerken 

• Vb. “Hoe beslissen mensen over waar ze inkopen doen? Verschillen oudere en jongere 
mensen in hoe ze deze beslissing nemen” 
 

o Variantie-theorie (kwantitatieve interpretatie) 
=bestudeert het meten van verklarende variabelen en op een rechtsreeks verband tussen een of meerdere 
verklarende factoren en het fenomeen dat men wil verklaren 

§ Elke vorm van causaliteit vermijden 

(5) HAALBARE EN ETHISCHE ONDERZOEKSVRAGEN 
Bij formulering van een onderzoeksvraag: 2 zaken in achterhoofd houden 

• Is de onderzoeksvraag haalbaar en onderzoekbaar? 
o Praktische dimensie:  

§ Middelen (tijd en geld) 
§ Vaardigheden van onderzoeker 
§ Bereidheid en bereikbaarheid participanten 
§ Huidige bereikbaarheid van mensen die je moet bevragen 

o Is het een zinnige vraag? 
 

• Is de onderzoeksvraag ethisch 
o Wat zijn de effecten van jouw onderzoek voor de respondenten en de ruimere context en samenleving 

§ Bewust mee omgaan 
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HOOFDSTUK 4: STEEKPROEF 

1) DOEL EN EIGENSCHAPPEN STEEKPROEFSELECTIE IN KWALITATIEF ONDERZOEK 
• Kwalitatief onderzoekà steekproef 

o Rijke en diepgaande data verzamelen 
§ Dit stuurt de sampling (=samenstellen van representatieve steekproef) 

o Niet ad random 
§ Specifieke selectie van mensen die kunnen bijdragen aan het onderzoek 
§ =Purposive (steekproef wordt doelbewust samengesteld) 

 
• Steekproeven in kwalitatief onderzoek:  

o Gericht op de relevantie voor het conceptueel kader (doelbewuste steekproef) en beantwoorden van  
onderzoeksvraag 

o Gericht op analytische generaliseerbaarheid en transfereerbaarheid 
o Gericht op verkrijgen van rijke en diepgaande data via een evenwicht tussen homogeniteit en heterogeniteit 
o Kunnen sequentieel of niet-sequentieel (vast) zijn (flexibiliteit) 
o Zijn meestal eerder klein (mogelijk maken van thick description) in vergelijking met kwantitatief onderzoek 

(steekproefgrootte) 

(1) IN FUNCTIE VAN KADER EN ONDERZOEKSVRAAG 
• Analyse-eenheid: op welk niveau onze analyse zich zal richten (moeten we weten) 

o Individuen 
o Groepen mensen of een organisatie 
o Verschillende niveaus zijn mogelijk: eerst organisaties of instellingen en vervolgens binnen elke organisatie 

individuen of documenten 
 

• Kwalitatief onderzoek-à steekproef 
o Doelgericht (purposive) selecteren à selectie participanten die kunnen bijdragen 

 

(2) IN FUNCTIE VAN GENERALISEERBAARHEID (=VERALGEMEENBAARHEID) 
• Generalisatie en onderzoek 

o Brede conclusie maken door specifiek voorkomen 
o Interferentie (tussenkomst) over niet-geobserveerde door  het geobserveerde 
o Belang van relevantie van onderzoeksbevindingen voor settings en mensen buiten onderzoekscontex 

 
• 3 vormen van generalisatie 
1) Formele of statistische generalisatie  

=grotere steekproeven en representativiteit is cruciaal (klassieke invulling van generalisatie) 
o Sluit meest aan bij kwantitatieve benadering 
o Extrapoleren van steekproef naar populatie 
o Representatieve steekproefà Probability sampling 

=Gebruik random sampling uit geïdentificeerde populatie  
 

• Door idealistische doel van formele generalisatie: meestal niet haalbaar 
o In praktijk: meestal geen random, maar makkelijke sampling 
o Grote steekproef is moeilijk haalbaar 
o Random sampling mythe 

=baseren op assumptie die niet vervult is 
 

2) Analytische generalisatie 
=overtuigingskracht waarmee je op grond van je data en analyses aan theorie-
opbouw kan doen 

o Meestal kwalitatieve benadering 
o Generaliseren van bijzonderheden naar bredere constructen/theorie 

§ Conceptualisaties van processen en menselijke ervaring 
ontwikkelen 

• Door diepgaand onderzoek en hogere-orde abstractie 
§ Onderscheid tussen wat relevant VS uniek is (voor participant) 

o Door ideaal doel: risico op overgeneralisatie  
(=te grote conclusie obv observaties) 
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3) Transfereerbaarheid 
=mate waarin de lezer op basis van de rapportage van jouw onderzoek kan besluiten of bevindingen al dan niet 
transfereerbaar of overdraagbaar zijn 

o Case to case translation 
o Bevindingen gebruiken voor andere groep of settings 

§ Belang gedetailleerde beschrijving (thick discription) 
§ Oordeel over vergelijkbaarheid contexten/ individu langs kant lezer 

(3) HOMOGENITEIT EN HETEROGENITEIT IN EEN KWALITATIEVE STEEKPROEF 
Balans tussen homogeniteit en heterogeniteit zoeken  

• Homogeniteit: mensen moeten dus een gemeenschappelijke ervaring hebben, anders kunnen ze niet met elkaar 
vergeleken worden 
à Diepgang 
à Ingang op specifieke thema’s 
 

• heterogeniteit: mensen moeten dus ook van elkaar verschillen opdat de attributie aan iets toegewezen kan worden 
à Diversiteit en breedte in steekproef 
à Meer perspectieven benaderen 
à Moeilijker om diepgang te bereiken 

(4) FLEXIBILITEIT IN KWALITATIEVE STEEKPROEVEN 
• In beginfase brede criteria à meer flexibiliteit 
• Flexibiliteit kan verschillen 

o Sequentieel steekproef trekken 
= stapsgewijs verder selecteren van een aantal participanten aan de hand van vaak brede begincriteria 

o Niet-sequentieel steekproef trekken 
=Criteria is vanaf het begin vastgelegd, meer gecontroleerd en minder afhankelijk van bevindingen 

(5) STEEKPROEFGROOTTE 
• Omvang: kleiner dan bij kwalitatief onderzoek 

o Steekproefà moet klein genoeg zijn om grondige analyses toe te laten 
o Steekproefà wel voldoende groot zijn zodat er saturatie is 

