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1: Wat is kwalitatief onderzoek? 
Onderzoek algemeen (Van Dale) 
“Door de verzameling van gegevens tot een oplossing voor een bepaald probleem 
komen.” 
Vraag: Hoe bedenken we een probleem & oplossing? 
à Sommige studies gericht op bedenken oplossingen voor problemen, anderen op 
fundamentele vraagstukken. 
Probleemstelling = gaten in onze kennis. Via verzameling geschikte data antwoord op 
proberen formuleren. 
 
Onderzoek binnen het domein van de wetenschap (McLeod) 
“Een systematisch proces om op een kritische manier gegevens te verzamelen en te 
bestuderen, die leiden tot beweringen en conclusies die als valide of geldig 
beschouwd worden. Dit wordt dan op 1 of andere manier aan anderen 
gecommuniceerd
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Voorbeelden van kwalitatief onderzoek: een veelheid aan benaderingen & onderwerpen 

Titel 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 
effectieve arousal 

Miley Cyrus’s paaldans 
op de Teen Choice 
Awards: een 
discoursanalyse van de 
publieke opinie over 
“zelf-seksualisering” 

Onderzoeks- 
vraag 

Hoe kijken mannen aan tegen het 
vaderschap in de pre-natale 
periode en wat is hun 
betekenisverlening aan hun 
persoonlijke & sociale wereld? 

Wat motiveert mensen 
om met de auto te 
rijden? 

Wat is de 
dynamische 
relatie tussen 
de vorming van 
een 
werkidentiteit 
en een etnische 
identiteit? 

Hoe verloopt het 
beschuldigen van de 
ene partner naar de 
andere partner op een 
verbale manier, en met 
welke affectieve 
responsen gaat dit 
samen? 

Hoe kunnen we het 
discours in online 
reacties bestuderen en 
in een ruimere socio-
culturele context van 
verhalen over 
seksualiteit plaatsen? 

Onderzoeks-
methode 

Kwalitatieve methode, 
interpretatieve fenomenologische 
analyse om diepte-interviews te 
analyseren 

19 auto-eigenaars 
interviewen die met de 
auto naar het werk 
gaan, wat goed 
bereikbaar met het 
openbaar vervoer is: 
interviewanalyse via 
grounded theory 

Kwalitatieve 
analyse van 
interviews over 
hoe studenten 
zin geven aan 
hun schoolse & 
sociale 
omgeving en 
omgaan met 
culturele & 
contextuele 
uitdagingen 

Narratief: hoe gebeurt 
het verbaal 
beschuldigen en welke 
positie wijzen ze de 
partner toe 
Affectieve responsen: 
huidgeleiding meten 
tijdens interacties 

Websites met reacties 
geïdentificeerd en 
bestudeerd met een 
specifieke methode 
van discoursanalyse.  
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Kwalitatief onderzoek definiëren 
Algemeen: “Er is niet 1 methode/aanpak. Het is een veld van onderzoeksmethoden 
die een aantal eigenschappen delen, maar op andere vlakken ook heel verschillend 
kunnen zijn.” 

 
 

Denzin & Lincoln: “Een gesitueerde activiteit (1) die de onderzoeker lokaliseert in 
de wereld die hij bestudeerd (2). Het bestaat uit een set van interpretatieve, 
materiële praktijken (3). Het betrekt een interpretatieve, naturalistische aanpak 
(4). Proberende om, fenomenen in termen van de betekenissen dat mensen aan ze 
geven, logisch te maken of/en te interpreteren. Kwalitatieve onderzoekers passen 
een wijde range van intergeconnecteerde interpretatieve praktijken toe (5). Elke 
praktijk maakt de wereld zichtbaar op een andere manier.” 
Betekenis 
(1): Gericht op kennis gesitueerd in een bepaalde context. De context heeft altijd 
een belangrijke plaats in onderzoek. 
(2): Onderzoeker is geen volledige buitenstaander, maar maakt deel uit van 
hetgeen hij bestudeert. Hij oefent onvermijdelijk een invloed uit, en is minder een 
objectieve observator. 
à Transformerende karakter is geen algemene eigenschap van KO 
(3): Er is niet 1 kwalitatieve onderzoeksmethode: een beter begrip & interpretatie 
van het bestudeerde fenomeen, en de betekenis & perspectief van de participant 
(insider perspectief) staat centraal. 
(4): Er wordt vertrokken vanuit de data zelf die onderzoekers bestuderen a.d.h.v. 
een hele range van interpretatieve methoden. 
(5): Er zijn vele manieren om naar een fenomeen te kijken en vele facetten die 
kunnen beschreven worden. 
à KO, en zeker binnen psychologie, wordt er vaak 1 perspectief/methode gebruikt. 
à Neemt niet weg dat dergelijke praktijken een heel rijke analyse kunnen 
opleveren. 
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Creswell: “Begint met assumpties en het gebruik van interpretatieve/theoretische 
frameworks. Het is de studie van onderzoek rond de probleemstelling (1) van 
betekenisvolle individuen of groepen. Er wordt een transformerende/emerging 
(2&3) kwalitatieve aanpak naar navraging gebruikt in een naturalistische setting, 
dat zowel inductieve als deductieve patronen en thema’s hanteert (4). Er wordt 
gebruik gemaakt van een finaal geschreven rapport of presentatie (5) dat het 
volledige onderzoeksproces weergeeft (en gebruik van reflexiviteit) (6).” 
Betekenis 
(1): Verwijst naar de algemene definitie van onderzoek. 
(2): Het transformerende aspect is hier meer één van de mogelijkheden, dan een 
vaste eigenschap. 
(3): De term emerging beschrijft het iteratieve karakter, waarbij verschillende 
fasen opnieuw kunnen doorlopen/aangepast worden in functie van wat verschijnt 
in de loop van het onderzoek. 
(4): De nadruk wordt gelegd op vertrekken vanuit data (inductief), maar het is 
onvermijdelijk dat er ook top-down (deductief) gewerkt wordt, en er een heen en 
weer gaan tussen beiden is. 
(5): Geeft meer aandacht aan rapporteren & communiceren van 
onderzoeksbevindingen. Er is veel aandacht voor het perspectief van de 
participanten, maar ook voor de rol van de onderzoeker. 
(6): Reflexiviteit verwijst naar het belang van de rol van de onderzoeker in de 
context. 
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Eigenschappen van kwalitatief onderzoek 
Niet alle eigenschappen gelden voor elke kwalitatieve studie. Het betreft een 
algemene karakterisering waarvan de verschillende elementen in meer/mindere mate 
in een bepaalde studie aanwezig zullen zijn. 
 
1. Concepten & theorie gegrond in data: inductieve benadering1 
à Niet heel het onderzoek is inductief: soms ook deductief (theorie die richting geeft 
om analyses te sturen) 
 
2. Context is cruciaal 
à Persoonlijke context, maatschappelijke kenmerken & sociaal netwerk beïnvloeden 
mensen hun denken & handelen. 
à Hoe meer kennis de onderzoeker heeft van de context, hoe eenvoudiger het zal zijn 
de wereld te benaderen vanuit de participant zijn perspectief. 
à Context voor elke mens stuk uniek, bepaalde contexten zijn gedeeld of hebben 
gemeenschappelijke elementen. 
 