=onderzoeker beschikt over inzicht in de belangrijkste concepten  
§ Theoretische saturatie 
§ =Als er geen nieuwe concepten of dimensies kunne gevonden worden voor categorieën die van 

belang zijn voor de studie 
 
 
2) TECHNIEKEN VAN STEEKPROEFSELECTIE 
1. CONVIENCE/ OPPORTUNISTIC SAMPLING 

• mensen worden geselecteerd die relatief eenvoudig te bereiken zijn 
• minder betrouwbaar omdat er geen bewuste selectie van participanten plaatsvindt                         Beschrijving 
• Eigenschappen 

o Bij kwalitatief en kwantitatief onderzoek 
o Voor beide de minst goede methode 
o Wel praktisch, generalisatie is een probleem 

2. PURPOSIVE SAMPLING 
à Algemeen doelgerichte sampling: 

• doelgericht steekproeftrekken die niet direct gericht is op het ontwikkelen van theorie 
• meestal niet-sequentieel (vast, niet flexibel) 
• onderzoeker stelt criteria vast om cases te selecteren die nodig zijn om onderzoeksvragen te beantwoorden 
• Specifieke vormen van Algemeen doelgerichte sampling 

o Extreme/ afwijkende case sampling 
§ Outliers: ongewone/ extreme manifestaties van een fenomeen 
§ Logica: Naar het extreme kijken om te leren over het typische, algemene 
§ Vaak gevalsstudies 
§ Vb. Als je geinteresseerd bent in spijbelen, bestudeer dan scholen met de hoogste en laagste 

spijbelcijfers 
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o Typische case sampling 
§ Focus op wat typisch, gemiddeld is 

• Beschrijven in een domein waar er geen goede beschrijving van het gewone is  
§ Nood aan consensus (overeenkomst) over wat gemiddeld is 
§ Gericht op beschrijven/ illustreren van gewoonlijke proces/ verschijning 
§ Vb. Gewone school, typische dokters 

 
o Kritische case sampling 

§ Cases die kritische informatie genereren: „Als hier, dan ...“  
§ Gericht op maximale toepasbaarheid van info op andere cases (transfereerbaarheid)  
§ Gevalsstudies: door 1 geval te bestuderen een algemene conclusie maken over een groep 
§ Vb: Als conservatieve instellingen nieuwe technologie implementeren, zullen alle instellingen dat 

doen...  
 

o Maximale variatie sampling 
§ Brede range (brede steekproef) aan variatie in relevante dimensies  
§ Ontdekken van cruciale thema’s, gedeelde elementen, kernelementen, unieke variaties 

documenteren (die eventueel terugkomen) 
§ Belang identificeren relevante karakteristieken om variatie te maximaliseren  
§ Vb. Hiërarchische processen bestuderen in kleinschalige, middelmatige en heel grote ondernemingen; 

sociale relaties bestuderen in steden, gemeentes en landelijk gebied...  
 

o Homogene sampling 
§ Onderzoeken/beschrijven van een gelijkaardige groep  
§ Typisch bij focusgroepen onderzoek  
§ Beperken van variatie binnen groep  
§ Mensen die uitzonderlijke gebeurtenis hebben meegamaakt 
§ Vb. Mensen van ongeveer gelijke leeftijd die allemaal dezelfde gebeurtenis hebben meegemaakt 

 
o Doelgerichte random sampling 

§ Als potentiele doelgerichte steekproef te groot is 
§ Binnen doelgerichte steekproef random mensen selecterenà geen BAIS 
§ Doel is geloofwaardigheid, niet statische generaliseerbaarheid 

 
o Gestratificeerde doelgerichte sampling 

§ Combinatie van verschillende strategieen  
§ Belangrijke variaties schatten (daarbinnen gemeenschappelijke elementen selecteren) 
§ Vb. Maximale variatie sampling gebruiken: heel succesvolle, minder en geen succesvolle bedrijven 

selecteren en daarbinnen een typisch succesvol bedrijf selecteren  
à Theoretische sampling: 

• op basis van gegenereerde inzichten in de resultaten, worden nieuwe participanten gezocht 
• altijd sequentieel 
• typisch bij een Grounded Theory studie 
• specifieke vorm van algemeen doelgerichte sampling 

à Sneeuwbal of chain referral sampling: 
• onderzoeker gaat op zoek naar participanten die op hun beurt mogelijke participanten kunnen aanreiken 
• wordt vaak gebruikt bij mensen die moeilijk te bereiken zijn 

 
3) VERDERE AANDACHTSPUNTEN: ETHISCHE SPECTEN EN HAALBAARHEID 

(1) ETHISCHE OVERWEGINGEN 
Bevragen vaak gevoelige onderwerpen 
Moeten reflecteren over de impact die onderzoek kan hebben op mensen en of we de veiligheid en vertrouwelijkheid kunnen 
garanderen 

(2) HAALBAARHEID 
Bv niet haalbaar om 100 interviews heel diepgaand te bestuderen 
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4) CHECHLIST 
Belangrijke vragen: 

• Is de selectiestrategie relevant voor het conceptueel kader en de onderzoeksvragen?  
• Is het waarschijnlijk dat de steekproef rijke informatie zal opleveren over het type fenomene dat we willen bestuderen? 
• Faciliteert de steekproef generaliseerbaarheid (analytische en transfereerbaarheid) van de bevindingen?  
• Is de selectiestrategie ethisch?  
• Is de selectiestrategie haalbaar? 
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HOOFDSTUK 5: DATAVERZAMELING 
In kwalitatief onderzoek wordt het belevings- of ervaringsperspectief van participanten gezocht via: 

• Interviews 
• Participerende observaties 
• Documenten (literatuur) 

 
Triangulatie: combinatie van dataverzamelingsmethodes  
 
1) INTERVIEWS 

• Definitie:  
=Een kwalitatief interview is een vorm van informatieverzameling, waarbij de interviewer een of meer respindenten 
bevraagt op grond van een onderzoeksvraag. Interviewer geeft participanten ruimte voor uitbreiding in eigen woorden 
en probeert zo de leefwereld van de respondenten te begrijpen en te doorgronden 

o Meest gangbare vorm van datacollectie 
o Gestructureerde vs ongestructureerde interviews 
o Face to face, telefonisch, individueel, in groep 