3. De mens als intentioneel & betekenisverlenend wezen (insider perspectief)2 
à Antwoordcategorieën niet bepalen 
à De wereld bekijken zoals participanten, en inzicht verwerven. 
à Omgekeerd: outsider perspectief3 
à Praktijk: afwisseling etic & emic, maar emic blijft het uitgangspunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 De zaken die respondenten aanhalen, vormen de basis van het onderzoek. Ze zijn het fundament om 
verdere analyse & verwerking op te baseren. Bij deze inductieve start van het onderzoek worden dus 
geen hypotheses opgesteld. Het zijn de gegevens die bepalen welke beslissingen er genomen 
worden en wat precies onderzocht & geconcludeerd wordt. Door nieuwe gegevens kan de insteek van 
een onderzoek meer gefocust/bijgesteld worden. 
2 Soms ook emic- of bottom-up perspectief genoemd. Dit neemt het perspectief en de woorden 
van participanten als startpunt. De onderzoeker probeert alle eigen 
vooronderstellingen/eigen theoretische kennis uit te schakelen. 
3 Soms outsider- of top-down perspectief genoemd. Het veronderstelt dat de onderzoeker eerder reeds 
bestaande theorieën, hypotheses en concepten als uitgangspunt neemt. Het startpunt is een 
bestaande theorie. De onderzoeker kan vervolgens nagaan of deze ook toepasbaar is bij een nieuwe 
setting/populatie. 
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4. Taal als sleutel om betekenis te verlenen 
à Fundamentele invloed toont aan dat taal belangrijke context voor elk onderzoek is. 
à Ruim interpreteerbaar (muziek, beeldende kunst) 
à Fundamenteel meerduidig: niet bestudeerbaar als een machine met absolute 
cijfers. 
 
5. Onderzoek in naturalistische contexten (in & over hun dagelijks leven) 
à Immersion: onderzoeker treedt als het ware binnen in alledaags leven 
participanten. 
à Participerende observatie4 
à Benadering onderzoeksthema als naïeve observator: buitenstaanders kunnen 
vanzelfsprekendheden doorprikken, insiders niet. Dingen die voor participanten 
vanzelfsprekend zijn, zijn dit net niet voor de onderzoeker 
 
6. Nadruk op rijke beschrijvingen (thick description)5 
à Omgekeerde: thin description6 
 
7. Belang van de rol van de onderzoeker 
à Belevingswereld van de participant zo open mogelijk benaderen 
à Tegelijkertijd erkenning onvermijdelijke invloedsuitoefening 
à Onderzoeker start altijd met bepaalde vooronderstellingen (keuze 
onderzoeksthema wordt door eigen opleiding, interesses, etc gekozen) 
à Reflexiviteit7 
à Wederzijds vertrouwen noodzakelijk voor creatie context waarin vertrouwen & 
veiligheid ervaren wordt. 
à Sociale- en gespreksvaardigheden van onderzoeker & bewustzijn van ethische 
dimensie noodzakelijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Zelf deel uitmaken van de groep, om op die manier ook zicht te krijgen op interacties, ervaringen & 
dynamieken. Het gaat ook om het luisteren & kijken naar de participanten, en proberen de wereld uit 
hun perspectief te leren kennen. 
5 Een volledige & diepgaande beschrijving van het onderzoeksproces, de onderzoekscontext, en 
de onderzoeksresultaten. Er wordt op een gedetailleerde manier, conceptuele structuren en 
betekenissen beschreven 
6 Louter feitelijk, en houdt geen interpretatie in 
7 Een bewuste analyse van de eigen rol en invloed als onderzoeker doorheen het gehele 
onderzoeksproces 



Merel Boon, academiejaar 2021-2022 

 8 

Kwalitatief & kwantitatief onderzoek: verenigbaar of niet? 
De verschillen 

Kwantitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek 
Cijfers Woorden 
Perspectief onderzoeker Perspectief participanten 
Onderzoeker afstandelijk Onderzoeker betrokken 
Theorie testen (deductief) Theorie bouwen (inductief) 
Statisch (focus relaties variabelen) Proces (ontvouwing over tijd) 
Gestructureerd  Ongestructureerd 
Generalisatie (algemene populatie) Contextueel begrijpen 
Harde, betrouwbare data Rijke, diepe data 
Macro (grote schaal) Micro (kleinere aspecten sociale 

realiteit) 
Gedrag (observeerbaar) Betekenis van gedrag 
Artificiële settings Naturalistische settings 

 
De gelijkenissen 
Geen absoluut onderscheid 
- Data-reductie8: onvermijdelijk deel van elke studie 
- Beantwoorden onderzoeksvragen: elk onderzoek tracht 1/aantal vragen te 

beantwoorden die het vertrekpunt van de studie vormen 
- Data-analyse relateren aan onderzoeksliteratuur: onderzoek brengt zijn 

bevindingen in relatie tot de literatuur die gerelateerd is aan het onderwerp van 
de studie. 

- Variatie blootleggen/begrijpen: verschillen/variatie tussen mensen exploreren en 
begrijpen welke zaken samenhangen met deze variatie. 

- Vermijden bewuste vertekening: Bewuste fouten vermijden 
- Belang van transparantie: toegepaste onderzoeksprocedures zo 

transparant/helder mogelijk beschrijven, om lezers toe te laten de 
overtuigingskracht van conclusies in te schatten en de kwaliteit van een studie te 
bepalen. 

 
Complementariteit of niet: 2 brede standpunten 
Principieel standpunt: problematiseert het samengaan van beiden sterk. De 
verenigbaarheid van deze methoden is geen evident gegeven. 
 
Pragmatisch standpunt: leveren elk hun bijdrage en kunnen zo aanvullend zijn. 
Verschillende onderzoeksvragen vereisen verschillende onderzoeksmethoden en 
vullen elkaar in deze zin aan. 
à Mixed-method benadering9 
 
 
 
 
 
 

 
8 De onderzoeker moet aan de slag gaan met de data om tot een interpretatie & conclusie te komen. 
9 Vanuit dit perspectief wordt nagedacht over de verschillende manieren waarop kwantitatieve en 
kwalitatieve methoden binnen 1 studie kunnen gecombineerd worden. 
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2: Wetenschapsfilosofische 
achtergrond van kwalitatief 

onderzoek 
Verklaring titel 

 
Inleiding 
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2 denkwijzen/wetenschappelijke benaderingen 
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Wetenschapsfilosofische assumpties & paradigma’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Merel Boon, academiejaar 2021-2022 

 13 

Ponterotto 
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3: Literatuurstudie & 
onderzoeksvraag 

 
De plaats van theorie10 & literatuurstudie11 in kwalitatief onderzoek 
Er is een onvermijdelijke & noodzakelijke link tussen theorie & onderzoek. Dit is 
echter helemaal geen vanzelfsprekend verband. 
Algemeen: kennis & methoden zijn theorie-geladen of theorie-gedreven. 
 
Relatie theorie-onderzoek: 
- Over welk type/niveau van theorie spreken we als we het hebben over ‘theorie’? 
à Theorie heeft verschillende abstractieniveaus/types (zie volgend puntje) 
- Gebeurt onderzoek in functie van het testen, dan wel het bouwen van theorie? 