 
• Kwalitatief interview: Kenmerken en doelen 

o Gesprek tussen minstens 2 personen 
o Via gesprek: meer te weten komen over onderzoeksonderwerp 
o Flexible karakter: participant bepaalt tempo, invulling, omgang en uiteindelijke onderzoeksresultaat 
o Aantal thema’s vastgelegd, maar ruimte voor interpretatie en uitweiding 
o Anoniem 
o Inhoudelijke focus op ervaringen en betekenisgeving van de participant 
o Uitgebreide inleiding (onderzoeker stelt zich voor, verduidelijk op welke manier interview zal verlopen en 

vraagt toestemming voor registratie), aantal vragen, afronding 
o Participant moet weten: 

§ Dat alle info vertrouwelijk wordt behandelt 
§ Dat er altijd een mogelijkheid is om te stoppen 

(1) DRIE SOORTEN INTERVIEWS 
1. GESTRUCTUREERDE INTERVIEWS 

• Vragen exacte bewoording  
• Vragen steeds aan iedereen in dezelfde volgorde stellen 
• Minder onderzoeksbias 
• Sluit niet echt aan bij DS van kwalitatief onderzoek: 

O Meer gevaar op sturing onderzoeker 
O Eerder gefocused op voorbereide vragenà minder goed luisteren 

 
2. ONGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS 

• Start met open vraag 
• Wel een topiclist: lijst met onderwerpen en subonderwerpen 
• Veel ruimte voor inbreng participant om te spreken over voor hem/ haar belangrijke dingen  

 
3. SEMI-GESTRUCTUREERDE INTERVIEWS 

• Bevat interviewleidraad 
• Er wordt veel doorgevraagd 
• Flexibiliteit wat betreft volgorde 

(2) VOORBEREIDING VAN EEN INTERVIEW 
• Ondanks flexibele karakter= voorbereiding heel belangrijk! 

o Sampling: Wie en wat zal bevraagd worden? à op voorhand beslissen 
• Stilstaan bij impact onderzoek 
• Interviewguide 

=Geeft kort de thema’s weer die aan bod moeten komen, kan helpen bij afnemen en voorbereiden van interview. Dient 
als leidraad en hulpmiddel om niks te vergeten 
 

• Welke structuur wordt toegepast? Open, semi-gestructureerd of gestructureerd interview 
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(3) AFNEMEN VAN EEN INTERVIEW: ALGEMENE PRINCIPES 
1. ACTIEF LUISTEREN 

o Open houding (interesse tonen) 
o Aanmoedigen 

§ Verbaal (“uhu”, “jaja”) en non-verbaal (open houding) 
o Empatisch opstellenà inleven 
o Analytisch meedenken met participant 

 
2. VRAGEN STELLEN 

o Neutrale vragen stellenà met veel duidelijkheid (op deze manier verwachtingen creeeren) en vrijheid voor participant 
o Inspelen op wat participant vertelt 
o Probing/ gebruik maken van probers: participant uitnodigen om verder op iets in te gaan 

o Verbaal en non-verbaal 
 

3. CONTEXT 
o Plaats van het interview 

§ Vertrouwde omgeving participant> 
o Registratie 

§ Data opnemen met dictafoon (indien toestemming) 
o Medium 

§ Vb. face to face, telefoon,… à afweging maken van kwaliteit en haalbaarheid 
o Tijd 

§ 1,5u gemiddeld (wel rekening houden met vermoeidheid participant en onderzoeker) 
o Rust/ stiltes 

§ Mogelijkheid om gedachten te ordenen 
 

4. IMPACT ONDERZOEKER 
o Ondervinden welke veronderstellingen meespelen 
o Referentiekader= Uitgeschreven tekst met veronderstellingen van onderzoeker zodat hij hier bewust mee kan omgaan 
o Stijl van het interviewen 
o Persoonlijkheid 
o Mate van ervaring 

 
5. FOCUSGROEPINTERVIEWS  

o Meerdere participanten worden gezamenlijk geïnterviewd 
§ Voordelen: 

§ à verschillende reacties kunnen antwoorden stimuleren 
§ Nadelen:  

§ à als interviewer vraagt het specifieke vaardigheden  
§ à kans dat 1 of 2 participanten het gesprek domineren 
§ à neiging tot conformiteit 
§ à resultaten zijn vaak vrij oppervlakkige en beschrijvende resulaten 

 
2) OBSERVATIES 

• Er wordt binnengetreden in de wereld van participanten, data wordt verzameld door mensen in alledaagse omgevingen 
• Immersie= onderzoeker gaat zich onderdompelen in de cultuur die die bestudeert 

(1) ROL VAN DE ONDERZOEKER 
• Onderzoeker neemt actief deel:  

o Veel interactie met participanten 
• Onderzoeker neemt niet actief deel: 

o Afstand laat toe bepaalde patronen of belangrijke interacties te zien 

(2) WAT EN HOE OBSERVEREN? 
• Observatie is zeer tijdsintensief, want veel observaties nodigà Breed en eng geobserveerd 

o Breed: onderzoeker wilt inzicht in de leefwereld en sociale context van de participant 
§ Veldnota’s maken= Wie wat wanneer waar deed 
§ Gewenning proberen te veroorzaken 

o Eng: focus op specifieke thema’s 
• Participerende observaties: Er worden uitgebreide en uitgeschreven verslagen gemaakt (tijdsintensief) 
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(3) ETHIEK 
• Deze manier van observeren wordt vaak bekritiseerd omdat mensen niet altijd explicitet kunnen toestemmen om deel 

te nemen 
o Informed consent kan probleem vormen 

§ Soms onhaalbaar om iedereen informed consent te laten tekenen 
§ Nadruk op onderzoekerà minder rijke data 
§ Doelen moeten gecommuniceerd worden 
§ Belangrijk om anonimitieit en betouwbaarheid te garanderen 

(4) INVLOED VAN DE ONDERZOEKER 
• Aanwezigheid van de onderzoeker beinvloedt de manier waarop de participanten de onderzoeker zien, en hoe de 

onderzoeker naar de participanten kijkt 
• Impact als onderzoeker zelf deelneemt aan onderzoek 
• Eigen observaties en interpretaties kunnen gecontroleerd worden door mede-onderzoekers (peer review)  
• Door leden van de bestudeerde groep (member check) 

 
3) DOCUMENTEN EN BEELDEN 

• Kan gebruikt worden in situaties waarbij hetgeen onderzocht wordt niet rechtstreeks kan bevraagd of geobserveerd 
worden 

o Voordeel: 
§ Data wordt minder retrospectief verzameld 
§ Sociale wenselijkheid van data speelt ook minder een rol 
§ Codes en categorieen toekennen aan de geregistreerde info 

 
• Kwaliteitscriteria documenten:  

o Authentiek 
o Betrouwbaar 
o Overwegen wat herkomst is 
o Met welke intenties hebben de schrijvers dit document opgemaakt 

 
• Data- en methodetrangulatie 

=Documentanalyse in combinatie met andere dataverzamelingsmethodes gebruikt 
 

4) TRANSCRIPTIE 
=Data die verzameld werd, wordt letterlijk uitgetypt of uitgeschreven (ook non-verbale communicatie) 

• Maakt het systematisch analyseren mogelijk 
• Geeft info over twijfel, benadrukkingen, stiltes,… 

TEKENS BETEKENIS 
Onderstrepen Wat gezegd wordt, werd stil gezegd 

Vet Wat gezegd wordt, werd benadrukt (luid gesproken) 
Cursief Wat gezegd wordt, werd snel 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 van de interviewer ] Zijn er bepaalde dingen die op dat moment opvielen? Had de interviewer het 
gevoel dat iets niet gemeend was, dat er twijfel of onzekerheid of onrust was? 
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HOOFDSTUK 6: KWALITATIEVE ONDEROZEKSMETHODEN EN DATA-ANALYSE 

1) INLEIDING: KWALITATIEF ONDERZOEK, EEN VAK APART? 
• Verschil kwantitatief/ kwalitatief 

o Ecologische validiteit 
=Mate waarin onderzoeksresultaten overeenkomen met het alledaagse praktijk of werkelijkheid. Deze is in 
kwalitatief onderzoek hoog, is een voordeel. 
 

• Vooroordelen over kwalitatief onderzoek: 
o Tendentieus 
o Niet valide 
o Gebaseerd op een ongegronde opinie van een welbepaalde onderzoeker kwaliteit gaat samen met de kunde 

van de onderzoeker en de inspanningen die deze levert 
 

• Verschil tussen 2 benaderingenà vaardigheden van onderzoeker: 
- Sociale-, communicatieve en organisatorische vaardigheden: actief luisteren 
- Hoge creativiteit en complexe realiteit 
- Beschikken over uitstekende schrijfvaardigheden 

2) DATA-ANALYSE IN KWALITATIEF ONDERZOEK: BENADERINGEN, KWALITATIEF EN RAPPORTEREN 
• Kwalitatief onderzoekà veel ongestructureerde data verzameld 

o Moet geinterpreteerd worden: tijdsintensief 

(1)DATA-ANALYSE IN WISSELWERKING MET DATAVERZAMELING, SAMPLING, ONDERZOEKSVRAAG EN 
LITERATUUR 

• Data-analyse= afhankelijk van dataverzameling en sampling (beinvloeden elkaar voortdurend en gebeuren in interactie 
met elkaar) 

• In deze fase: duidelijkheid over voldoende data verzameld en of onderzoeksvraag goed is (eventueel aanpassen) 
 

 
3 thema’s belangrijk bij analyseren van kwalitatief onderzoek: 

1) kenmerken van benaderingen voor data-analyse: 
à interpretatie 
à iteratief proces 
à constant comparatief vergelijken 

2) verschillende benaderingen: 
à interpretatieve fenomenologie 
à grounded theory 
à thematische analyse 

3) coderen (=sleutelproces) 

 

 



 18 

(2) DE KENMERKEN VAN BENADERINGEN VOOR DATA-ANALYSE IN KWALITATIEF ONDERZOEK 
1. BELANG VAN INTERPRETATIE 

• Onderzoeker mag zich niet laten beiïnvloeden door de rijkheid van de gegevens, maar mag ook geen afbreuk doen aan 
deze rijkheid 

• Data sorteren en categoriseren zodat de onderzoeker: 
o de data kan begrijpen en ermee kan werken 
o verwante gegevens uit verschillende transcripeten en aantekeningen kan integreren 
o belangrijke thema’s of patronen kan ontdekken, om die verder te gaan onderzoeken 
o onderzoeksvragen kan beantwoorden op basis van de patronen en verbanden die voorkomen in de gegevens 
o conclusies kan trekken en verifiëren 

 
• Onderzoektriangulatie: meerdere perspectieven en diverse achtergronden combineren à diepgang en interpretatie 

 
2. ITERATIEF PROCES IN DATACOLLECTIE EN -ANALYSE 

• Analyseren van dataà Iteratief clysnisch proces:  
=fases van dataverzameling, smapling en data-analyse volgen elkaar herhaaldelijk op om inzicht in onderzoeksthema te 
krijgen. Er is een continu samenspel tussen het verzamelen en analyseren van data 

o Een zich herhalend proces 
o Elke herhaling=iteratie 
o Het resultaat van de ene iteratie is het vertrekpunt van de volgende 

 
3. CONSTANT COMPARATIEF ANALYSEREN 
=Alle data aan elkaar koppelen en verbinden 

• Nieuwe data wordt vergeleken met data uit een vroeger stadium 
• Continu proces: inzichten worden gevormd, aangepast, bevestigd of verwordpen op basis van andere data 

o Vergelijkingsproces: Nieuwe data VS oude data 
o Waarom zijn er verschillen/ gelijkenissen in ervaring? 

(3) VERSCHILLENDE BENADERINGEN VOOR DATA-ANALYSE IN KWALITAIIEF ONDERZOEK 
• Kiezen voor een bepaalde strategie in kwalitatief onderzoek betekent overmijdelijk kiezen om de wereld te zien door 

een bepaald perspectief à metafoor van de sinaasppel 
• In formulering van onderzoeksvragen: veronderstelling over wat de kwalitatieve gegevens ons gaan zeggen 
• Interpretatieve fenomenologische benadering (IPA): focus op unieke betekenissen van een specifieke groep mensen 

die een zelfde ervaring delen 
• Grounded theory (GT): zoekt naar algemeenheden binnen een specifieke populatie of specifieke ervaring 
• Thematische analyse (TA): onderzoeker zoekt naar gemeenschappelijke thema’s in de kwalitatieve gegevens 

o IPA en GT vertrekken van specifieke theoretische uitgangspunten 
o TA eerder theorieneutraal 

• Onderzoeksvraag en literatuurstudie zijn belangrijkste richtlijnen in het kiezen van een strategie voor KDA 
o Voorbeeld: 

Voorbeeld onderzoeksvraag Focus Bruikbare strategie voor data-analyse 

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

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

Interpretatieve Fenomenologie (IPA in het 
Engels: Interpretative Phenomenological 
Analysis)  

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

Merk dat de bedoeling van het onderzoek 
een verklaring te vinden is (beïnvloedende 
factoren, onderliggende processen, ...) 
voor een complex sociaal proces.  