(inductieve vs deductieve benadering) 
- Wat is de plaats van een literatuurstudie in KO?: verschillende opvattingen 
 
Types theorie 
1. Meta-theorieën/grand theories (paradigmatisch niveau) 
- Hoogste abstractieniveau 
- Zijn impliciet/expliciet in elke studie aanwezig 
- Vaak niet geëxpliciteerd in onderzoek, maar als achtergrond altijd belangrijk 
- Veelal niet of moeilijk testbaar 
à Vertrekpunten vanuit een sociologische, culturele of psychologische invalshoek 
tonen dat onderzoekers over het algemeen vertrekken van brede theoretische 
aannames die aansluiten bij hun eigen onderzoeksdiscipline. 
 
2. Midden-range theorieën/middle range12 
- Bv. theorieën over ontwikkelingsfasen, verband tussen armoede en schools 

functioneren 
- Een veel concreter niveau: talig gesitueerd 
- Concepten en dus theorie zijn altijd onvermijdelijk aanwezig bij de start van een 

onderzoeksproject 
- Sandelowski beschreef dit als “substantive” 
- Dergelijke theorieën kunnen zowel een vertrekpunt als iets dat binnenkomt in het 

onderzoeksproces zijn. 
 
3. Publicaties-als-theorie 
- Bestaande literatuur gebruiken als theoretische context 
- Relevante achtergrondliteratuur gebruiken als theoretisch argument om een 

studie te doen 
- Zonder concepten geen onderzoek mogelijk: op meta-niveau zijn er altijd 

onderliggende impliciete assumpties. 
 

 
10 Een verklaring voor geobserveerde regelmatigheden of patronen. 
11 Er wordt in de literatuur nagegaan wat er reeds bestaat omtrent een bepaald onderwerp/fenomeen, 
en van daaruit wordt het onderzoeksonderwerp verder verfijnd en worden onderzoeksvragen en 
eventuele hypothesen opgesteld. 
12 Theorieën die betrekking hebben op een beperkt domein/fenomeen en dus over theorieën die 
aansluiten bij de meest gebruikelijke invulling van theorie. 
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Theorie bouwen of testen: inductie & deductie 
Verhouding theorie-onderzoek: 
Theorie als basis voor onderzoek (deductief) 
Theorie als resultaat voor onderzoek (inductief) 
à Moment waarop je theorie gaat gebruiken afhankelijk van doelstelling studie. 
à Meta-theorieën altijd aanwezig van bij het begin 
 
Over onderzoek denken: op een lineaire manier 
Deductief: 
à Vertrekken van wat reeds bekend is (bestaande theorie), daaruit een hypothese 
afleiden en deze vervolgens te toetsen adhv empirisch onderzoek (concrete 
observaties) 
à Hypothese moet hiervoor geoperationaliseerd13 worden. 
 
Inductief:  
à Vertrekken vanuit observaties/data, om zo te werken naar theorie/concepten. 
à Erg centraal bij KO: fenomeen zo open mogelijk benaderen en data laten spreken 
voor aan theorie-opbouw te doen. 

 
De plaats van een literatuurstudie in kwalitatief onderzoek 
Verschillende opvattingen 
Pro: belang van een literatuurstudie 
- Reeds geweten zaken over onderwerp vaststellen 
- Gaten in kennis detecteren 
- Beschrijving hoe studie kan bijdragen tot bestaande kennis over onderwerp 
- Duplicatie vermijden (reeds onderzochte onderzoeken) 
- Draagt bij aan de formulering van een onderzoeksvraag 
- Eigen onderzoek kaderen in context andere studies 
- Bewijs dat er gereflecteerd is over de onderzoeksvraag 
- Mogelijkheid afbakenen via richtinggevende/sensitizerende concepten 
 
Contra: literatuurstudie minimaal of afwezig (extremisme) 
- Profileren tegen deductief kwantitatief onderzoek (open benadering houden) 
- Voorkomen beïnvloeding onderzoeker door literatuur 
- Emic perspectief centraal: participant als startpunt 
 
 
 
 

 
13 Hypothese concreet vertalen zodat ze onderzoekbaar wordt. 

Realiteit: niet lineair (een iteratief proces): zowel kwalitatief als kwantitatief 
onderzoek. 
à Een warriger geheel van zowel inductieve als deductieve elementen. (sensitizing 
concepts: richtinggevende elementen) 
à Kwalitatief: vertrekken bij data, maar in latere fase zal er in nieuwe data 
gekeken worden of de ontwikkelde concepten bruikbaar zijn (deductief) 
à Kwantitatief: theorie ontstaat obv observaties, en hypothesetoetsing door 
bijgestelde/verfijnde theoriebevindingen (inductief) 
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Een onderzoeksvraag formuleren voor kwalitatief onderzoek 

Algemene weetjes: belangrijk om met zo open mogelijke blik te starten, 
onderzoeksvraag vloeit meestal voort uit verkenning literatuur en identificatie 
probleemstelling, oorzaak-effect vragen zijn meer een positivistische invalshoek 
(constructivisme), eerste vraag is typisch meer kwantitatief (niet noodzakelijk) en 
tweede eerder kwalitatief, goede onderzoeksvraag weerspiegelt zowel impliciete 
wetenschapsfilosofische assumpties als het doel van de studie als heel wat 
eigenschappen van kwalitatief onderzoek. 
 
 
Belangrijk bij kwalitatieve onderzoeksvragen 
- Onderzoeksvragen zijn relatief open (inductief & vertrekken van hoe-wat-vragen 
- Moeten helder zijn 
- Een duidelijke focus 
- Bondig geformuleerd 
- Onderzoekbaar 
- Flexibel: kunnen aangepast worden doorheen het onderzoeksproces (in functie 

van data) 
 
Structuur kwalitatieve onderzoeksvraag 
- Vraag starten met een vraagwoord: hoe, wat, welke (als in welke mensen etc) 
- Aanduiding van onderzoekseenheid14 waarop de vraag betrekking heeft  
à Omgekeerde: waarnemingseenheid15 
- Info over het fenomeen16 
- Open design gebruiken: explorerende werkwoorden 
 
Aantal onderzoeksvragen 
- 1 of 2 hoofdvragen (open en breder) 
à Bv. hoe ervaren depressieve patiënten een tijdslimiet in psychotherapie? 
- Eventueel beperkt aantal subvragen van max 5-7 (specifieke dimensies van de 

hoofdvraag, gelinkt aan sampling en dataverzameling): sensitiverende concepten 
à Bv. hoe ervaren depressieve patiënten een tijdslimiet in cognitieve 
gedragstherapie? 
à Bv. hoe ervaren depressieve patiënten met een zelfkritische persoonlijkheidsstijl 
een tijdslimiet in therapie? 
 