Grounded Theory (GT) 

Wat zijn de belangrijkste thema's in de 
kwalitatieve gegevens (bvb. transcripten 
van interviews) over gekwetste 
gevoelens bij volwassenen? 

Merk dat de doelstelling is thema's te 
genereren.  

 

Thematische analyse (TA) 
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1. INTERPRETATIEVE FENOMENOLOGISCHE ANALYSE (IPA): 
= een methode om aan kwalitatief onderzoek te doen die specifieke richtlijnen voorschrijft en theoretisch is onderbouwd.  
 

(1) Achtergrond IPA 
• Invloed op IPA 

o Het symbolisch interactionisme (sociologische theorie) 
o = Stelt dat het individu geen passieve ontvanger is van een objectieve realiteit. We zijn 

betekenisverlenende wezens die zelf ook symbolen gebruiken om onszelf uit te drukken, die dan op hun 
beurt door anderen geïnterpreteerd worden.  

o De hermeneutiek (of interpretatieve methode) 
=Verwijst naar studie van interpretatie van teksten 

o De fenomenologie (=zichzelf tonen) 
o = de studie van de essentie van een ervaring. Het was een filosofische stroming die verschijnselen en de 

intuïtieve ervaring centraal stelt, met Husserl als geestelijke vader. Hij stelde de fundamentele vraag: “hoe 
beïnvloedt ons bewustzijn wat we weten en waarnemen?”. Het sluit dus aan bij het idee van symbolisch 
interactionisme dat individuen betekenis verlenen aan wat ze percipiëren.  
 

• Idee IPA 
o Objectieve wereld kan nooit de ware wereld zijn 

§ Mensen zijn een deel van omgeving, van een grotere context 
o Mensen geven betekenis aan hun ervaringen en construeren eigen werkelijkheid 

 
• IPA 

o Beschrijft betekenis die mensen geven aan de fenomenen en ervaringen 
§ Individuele ervaringen omzetten in een universele beschrijving 
§ De grote thema’s waartoe we dan komen vormen essentiële structuur van onderzoeksfenomeen 

 
(2) Centrale begrippen binnen IPA 

• Leefwereld als vertrekpuntà ervaringen is basis van het onderzoek 
• Reflexiviteit= onderzoekers moeten zich bewust zijn van eigen veronderstellingen en moeten proberen deze zo 

weinig mogelijk te laten meespelen  
o Bracketing: onderzoeker bracket eerdere assumpties, verworvend voor ervaring of literatuur om het 

fenomeen met een open blik te benaderen 
• IPA= anti-reductionistische benadering: Je gaat complexe sociale of psychologische fenomenen niet herleiden tot 

een beperkt aantal variabelen. Je blijft trouw aan een fenomeen hoe die zich in binnen een bepaalde context 
aanbiedt.  

• Dubbele hermeneutiek: participant maakt een interpretatie van hun leefwereld, onderzoeker maakt vervolgens 
een interpretatie van de interpretatie van de participant 

• Open onderzoeksvraag 
• Kleine samples 
• Open-minded attitude 

 
(3) Met IPA aan de slag 
1) Onderzoeksvraag, sample en gegevens verzamelen  

• IPA is gericht op complexe fenomenen, processen, nieuwigheid  
• Open en brede onderzoeksvragen zijn noodzakelijk  
• Gebruik gemaakt van kleine samples (bv. N = 5). Dit is nodig want een intensieve, gedetailleerde analyse vraagt tijd 

en energie  
o cfr. ideografische methode: de studie van gedrag dat het individu uniek maakt, en deze uniciteit willen we 

juist vatten 
• Vaak homogene samples: alle participanten hebben gelijkaardige kenmerken en ervaringen  
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2) Data-analyse  
• Bij IPA staat betekenis(verlening) centraal: focus op complexiteit en meerdere betekenislagen  
• Werkmethode omvat 4 stappen: 
1. 1e stap: Onderwerpen exploreren in de 1e case  

o Transscript lezen en herlezen, codes/onderwerpen (eerste aanekening van relevante betekeniseenheden) in 
linkermarge  

o Je hebt aandacht voor gelijkenissen en verschillen, herhalingen, contradicties, participant die iets benadrukt  
o Je begint vervolgens opnieuw en noteert thema's in rechtermarge. Thema’s zijn meer specifiek, hebben een hoger 

abstractieniveau en maken vaak de link met theorie  
 

2. 2e stap: Thema’s met elkaar in verband brengen 
o Je zoekt verbanden tussen thema’s waarbij je evolueert van een chronologische volgorde naar een meer 

analytische / theoretische rangorde  
o Zo werk je een tabel met geclusterde thema’s uit 

 
3. 3e stap: Overgaan naar de volgende case enzovoort  

o Je herhaalt stap een en twee, maar dan op een nieuwe data-eenheid (bv. het tweede interview)  
o Je begint helemaal opnieuw  
o Je gebruikt wel of niet de tabel die je eerder maakte als leidraad  

 
4. 4e stap: Uitschrijven analyse  

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

(4) Conclusie IPA 
 

• Duidelijke theoretische/epistemologische basis 
• Richt zoch op de essentie van ervaring, begrijpen van de leefwereld van individuen 
• Onderzoekers hanteren een zo open mogelijke blik 
• Nadruk op unieke betekenissen van mensen met gelijkaardige ervaringen 
• Eerst volledige case behandelen, dan pas door naar de volgend 

2. GROUNDED THEORIE (GT): 
(1) Achtergrond van GT 

• Oorsprong jaren 60 
• Ontstond vanuit rijke sociologie traditie om aan kwalitatief onderzoek te doen 

o Kloof onderzoek en theorie 
• Reactie Glaser en Strauss 

o Symbolisch interactionisme 
=De oorsprong, continuering en verandering van zowel het zelfconcept als de samenleving in 
communicatieprocessen of sociale interactie 
à bestuderen van processen 
 

(2) Met GT aan de slag 
1) Onderzoeksgegevens verzamelen 

• Essentie= theorie vloeit voort uit je gegevens= bottom-up benadering, en niet omgekeerd 
o Theorie vloeit voort uit je gegevens (bottom-up) 