 
 

 
14 Of analyse-eenheid, of diegene over wie je met betrekking tot een bepaald fenomeen iets wil kunnen 
zeggen aan het einde van je onderzoek. Dit is niet noodzakelijk gelijk aan de waarnemingseenheden 
15 Wie je gaat bevragen 
16 Kenmerken/eigenschappen die je bij de onderzoekseenheid wilt bestuderen (afbakenen). We 
focussen op 1 fenomeen (afbakenen) 

Stappen actueel kwalitatief onderzoeksproces: +/- iteratief karakter 
1. Meestal inleidende literatuurstudie 
2. Beperkte of geen verwachtingen/hypothesen 
3. Mogelijkheid tot sensitiverende concepten: aanduiding waar aandacht te 

richten, helpt variatie in geobserveerde fenomenen te begrijpen, niet 
sluitend/definitief 

4. Rapportage: eigen bevindingen in relatie tot bestaande literatuur 
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Openheid17 & neutraliteit in kwalitatieve onderzoeksvragen 
Hoe concreter de onderzoeksvraag, hoe makkelijker de steekproef18 en 
dataverzameling19 te argumenteren zijn. 
 
In kwalitatief onderzoek is kennis steeds tenminste gedeeltelijk contextafhankelijk: 
we vermijden assumpties op 2 niveaus: 
- Assumpties over de aard, condities, of relatieve kwaliteiten van een fenomeen 
à Bv Hoe hanteren samenwonende koppels het stigma dat geassocieerd is met 
samenleven? gaat ervanuit dat koppels een stigma ervaren, hanteringsstrategieën 
nodig hebben en deze 2 aspecten uniek zijn voor samenwonende koppels 
à Beter: Hoe conceptualiseren en ervaren koppels samenwonen? 
 
- Assumpties over richting of hiërarchische ordening 
à Bv Ervaren samenwonende niet-gehuwde koppels grotere financiële moeilijkheden 
dan samenwonende getrouwde koppels? gaat ervanuit dat samenwonende koppels 
financiële problemen hebben en dat de huwelijksstatus de groep definieert 
à Beter: Hoe begrijpen samenwonende en gehuwde koppels hun financieel welzijn? 
Belangrijk: Dit wil niet zeggen dat er nooit richting kan ingebouwd worden in 
kwalitatieve onderzoeksvragen, maar zeker aan het begin van een studie wordt 
getracht dit zoveel mogelijk te vermijden. 
 
Causaliteit in kwalitatieve onderzoeksvragen: contradictio in terminis20? 
Algemeen: maximale openheid behouden door implicatie lineaire causaliteit tussen 
variabelen te vermijden 
 
Toch: onderzoekers die kwalitatieve notie van causaliteit hanteren, vertrekkende van 
een verwarring/gelijkschakeling van causaliteit en de positivistische theorie 
à Noemt de variantie-theorie (Maxwell stelt dat hoe-verbanden begrijpen 
noodzakelijk is) 
Focust op het meten van verklarende variabelen op een rechtstreeks verband tussen 
1/meerdere verklarende factoren en het fenomeen dat men wil verklaren. 
à Denken over wat zaken veroorzaakt doen we voortdurend (soms eenvoudig, soms 
ingewikkeld) 
 
Omgekeerd: procestheorie vraag 
Focust op hoe verschillende zaken dynamisch op elkaar inwerken. 
Dergelijke opvatting van causaliteit is niet de onmiddellijke situatie belangrijk qua 
context, maar wel het in rekening brengen van de ruimere sociale en culturele 
contexten. 
 
 
 
 

 
17 Een gerichtheid op het maximaliseren van de ruimte voor participanten om hun ervaringen te delen. 
We moeten onze onderzoeksvraag zo formuleren dat we niet reeds in een bepaalde richting sturen of 
bepaalde verwachtingen/verbanden insinueren. 
18 Wie je gaat bestuderen. 
19 Welke informatie je in die steekproef nodig hebt. 
20 Causaliteit en kwalitatief onderzoek kan per definitie niet samengaan en elke formulering die in die 
richting lijkt te wijzen wordt afgewezen als te verwant aan positivistische benaderingen. 
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Haalbare & ethische onderzoeksvragen 
Is mijn onderzoeksvraag haalbaar en onderzoekbaar? 
à Praktische dimensies: middelen (tijd & geld), vaardigheden van de onderzoeker, 
bereidheid & bereikbaarheid van te bevragen mensen 
à Onderzoekbaarheid vraag overwegen (bv huidige kennis laat niet toe om te weten 
of condoomgebruik daalt na vondst genezing HIV) 
 
Is mijn onderzoeksvraag ethisch? 
à Eventuele nadelige effecten onderzoek op respondenten & de ruimere context en 
samenleving (zijn nooit volledig te voorzien) 
à Bewust mee omgaan maakt deel uit van een reflexieve houding als onderzoeker 
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4: Steekproef 
Doel & eigenschappen steekproefselectie in kwalitatief onderzoek 
In een kwalitatieve studie wordt getracht om rijke en diepgaande data te verzamelen. 
Het zoeken naar rijke data stuurt de sampling binnen kwalitatief onderzoek 

 
 
Doel steekproefselectie in functie van het kader en de onderzoeksvraag 
à Kwalitatief onderzoek: doelgericht (purposive) steekproef selecteren in relatie tot 
onze onderzoeksvragen 
 
We moeten hiervoor eerst onze analyse-eenheid (op welk niveau onze analyse zich zal 
richten) weten. 
à Binnen psychologisch onderzoek vaak individuen: bv jongeren met diagnose 
ADHD. Echter ook groepen mensen/organisatie mogelijk: bv psychiatrische 
instellingen. 
à Hoe analyse-eenheid achterhalen: primaire vraag = Over wie/wat wil je uitspraken 
doen? 
Ook mogelijk om verschillende niveaus te hebben voor steekproefselectie 
à Bv. binnen organisatie selecteren gevolgd door binnen elke organisatie individuen 
of documenten selecteren. 
à Bv. Gevalstudie (Diepgaande studie van 1 geval): we kiezen een geval dat relevant 
is om te bestuderen in functie van onze onderzoeksvraag, maar vervolgens moeten we 
binnen dat geval een selectie maken van wat we gaan bestuderen.   
 
Doel steekproefselectie in functie van generaliseerbaarheid21 
3 vormen van generalisatie:  
- formele/statische generalisatie22: sluit vooral aan bij kwantitatief onderzoek 
- analytische generalisatie23  
- transfereerbaarheid24 
à Laatste 2 meer kwalitatief, maar kunnen ook bij kwantitatief een plek hebben

 
21 De mate waarin we op basis van onderzoek uitspraken kunnen doen over een grotere groep/een 
bredere fenomeen, dan hetgeen we specifiek geobserveerd hebben in de studie. 
22 De klassieke invulling van generaliseren waar met grotere steekproeven gewerkt wordt en waar 
representativiteit van de steekproef cruciaal is. 
23 De overtuigingskracht waarmee je op grond van je data & analyses aan theorie-opbouw kan doen 
(generaliseren naar concepten). 
24 De mate waarin de lezer obv de rapportage van jouw onderzoek kan besluiten of bevindingen al dan 
niet transfereerbaar/overdraagbaar zijn naar een andere context dan die in de studie beschreven. 

Eigenschappen steekproeven in kwalitatief onderzoek: 
- Gericht op relevantie voor het conceptueel kader & het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag 
- Gericht op analytische generaliseerbaarheid en transfereerbaarheid 
- Gericht op verkrijgen van rijke data via een balans tussen homogeniteit & 

heterogeniteit 
- Kunnen sequentieel of niet-sequentieel zijn (flexibel) 
- Meestal eerder klein (voor thick description) in vergelijking met kwantitatief 

onderzoek 
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Homogeniteit25 & heterogeniteit26 in een kwalitatieve steekproef 
Uitdaging: deze 2 in balans houden in een steekproef. 
Nut heterogeniteit: attributie27 aan iets kunnen toewijzen. 
 
Homogeniteit in een steekproef zorgt voor dieptegang (meer gelijkaardige 
respondenten laat toe om dieper in te gaan op specifieke thema’s) 
Heterogeniteit in een steekproef zorgt voor diversiteit & breedte. (variatie zorgt voor 
meer perspectieven) 
 
Te weinig homogeniteit + te veel heterogeniteit = geen diepgang kunnen creëren. 
Te weinig heterogeniteit + te veel homogeniteit = moeilijker om situaties onderling te 
vergelijken en te begrijpen waaraan verschillen te wijten zijn. 
à Balans vinden is een onderliggend theoretisch principe in uitwerking steekproef 
 
Flexibiliteit in kwalitatieve steekproeven 
Een steekproef kan niet steeds op voorhand vastgelegd/gepland worden. 
 
Sequentieel steekproeftrekken: Stapsgewijs verder selecteren van participanten in 
functie van bevindingen. De eerste resultaten op basis van de analysering van het 
verzamelde materiaal geeft aanleiding tot het verder verzamelen van nieuwe 
participanten waarbij andere/meer verfijnde selectiecriteria worden gebruikt. 
Niet-sequentieel steekproeftrekken: Aan het begin de criteria vastleggen voor het 
selecteren van een steekproef. Er wordt niet of slecht in beperkte mate nog aangepast 
aan de selectiecriteria gedurende het onderzoeksproces. De steekproef die aan het 
begin geselecteerd wordt, is de bron voor het verzamelen van data en het is op deze 
data dat wordt gewerkt. 
à Niet absoluut: eerder als een continuüm beschouwen. 
 
Steekproefgrootte 
à Moeilijk te bepalen en verschilt van de onderzoeksbenadering. Wel meestal stuk 
kleiner dan in kwantitatief onderzoek. 
 
Enerzijds: klein genoeg om grondige analyses van de eenheid te kunnen doen. 
Anderzijds: voldoende groot zijn om overtuigend van saturatie28 te kunnen spreken. 
à Theoretische saturatie29 bestaat ook. 
à De onderzoeker bepaalt altijd zelf het eindpunt van de dataverzameling. 
 
Afhankelijkheid steekproefgrootte: 
Diepgaande interviews/rijk materiaal: steekproef 1/enkele gevallen, terwijl kortere 
interviews een grotere steekproef nodig hebben. 
Een heel homogene steekproef vereist een kleiner aantal participanten, terwijl een 
heterogene steekproef meer participanten vereist vooraleer variatie kan begrepen 
worden. 
 

 
25 Mensen met gemeenschappelijke ervaringen. 
26 Mensen moeten van elkaar verschillen. 
27 Het begrijpen van waardoor het komt dat er een verschil gezien wordt tussen mensen. 
28 De onderzoeker beschikt over inzicht in de belangrijkste concepten, en kan aangeven op welke 
manier deze concepten met elkaar verbonden zijn. 
29 Er zijn geen nieuwe concepten of dimensies gevonden voor categorieën die van belang zijn voor de 
studie 
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Een goede en onderbouwde steekproef is van groot belang voor de reikwijdte van de 
conclusies van een onderzoek. Conclusies kunnen enkel cases bespreken die voldoen 
aan de inclusiecriteria van de steekproef, en dus tot de populatie behoren.  
Dit brengt ons opnieuw bij de generaliseerbaarheid (niet statistisch!) en 
transfereerbaarheid. 
Al is generalisatie misschien minder centraal in kwalitatief onderzoek, willen we ook 
dat resultaten licht werpen op een ruimer fenomeen/groep mensen dan enkel 
diegenen die deelnamen aan de studie. 
 
Technieken van steekproefselectie: algemene purposive sampling 
à Meest gangbare manier van samenstellen steekproef in kwalitatief onderzoek 
à Niet noodzakelijk om theorie-opbouw als belangrijkste doel te hebben 
à Volgt niet noodzakelijk meer strikte sequentiële pad 
 
à Doelgericht steekproeftrekken dat meestal niet-sequentieel is. 
à Niet direct gericht op theorie-ontwikkeling. 
à Onderzoeker stelt criteria vast om cases te selecteren die nodig zijn om 
onderzoeksvragen te beantwoorden. Er worden verschillende methoden 
onderscheiden. 
à Bv. Vrouwen selecteren die partnergeweldig meemaakten, met een range van 
eenmalig partnergeweld tot systematisch ernstig partnergeweld. 
 
1. Extreme/afwijkende case sampling 
à Ongewone/extreme manifestaties van een fenomeen: outliers 
à Naar het extreme kijken om te leren over het typische én het ongewone 
à Bv. Er bestaan maar enkele excellente bedrijven, dus deze bestuderen. 
Geïnteresseerd in spijbelen: cijfers met hoogste & laagste spijbelcijfers bestuderen 
 
2. Typische case sampling 
à Focussen op wat typisch, gemiddeld is. We hebben nood aan de consensus over 
wat gemiddeld is. 
à Gericht op het beschrijven/illustreren van het gewoonlijke proces/beschrijving. 
à Bv. typische dokters, “gewone” school 
 
3. Kritische case sampling 
à Gaat over cases die kritische info genereren: als hier …, dan … 
à Gericht op maximale toepasbaarheid van info op andere cases 
(transfereerbaarheid) 
à Bv. als conservatieve instellingen nieuwe technologie implenteren, zullen alle 
instellingen dat doen 
 
4. Maximale variatie sampling 
à Brede range aan variatie in relevante dimensies. We ontdekken cruciale thema’s, 
gedeelde elementen, kernelementen, documenteren unieke variaties 
à Gericht op identificeren van relevante karakteristieken om variatie te 
maximaliseren 
à Bv. Hiërarchische processen bestuderen in kleinschalige, middelmatige & heel 
grote ondernemingen. Sociale relaties bestuderen in steden, gemeentes & landelijke 
gebieden. 
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5. Homogene sampling 
à Onderzoeken/beschrijven van een gelijkaardige groep. Typisch bij focus op 
groepenonderzoek. 
à Gericht op beperking van variatie in groep. 
à Bv. Mensen van ongeveer dezelfde leeftijd die allemaal dezelfde gebeurtenis 
hebben meegemaakt. 
 
6. Doelgerichte random sampling 
à Wanneer de potentiële doelgerichte steekproef te groot is. 
à Gericht op geloofwaardigheid, niet op statistische generaliseerbaarheid 
 
7. Gestratificeerde doelgerichte sampling 
à Combinatie van verschillende strategieën 
à Gericht op het vatten van belangrijke variaties 
 
8. Theoretische sampling 
à Typische vorm bij grounded theory studie die expliciet gericht is op theorie-
opbouw. Deze vorm is altijd sequentieel, omdat er op basis van gegenereerde 
inzichten in de resultaten nieuwe participanten gezocht worden. 
à Een specifieke vorm van algemeen purposive sampling 
à Bv. Uit interviews met vrouwen blijkt dat het contact met lotgenoten van 
partnergeweld erg belangrijk is en hen ondersteunt. Obv deze bevinding, zoeken 
onderzoekers gericht naar vrouwen die niet deelnemen aan zelfhulpgroepen. 
 