• “Fit”: past de onderzoeksvraag bij de onderzoeksgegevens 
• Looking glass self: wij leven in de gedachten van anderen en dat anderen in onze gedachten aanwezig zijn  
• Noodzakelijk om als onderzoeker voldoende afstand te nemen 

 
2) Data coderen 
=Vormt brug tussen onderzoeksgegevens verzamelen en theorie ontwikkelen 

• Line by line coding= lijn per lijn ga je zoveel mogelijk van de concepten met een open blik aanduiden 
• Focused coding= van concepten (lager abstractieniveau) naar categorieën (hoger abstractieniveau) 
• Je analyse moet “Grounded zijn: Moet inherent zijn aan emperie of waarnemen 
• Kritisch tegenover bestaande concepten, unieke bijdrage leveren aan bestaande theorieën 
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3) Werken met memo’s 
=Vormt brug tussen coderen en analyse uitschrijven  

• Geven denkproces weer en zorgen dat je constant comparatief te werk gaat 
• Vaak aanleiding voor theoretical sampling à sluit ook aan bij idee van theoretische verzadiging 

à bij coderen: wanneer de onderzoeker het punt bereikt waarop er geen reden is om nog verder de gegevens te 
exploreneren omdat alle gegevens passen binnen gebruikte codes 
à bij dataverzameling: wanneer de onderzoeker geennieuwe gegevens meer verkijgt bij verdere dataverzameling 

 
(3) Bedenkingen bij GT 

• Relatie tussen concepten en categorien die men uiteindelijk als onderzoeker ontwikkelt 
• Moeilijk om gegevens neutraak te observeren en coderen 

(4) Conclusie GT 
• GT vertrekt vanuit duidelijke theoretische/epistemologisch kader 
• Het is bij uitstek een inductieve methode met nadruk op theorie ontwikkeling  
• Het tracht te komen tot een beschrijving van complexe maar generieke processen die geldig zijn met betrekking tot een 

specifieke ervaring en/of populatie 
 

3. THEMATISCHE ANALYSE (TA): 

• Relatief neutrale benadering (vertrekt niet van een specifieke theorie of epistemologische uitgangspunten 
• Flexibele methode: altijd bruikbaar 
• Resultaat is niet altijd theorieneutraal 
• Onderzoeker gaat op zoek naar thema’s 

 
(1) 6 fasen: 
1) Data leren kennen 

• Letterlijke transscriptie  
• Jezelf onderdompelen in de onderzoekgegevens 
• Actief lezen en herlezen 
• Patronen en betekenis zoeken 
• Afstand nemen van de bestaande kennis 

 
2) Data coderen 

• Codes verwijzen naar iets dat interessant lijkt te zijn  
• Zo breed mogelijk (wat later niet relevant blijkt te zijn kan men nog altijd weglaten)  
• Stukjes data met dezelfde code, voeg je samen  
• Zoveel codes als je kan vinden  
• Probeer wat context te behouden  
• Eén stukje data kan verschillende codes hebben en dus tot meerdere thema’s behoren  

 
3) Codes groeperen onder thema’s 

• Verschillende codes vormen overkoepelende thema’s  
• Verkennen: Wat zijn mogelijke relaties tussen codes en thema’s?  
• Restcategorie/miscellaneous voorzien= hierin zet je data die je niet meteen onder bepaalde code kan plaatsen  
• Codeer alles, sluit niets uit  

 
4) Thema’s ordenen en definiëren 

• Schrap thema’s waarvoor je niet genoeg data hebt  
• Voeg gelijkende thema’s samen indien nodig. We gebruiken daarbij twee belangrijke criteria:  

o Interne homogeniteit (coherentie): alle codes en stukjes data binnen een thema moeten over hetzelfde 
fenomeen gaan vs.  

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

• finaal: Reflecteren je thema’s je data op een goede manier? Ze moeten de essentie weergeven met betrekking tot 
je onderzoeksvraag  

• STOP op tijd met analyseren  
 
 
 
 
 
 



 22 

5) Verder verfijnen van thema’s 
• Je probeert een finale map uit te werken  
• Ben je tot de essentie gekomen van wat je wou onderzoeken? 
• Is het een consistent verhaal? 
• Boeiend genoeg? Waarom? 
• Bedenk voor elk thema een kernachtige, krachtige naam  
 

6) Thema’s uitschrijven 
• Vertel het complexe verhaal  
• Overtuig de lezer  
• Maak duidelijk wat de verdienste en validiteit is van de analyse  
• Geef enkel levendige voorbeelden of quotes  
• Goede TA is geen samenvatting van wat de participanten vertelden maar veel meer dan beschrijven: 

beargumenteer en interpreter de resultaten  
• Samenvatting: 

 

(4) CODEREN, EEN SLEUTELPROCES 
• Voor het coderen wordt eerst een transcriptie gemaakt van auditief materiaal 
• Coderen op tekstmateriaal (=hulpmiddel à geen doel) 
• Coderen (p107 vb coderen) 

=Samenvattende benamingen bij stukjes tekst 
o Helpt om structuur te vinden  
o Vergelijkingen tussen fragmenten en terugkerende thema’s 
o De betekenis van alle tekstfragmenten wordt systematisch onderzocht en geïnterpreteerd, waardoor elk 

fragment een soort label krijgt, dat kernachtig de interpretatie van de onderzoeker weergeeft 
o Verschillende fragmenten kunnen dezelfde code krijgen 
o Het helpt om samenhang en structuur te krijgen en zorgt dat we gelijkaardige fragmenten snel terug kunnen 

vinden 
o Er kunnen op die manier vergelijkingen gemaakt worden tussen fragmenten en terugkerende thema’s 

 
• In vivo codes= citaten of groepjes woorden letterlijk als code gebruiken 
• Constructed codes= woorden uit alledaags taalgebruik als code gebruiken  

(5) MEMO’S 
• Memo’s 

=Tussentijdse bedenkingen en inzichten van de onderzoeker 
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HOOFDSTUK 7: KWALITEITSBEWAKING 

1)  KWALITEITSCRITERIA 
• In kwalitatief onderzoek doen we kennis op door interactie 
• Validiteit:  

o kwalitatief onderzoek: gaat over verdedigbare beweringen  
o kwantitatief onderzoek: onweerlegbare waarheid die naar een objectieve realiteit verwijst 
o è Andere invulling door verschillende meetinstrumenten 
o soorten validiteit: 

à testimonial validity: sluiten de resultaten aan bij de perceptie van de deelnemers? (via member checking) 
à catalytische validiteit: zetten je onderzoeksresultaten aan tot verandering in de samenleving of bij 
participanten 
à reflexieve validiteit: verandert het de ideeën van de onderzoeker over het fenomeen? Draagts het bij tot 
nieuwe theorievorming? Roepen de resultaten nieuwe vragen op?  