9. Sneeuwbal of chain referral sampling 
à Wordt vaak gebruikt bij moeilijk bereikbare mensen die op hun beurt mogelijke 
participanten aanreiken 
à Bv. Mannelijke slachtoffers van partnergeweld worden gevraagd of zij nog andere 
lotgenoten kennen die betrokken kunnen worden in het onderzoek. 
 
8 & 9 zijn meer specifieke vormen van purposive steekproeftrekken, waar we gebruik 
maken van bepaalde criteria, maar in een specifieke context. 
 
Technieken van steekproefselectie: convenience of opportunistic sampling 
 
10. Convenience of opportunistic sampling 
à Mensen selecteren die relatief eenvoudig te bereiken zijn 
à Minst betrouwbaar (ook bij kwantitatief) wegens onbewuste participantenselectie. 
à Bv. Alleen vrouwen die deelnemen aan zelfhulpgroepen rond partnergeweld 
worden gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. 
 
Zorgt dat generalisatie zeer problematisch is, en geeft weinig inzicht op 
kwaliteit/bruikbaarheid van data. Toch spelen deze in de meeste studies enige rol, 
maar ze zijn geen goed aspect om als leidend principe te gebruiken. 
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Verdere aandachtspunten: ethische aspecten & haalbaarheid 
Ethische overwegingen 
à We dienen te reflecteren over de impact die onderzoek kan hebben op mensen, en 
of we de veiligheid, vertrouwelijkheid kunnen garanderen. Gezien de nauwe band is 
dit niet altijd vanzelfsprekend. 
 
Haalbaarheid 
à Het is niet mogelijk om 100 interviews heel diepgaand te bestuderen, maar wel als 
je slechts een klein stukje uit interviews gaat analyseren. 
 
Checklist: vragen rond selecteren & beoordelen kwaliteit steekproef 
à Is de selectiestrategie relevant voor het conceptueel kader en de 
onderzoeksvragen? 
à Is het waarschijnlijk dat de steekproef rijke informatie zal opleveren over het type 
fenomenen dat we willen bestuderen? 
à Faciliteert de steekproef generaliseerbaarheid (analytisch & transfereerbaarheid) 
van de bevindingen? 
à Is de selectiestrategie ethisch? 
à Is de selectiestrategie haalbaar? 
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5: Dataverzameling 
Verschillende methoden: interviews, observaties, documenten & beelden, 
transcripties 
 
Interviews 
Meest gebruikte & gangbare methode van data-collectie in kwalitatief onderzoek. 
 
Kwalitatief interview =  
Een vorm van informatieverzameling, waarbij de interviewer 1/meer 
respondenten bevraagt op grond van een onderzoeksvraag. De interviewer geeft 
ruimte aan de participanten voor uitweiding, in hun eigen woorden, over de door 
hen ervaren feiten, hun beleving, betekenisverlening, en nuanceringen met 
betrekking tot het onderzoek en eventuele effecten daarvan op hun leven. De 
interviewer probeert daarmee de leefwereld van respondenten te begrijpen en 
doorgronden. 
à Onderzoeker legt 1/meerdere thema’s vast, voor de rest tempo participant volgen. 
à Participant bepaalt uiteindelijk invulling, omvang en resultaat van interview. 
à Inhoudelijke focus ligt op de ervaringen en betekenisgeving van de participant 
waarop de onderzoeker ingaat, doorvraagt, en het vertellen van het verhaal van de 
participant stimuleert. 
 
Voorbereiding van een interview 
Belangrijk ondanks flexibele karakter 
Er moet aan sampling30 gedaan worden, en stilgestaan worden bij de eigen impact op 
het onderzoek. 
 
Structuur: 
- Gestructureerd 
à Exacte bewoording wordt bevraagd, en er is steeds dezelfde volgorde bij elke 
participant. De onderzoeksbias daalt. 
à Een volledig gestructureerd interview sluit niet meer aan bij de doelstellingen van 
kwalitatief onderzoek. 
- Ongestructureerd/open 
à Starten met 1 vraag/thema waarop verder wordt doorgevraagd. Hier geeft vooral 
de participant richting aan van het interview, en gaat de onderzoeker in op wat 
verteld wordt. 
- Semi-gestructureerd 
à Meer interviewvragen voorbereid door de onderzoeker. De onderzoeker heeft meer 
impact op het verloop en de inhoud van het gesprek. In elk geval is het belangrijk dat 
de onderzoeker zich open opstelt en vooral het verhaal van de participant volgt 
à Hoe meer structuur, hoe meer gevaar op sturing door de onderzoeker 
à Te veel focus op stellen voorbereide vragen: gevaar niet genoeg luisteren naar 
participant. 
 
 
 
 
 

 
30 Beslissen wie bevraagd zal worden. 
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Hulpmiddel voorbereiding: interviewguide31 
Naargelang voorkeur interviewer kunnen hier ook voorbereide interviewvragen in 
genoteerd worden. 
Dit mag in geen geval op een rigide manier worden opgevat. Het dient louter als 
leidraad en hulpmiddel voor de interviewer om niks te vergeten. 
Bij sequentieel samplen zal de interviewguide aan de start sterk verschillen met die 
van aan het laatste interview. 
Kan ondersteunend werken voor onderzoekers met beperkte interviewervaring. 
Mogelijkheid tot kleinschalige pilootstudie32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 Een hulpmiddel dat kort thema’s weergeeft die aan bod moeten komen tijdens het interview. 
32 Interviewvragen aftoetsen bij niet-participanten om al even de duidelijkheid & helderheid van 
interviewvragen te testen. 
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Afnemen van een interview: algemene principes 

Actief luisteren Vragen stellen Context Impact onderzoeker Focusgroepinterviews 
Open houding aannemen: 
interesse uitdrukken, niet 
meteen reageren na 
vertellen participant 
à Kan (non-) verbaal 
 
Empathisch opstellen: zich 
proberen inleven in verhaal 
participant 
 
Analytisch opstellen: met 
probleemstelling in het 
achterhoofd evalueren of 
vertelde info nog verder 
uitgediept kan worden 
(bepaald of er verdieping 
wordt gevraagd of naar 
volgend thema wordt 
gegaan) 
à Uitdaging: als 
interviewer de info 
verwerken zonder 
concentratie te verliezen en 
verder te luisteren 

Zo neutraal mogelijk zodat 
participant voldoende 
duidelijkheid & vrijheid 
ervaart om ideeën te 
vertellen 
à Wel duidelijk blijven 
 
Belangrijkste principe: 
doorvragen & ingaan op 
wat relevant lijkt via 
probing (participanten 
uitnodigen verder te 
vertellen of verder op iets 
in te gaan) 
 
Verbaal: 
stimuleren/uitnodigen om 
te vertellen, vragen naar 
verduidelijking, ongericht 
expliciet doorvragen 
 
Non-verbaal: 
stimuleren/uitnodigen om 
te vertellen, luisteren (en 
dit expliciet laten merken) 

Plaats interview: voor 
participant vertrouwde 
omgeving, zal zich rustiger 
voelen. 
 