§ Niet altijd eenduidigheid over de richtlijnen 

(1) TRUSTWORTHINESS (=BETROUWBAARHEID) (LINCOLN EN GUBA) 
• Trustworthiness: mate van grondigheid en adequaatheud van een onderzoek en omvat volgende 4 elementen:  
1. Credibility: verwijzen je onderzoeksresultaten en interpretaties naar de werkelijkheid zoals de participanten deze 

ervaren?  
2. Transferability: zijn de onderzoeksresultaten bruikbaar in andere contexten? 
3. Dependability: zijn de onderzoeksresultaten consistent? Zou een andere onderozker ze kunnen repliceren? 
4. Confirmability: Wat beïnvloedt de onderzoeksresultaten? Zijn ze in zeker zin neutraal? Of heeft de onderzoeker, hun 

motivatie, interesses … een belnagrijke invloed gehad op de resultaten? 
 

Naam criterium in kwalitatief 
onderzoek 

Naam criterium in kwantitatief 
onderzoek 

aspect waar dit criterium naar verwijst 

Credibility of geloofwaardigheid Interne validiteit Waarheidsgehalte 

Transferability of overdraagbaarheid Generaliseerbaarheid of externe 
validiteit 

Toepasbaarheid 

Dependability of afhankelijkheid Betrouwbaarheid Consistentie 

Confirmability of overtuigingskracht objectiviteit Neutraliteit 

(2) AUTHENTICITIEIT (LINCOLN EN GUBA) 
5 elementen:  

1) Fairness: onderzoeker is eerlijk tegenover de participanten en verkrijgt hun goedkeuring doorheen de gehele studie 
2) Ontologische authenticiteit: alle betrokkenen leren hun eigen sociale wereld beter doorgronden en begrijpen 
3) Educatieve authenticiteit: participanten begrijpen andere mensen beter doordat ze meer inzicht verwerven in hun 

eigen sociale wereld 
4) Catalystische authenticiteit: participanten kunnen gerichter beslissingen nemen door het eigen verkregen inzicht in 

hun beleving en ervaringen 
5) 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 KWANTITATIEF ONDERZOEK TE VERANDEREN 
• Langdurig engagement: opbouwen van een vertrouwensband 

o Zo krijg je eerlijke info 
• Aandacht voor negatieve onderzoeksvoorbeelden: aandacht besteden aan onderzoeksvoorbeelden die afwijken van de 

meeste anderen 
• Rijke beschrijving: 5 elementen 

1) Diepgang, hoge dichtheid, gedetailleerd 
2) Verisimilitude: de lezer heeft het gevoel dat hij of zij het fenomeen in kwestie zelf ervaren heeft of had kunnen 

ervaren 
3) Als onderzoeker breng je een relatie of interactie tot leven of omschrijf je gedetailleerd hoe een bepaalde 

participant iets beleefd 
4) Commentaren en interpretaties op commentaren en interpretaties 
5) Zet aan tot nadenken en/of kan de lezer erdoor bepaalde fenomenen beter begrijpen 
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• Technieken om kwaliteit van kwalitatief onderzoek te garanderen:  
o In context plaatsen van onderzoeksgegevens en reflexiviteit 
o Member checking 
o Triangulatie 
o Audit laten uitvoeren 

(1) HET IN CONTEXT PLAATSEN VAN ONDERZOEKSGEGEVENS EN REFLEXIVITEIT 
• Contextualisering (essentieel): onderzoeker besteedt uitgebreid aandacht aan de specifieke kenmerken van 

onderzochte participanten 
• Reflexiviteit: onderzoeker verzamelt niet alleen gegevens, maar besteedt ook aandacht aan de invloed die verlopige 

hypothesen en de eigen aanwezigheid kunnen hebben op dataverzameling en de analyse 

(2) MEMBERCHECKING 
• Memberchecking: onderzoeksgegevens of resultaten voorleggen aan de participanten zelf 
• Draagt bij tot de betrouwbaarheid van bevindingen  
• Commentaar op memeberchecking: 

o Onderzoeker en participant hebben een verschillend perspectief en verschillend doel 
o Participanten kunnen defensief reageren bij het verwoord zien van hun ervaringen  
o Participanten kunnen bepaalde kritische bednekingen niet vermelden doordat er een vertrouwensrelatie is 

met de onderzoeker 
o Percepties zijn variabel 
o Theorieën en concepten zijn abstract van aard 

(3) TRIANGULATIE 
• Triangulatie: het door de onderzoeker gebruiken van verschillende onderzoeksmethoden, dataverzamelingsmethoden, 

databronnen of het aangaan van een samenwerking met verschillende onderzoekers 
• Triangulatie verwijst ook naar het aannemen van verschillende perspectieven, gebruiken van verschillende soorten data 

of een fenomeen vanuit verschillende analyseniveaus benaderen 
• Verschillende soorten triangulatie:  

o Gebruik van verschillende (kwalitatieve) databronnen 
o Methodologische triangulatie: onderzoeker combineert kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes 
o Triangulatie door met meerdere onderzoekers samen te werken 
o Theoretische triangulatie: verschillende theoretische perspectieven gebruiken om eenzelfde fenomeen te 

benaderen 

(4) AUDIT LATEN UITVOEREN 
• Audit: een onderzoeker, die niet betrokken was bij de studie, het proces en het resultaat van jouw stdie laten nakijken 

o Doel: 
§ Accuraatheif (nauwkeurigheid) nagaan 
§ Controleren of bevindingen, interpretaties en conclusies overeenkomen met onderzoeksgegevens 

o 2 stappen: 
§ Stap 1: audit voorbereiden door relevante documenten en gegevens te verzamelen 

• Een dagboek met notities en geheugensteuntjes dat de onderzoeker gebruikte  
• Een overzicht van alle onderzoeksactiviteiten  
• Info over wanneer en hoe welke onderzoeksgegevens verzameld werden  
• Een verslag van hoe de data-analyse precies gebeurde  

 
§ Stap 2: met de gegevens aan de slag gaan  
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HOOFDSTUK 8: ETHISCH HANDELEN EN RAPPORTEREN 

1) ETHISCH HANDELEN IN KWALITATIEF ONDERZOEK 

(1) PROCEDUREEL: ETHIEK OP VLAK. VAN PROCEDURES 

=het voorschrijven van professionele gedragscodes die dienen als morele uitgangspunten voor onderzoekers om adequaat om 
te gaan met bijvoorbeeld geïnformeerde toestemminh, vertrouwelijkheid, het recht op pribacy en de bescherming van 
menselijke proefpersonen tegen mogelijke schade 

• Beperkingen: 
o De regels/ richtilijnen stimuleren weinig tot geen kritische attitude (vals gevoel vijligheid) 
o Geen aansprakelijkheid 
o Doet uitschijnen dat wetenschap waarde-neutraal is en dat participanten altijd beschermd zijn 

(2) SITUATIONEEL: 

=Ethisch handelen tijdens het hele onderzoeksproces 

• In kwalitatief onderzoek: ethisch, subtiele belangrijke gebeurtenissenà onvoorspelbaar 
• Vb. Emotionele reactie van een meisje tijdens een interview over ervaringen met geweld 

o Belangrijk om hier goed mee om te gaanà sensitiviteit 

(3) SOCIAAL-POLITIEK: 

• Maatschappelijke en culturele constellaties zijn bepalend voor wat we sociaal-politieke onderzoeksethiek beschouwen 
• Produceren van kennis is nooit neutraal 

(4) RELATIONELE ONDERZOEKSTECHNIEK 

• In deze dimensie gaat het erom oog te krijgen voor de manier waarop de eerste drie dimensies invloed hebben of 
hebben gehad op de balans tussen geven en ontvangen 

• Waarden zoals respect 
• Onderzoeker is vaak ‘wetende’ en onderzochte zit vaak in een ondergeschikte positie 

(5) CONCLUSIE 
• Ethisch handelen moet in elke fase doordringen 
• Nadenken over manier van handelen 

o à Ontologie: Wat is de aard van de werkelijkheid? Wat kenmerkt, volgens onderzoeker, mens en mens-zijn? 
o à Epistemologie: Wat is de relatie tussen de onderzoeker en het onderzochtte? 
o à Methodologie: Hoe kennen we de wereld of krijgen we er kennis van? 

 
2) RAPPORTERN 

(1) ALGEMENE KENMERKEN EN HET SCHRIJFPROCES: 

Kwalitatief onderzoek omvat de systematische verzameling, organisatie en interpretatie van tekstueel materiaal op basis van 
gesprekken of observatie. Het is een nauwgezet interpretatief proces. Overtuig de lezer!”  

• Schrijven gebeurt altijd in verschillende rondes (niet in 1 keer) 
• Schrijf steeds met de onderzoeksvraag in je hoofd 
• Contextualiseer steeds je quotesà Kwaliteitscontrole is dus intrinsiek verbonden met het schrijven 
• Cijfers rapporteren kan, maar hoeft niet 
• Passief en complex taalgebruik vermijden (complex is nooit beter) 
• Backward/for<ard translation= een nedelandse quote vertaal je zelf naar het Engels, vervolgens laat je een andere 

onderzoeker deze opnieuw vertalen naar het nederlands 
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(2) SPECIFIEKE RICHTLIJNEN BIJ HET SCHRIJVEN 

1. REGELS OM TE SCHRIJVEN 

1. In eerste instantie doelgroep bepalen 
2. Is wat je schrijft voldoende nieuw en innovatief 
3. Zelf voldoende geinteresseerd? à is een vereiste om goed te schrijven 
4. Overgangen verzorgen 

=Laatste zinnen van je paragraaf introduceer je de volgende paragraaf 
5. 1 paragraaf = 1 punt maken 
6. Diagrammen/ figueren/ quotes moeten altijd verhelderen en illustreren 
7. Eerste versie is nooit de definitieve versie 
8. Resultaten uitschrijven 

à onderscheid de resulatensectie duidelijk van de discussie en conclusie 
à combineer resultatensectie en discussie/conclusie 

9. Top & tail: elke quote met context en discussie, overgangen van quotes moeten logisch zijn 
10. Gebruik nicknames voor participanten + geen eigen plaatsnamen 

 
2. GAS-MODEL 

• Globaal: je dient een paragraaf steeds aan te vangen met een algemene stelling 
• Analytisch: analyse maken van alle gegevens 
• Synthese: gebalde samenvatting maken van voorgaande gegevens 

3. ELEMENTEN KWALITATIEVE ONDERZOEKSPAPER  

• Omkadering= setting binnne welke je onderzoeksgegevens verzamelde 
• Kwaliteit & privacy 
• Wie zijn de participanten?  
• Hoe verzamekde je onderzoeksgegevens? 
• Hoe analyseerde je de gegevens 

4. RAPPORTEREN QUOTES  

1. Voorziet de quotes steeds van voldoende context 
2. Interpreteer quotes 
3. Zoek naar een goed evenwicht tussen quotes en tekst 
4. Quotes zijn meestal relatief kort (3-5 zinnen) 
5. Gebruik enkel de meest sprekende quotes 
6. Je kan afwijken van spreektaal (maak het leesbaar) 
7. Geef quotes een nummer of code zodat je ze kan traceren 
8. Gebruik specifieke symbolen om een pauze, stilte, weglating… aan te duiden 

• Je discussie schrijven: hierin kom je tot een synthese. Je vat samen: Waarom genereert dit nieuwe inzichten? Erken de 
beperkingen en bespreek ze. Overtuig de lezer. Zijn er mogelijke alternatieve verklaringen? Leg het verband uit met de 
literatuur. Wat zijn de implicaties voor praktijk, theorie en toekomstig onderzoek?  

• Een eerste versie herwerken: een eerste versie is nooit de definitieve versie. Herwerk deze. Zoek een vriendelijke maar 
kritische peer en maak een praatje over je onderzoek. Het helpt je na te denken over wat belangrijk is, wat zwaktes zijn, 
wat belangrijke literatuur is. 

• Vermeld deelnemers en eventuele andere partners met wie je samenwerkte. Kijk naar criteria en richtlijnen die men 
hanteert om onderzoekspapers te evalueren, bv. CASP -> Critical Appraisal Skills Programme  

 
 

 
 
 
  
 
 
 