Registratie: opgenomen = 
nuttig: geen verloren data 
+ analyse kan systematisch 
verlopen + volledige focus 
op participant 
à Moet toestemming voor 
krijgen 
 
Medium: face-to-face of via 
telefoon (afweging maken 
tussen kwaliteit & 
haalbaarheid). Telefoon 
enkel beter bij moeilijk 
bereikbare participant 
 
Tijd: vooraf moeilijk in te 
schatten, richtuur 
participanten meestal 1,5 
uur. Uiteindelijk afh van 
verhaal participant 
 
Rust, stiltes: vooral 
ongemakkelijk voor 
interviewer, participant 
vooral aan het nadenken 

Heeft impact op verloop 
interview, dus ook op de 
data 
à Belangrijk vooraf 
nagaan welke 
vooronderstellingen 
kunnen meespelen 
 
Invloed tijdens interview: 
stijl van interviewen, 
persoonlijkheid, mate van 
ervaring 
 
Handelingen interviewer 
beïnvloeden handelingen & 
antwoorden participanten 
 
  

Meerdere participanten 
gezamenlijk interviewen. 
 
Voordelen: interactie 
tussen participanten en 
onderzoeker brengt meer 
data/antwoorden 
 
Nadelen: specifieke 
vaardigheden onderzoeker 
vereist, complexe analyse 
(oppervlakkig & 
beschrijvend), neiging tot 
conformiteit van 
participanten 
 
Conclusie: zijn geen 
goedkoop & tijdbesparend 
alternatief voor individuele 
interviews. Alleen als het 
onderzoeksthema 
veronderstelt dat interactie 
tussen participanten 
onderling een meerwaarde 
is, kan het aangewezen 
zijn. 
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Observaties 
Participerende observatie33 is essentieel voor antropologisch & etnografisch 
onderzoek. 
Waarvoor gebruikt? à Groepen/culturen verkennen en begrijpen. De data wordt 
verzameld door mensen in alledaagse omgevingen en situaties te beschrijven. Mensen 
worden geobserveerd en er wordt geprobeerd om op deze manier de wereld vanuit 
hun standpunt te benaderen 
Wat brengt het op? à Inzicht in de sociale context, als in de manieren waarop 
mensen zich gedragen en onderling interageren. Het geeft een beeld van hoe mensen 
echt handelen, en niet van hoe ze denken te handelen. 
Gebruik van immersie 
à De onderzoeker wordt deel van de cultuur die hij bestudeert. De onderzoeker praat 
met participanten, raakt gewoon aan gangbare situaties, observeert interacties in de 
setting en wordt uiteindelijk een deel van de cultuur. 
Participerende observaties worden heel vaak aangevuld met interviews of gesprekken 
om verheldering te krijgen over hetgeen geobserveerd werd, om op die manier ook de 
interpretatie, de betekenis, of de motieven van de participanten te leren kennen. 
 
Rol van de onderzoeker 
Heeft gradaties:  
Actieve participatie: Het participatief observeren combineert het deelnemen aan het 
leven van de participanten met het behouden van een zekere afstand. 
à Laat toe niet voorbij te gaan aan bepaalde patronen/belangrijke interacties in 
hetgeen geobserveerd wordt. 
Niet-actieve participatie: Bij niet-participerende observatie is er dan geen/zeer 
beperkte interactie met de geobserveerde omgeving. 
 
Wat en hoe observeren? 
Zowel breed34 als eng observeren: de onderzoeker wil inzicht in de leefwereld en 
sociale context van de participanten. Na verloop van tijd treedt immers gewenning 
op, en zal de onderzoeker zich niet meer bewust zijn van bepaalde routines. De 
onderzoeker let op wie handelt, wat er precies gebeurt en waar, wanneer 
gebeurtenissen plaatsvinden en waarom. 
Hierna volgt progressief focussen35: zorgt dat zowel de context als het specifieke 
onderzoeksonderwerp aandacht krijgen. 
 
Vervolgens: uitgebreide & uitgeschreven verslagen maken. 
à Tijdens observatiemomenten zoveel mogelijk waarnemen en registreren 
(afhankelijk van mate participatie meer/minder tijd voor) 
à Na observatie zo snel mogelijk veldnota’s36 uitschrijven: observatiemoment 
herbeleven en zich zoveel mogelijk zaken proberen herinneren 
à Erg tijdsintensief en veel observaties nodig vooraleer voldoende diepgang. 
 
 
 

 
33 Er wordt binnengetreden in de wereld van de participanten. 
34 Heel gedetailleerd de context observeren en beschrijven 
35 Eens de context en omgeving uitgebreid geobserveerd en beschreven zijn, kan de focus ietwat 
beperkter worden, en kan geconcentreerd worden op de specifieke thema’s/gebeurtenissen 
36 Beschrijvingen van wat er precies gebeurde, in welke context dat het gebeurde, waarom, en hoe dat 
gebeurde etc. Ook bedenkingen en reflecties van de onderzoeker worden opgenomen in deze notities. 
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Ethiek 
In bepaalde omstandigheden praktisch onhaalbaar om toestemming te vragen (bv op 
publieke plaatsen observeren). Zorgt voor minder rijke data wegens explicatie van de 
onderzoekersrol. 
 
Wanneer wel lukt: toestemming vragen om te observeren, doelen onderzoek duidelijk 
communiceren, anonimiteit & vertrouwelijkheid garanderen 
à Geobserveerde gebeurtenissen worden niet concreet beschreven: in het 
uiteindelijke rapport worden alleen overkoepelende inzichten geduid. 
 
Invloed van de onderzoeker 
Belangrijk dat de observerende onderzoeker probeert vertrouwen te winnen, maar 
ook een zekere afstand bewaart. De onderzoeker heeft ideaal een weinig opvallende 
rol en vraagt geen aandacht. 
De kritische reflectie van de impact op de deelname van de onderzoeker, kan ook 
gebeuren door andere mensen via peer review (controle door mede-onderzoekers) of 
via member-check (controle door leden van de bestudeerde groep) 
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Documenten & beelden 
Worden gebruikt in situaties waarin hetgeen onderzocht niet rechtstreeks 
bevraagd/geobserveerd kan worden. 
à Kunnen dus al bestaan nog voor onderzoeker met opdracht start, maar kunnen 
ook vanwege opdracht opgemaakt worden. 
 
Voordelen: minder retrospectief verzameld, sociale wenselijkheid speelt minder mee, 
onderzoekers verwerven inzicht in de ervaringen en attitudes van participanten of in 
historische gebeurtenissen/processen 
 
Kwaliteitscriteria: Betekenis van de tekst in zijn context begrijpen, omstandigheden 
waarin tekst geschreven werd begrijpen, intenties schrijver inschatten 
 
Data- OF methodetriangulatie = Documentanalyse gebruikt in combinatie met 
andere dataverzamelingsmethoden 
à Vooral belangrijk omdat de interpretatieruimte bij een documentanalyse erg groot 
is, en deze aanvulling de validiteit van geschreven documenten door diezelfde 
participanten kan nagaan. 
 
Data- EN methodetriangulatie = Visuele informatie genereert ook primaire data en 
kan ter aanvulling gebruikt worden naast andere dataverzamelingsmethodes 
à Foto’s zijn minder geschikt omdat ze weinig inzicht bieden. De context en kwaliteit 
van de beelden is van cruciaal belang, hierdoor zijn beelden en foto’s als data een erg 
kwetsbare manier van dataverzameling 
 
Transcriptie 
De data die verzameld werden (ongeacht de manier van datacollectie), worden 
letterlijk uitgetypt of opgeschreven. De bedoeling is om zo precies mogelijk weer te 
geven wat participanten vertelden en wat participanten deden. Niet enkel hun 
letterlijke woorden zijn van belang, maar ook hun non-verbale communicatie 
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6: Kwalitatieve onderzoeksmethoden 
en data-analyse 

Inleiding: kwalitatief onderzoek, een vak apart? 
Ecologische validiteit: de mate waarin onderzoeksresultaten overeenkomen met de 
alledaagse praktijk/werkelijkheid 
Hoge ecologische validiteit: resultaten onderzoek sluiten aan bij alledaagse praktijk 
Lage ecologische validiteit: resultaten onderzoek sluiten niet aan bij alledaagse 
praktijk. 
 
Vaardigheden van een kwalitatieve onderzoeker 
- Sociale, communicatieve en organisatorische vaardigheden 
- Hoge creativiteit: kunnen omgaan met iteratief proces 
- Uitstekende schrijfvaardigheden: complexe sociale & psychologische leefwereld 

kunnen weergeven vergt erg rijke taal 
à Niet-talige methodiek kan handig zijn bij individuen die minder verbale 
uitingsmogelijkheden hebben 
à Creativiteit kan ook helpen bij het onbespreekbare (bv seksueel geweld) 
bespreekbaar te maken via kunst of spelvorm 
 
Clifford James Geert: Door het bestuderen van hanengevechten in een Balinees dorp, 
kreeg hij toegang tot de lokale gemeenschap en zo uiteindelijk de specifieke 
gebruiken en maatschappelijke organisatie beter leert begrijpen. 
 
Data-analyse in kwalitatief onderzoek: benaderingen, kwaliteit & rapporteren 
De onderzoeker verzamelt typisch een grote hoeveelheid ongestructureerde data die 
moet worden geïnterpreteerd. Die interpretatie is de kern van de data-analyse. 
 
Data-analyse37  in wisselwerking met dataverzameling, sampling, onderzoeksvraag & 
literatuur 
Dataverzameling, sampling en data-analyse beïnvloeden elkaar voortdurend én 
gebeuren op hun beurt in interactie met de onderzoeksvraag. 
à Tijdsintensieve fase 
à Menselijke interactie = directe bron van info 
à Zowel onderzoekers als onderzochten geven betekenis aan hun omgeving 
Van het allergrootste belang dat in de data-analyse deze betekenisverlening tot uiting 
komt. 
à Specifieke eigenschap KO: vraagstelling & onderzoeksopzet kunnen onderweg nog 
wijzigen, omdat uit data blijkt dat participanten iets belangrijk vertelden dat de 
onderzoeker aanvankelijk niet wist. 
à Belangrijk om verder te gaan dan enkel beschrijving van indrukken: data 
interpreteren via codering, waarbij de onderzoeksvraag centraal moet staan. 
 
 
 
 
 

 
37 Bestaat uit de interpretatie van data. Dmv data-analyse wil de onderzoeker patronen, inzichten en 
verklaringen uit de data afleiden. 
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Kenmerken van benaderingen voor data-analyse: (1) interpretatie, (2) iteratief 
proces, (3) constant comparatief vergelijken 
 
(1) Interpretatie  
De onderzoeker mag zich niet laten overweldigen door de rijkheid van de data, maar 
hier ook geen afbreuk aan doen. 
à Het is een aantrekkelijke overlast38 
 
Tijdens de data-analyse maakt de onderzoeker interpretaties over wat participanten 
vertellen/doen. Het is niet het feitelijke verhaal, maar de achterliggende verklaringen 
& redeneringen die de onderzoeker zoekt die van belang zijn. 
à Belang subjectiviteit onderzoek: betekenis achter woorden participant leren 
kennen 
à Gaandeweg patronen ontdekken door bevestiging interpretaties door andere 
fragmenten. Voorts verifiëren we of de interpretatie overeenstemt met het geheel van 
data. 
à Onderzoekstriangulatie: door meerdere perspectieven en diverse achtergronden te 
combineren, creëren we diepgang in de interpretatie. 
 
(2) Iteratief proces in datacollectie & -analyse 
Analyseren van data verloopt op een iteratieve manier. Er is een continu samenspel 
tussen het verzamelen en analyseren van data. Het is mogelijk dat een inzicht in het 
begin van een analyseproces heel logisch en correct lijkt, maar na verloop van tijd 
weerlegd wordt. 
à Aan de hand van systematisch en voortdurend vergelijken van nieuwe data en 
voorlopige conclusies kunnen inzichten weerlegd/bevestigd worden 
 
(3) Constant comparatief analyseren 
Constant comparatieve methode: vergelijken van nieuwe data met data uit een 
vroeger stadium. Elk nieuw verhaal van de participant wordt met vorige data 
vergeleken op vlak van wat gelijk is en wat niet, en er wordt gezocht naar een 
verklaring voor de waargenomen verschillen. 
à Kunnen zowel inzichten uit vorige interviews/observaties zijn als inzichten uit 
hetzelfde interview: het is een continu proces, omdat inzichten gevormd, aangepast, 
bevestigd of zelfs verworpen worden obv andere data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 Het is aantrekkelijk omwille van de rijkdom van data, maar de moeilijkheid ligt in het vinden van 
structuur in die rijkheid 
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De verschillende benaderingen voor data-analyse in kwalitatief onderzoek 
à Zijn niet de enige! 
 
Kiezen voor een bepaalde strategie voor data-analyse, betekent onvermijdelijk kiezen 
om de wereld van participanten door een bepaald perspectief te zien. Om de juiste 
keuze te maken, is het van het grootste belang om te weten wat je wil zien 
à De onderzoeksvraag en literatuurstudie zijn de meest belangrijke richtlijnen in het 
kiezen van een strategie voor kwalitatieve data-analyse 
à Formulering onderzoeksvragen bevatten al een veronderstelling over wat de 
kwalitatieve gegevens ons gaan zeggen. 
 
(1) Interpretatieve fenomenologische analyse (IPA) 
(2) Grounded Theory (GT) 
(3) Thematische Analyse (TA) 
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(1) Interpretatieve fenomenologische analyse (IPA) 
Focust vooral op unieke betekenissen van een specifieke groep mensen die eenzelfde 
ervaring delen. 
 
Achtergrond 
Vertrekt vanuit een welbepaald theoretisch kader, waarop het Symbolisch 
Interactionisme39 en de interpretatieve methode/hermeneutiek40 een grote invloed 
op uitoefende 
 
Fenomenologie: De studie van de essentie van de ervaring. 
Fenomenologische methodologische benadering: Het idee dat de objectieve wereld 
nooit de ware wereld kan zijn. Mensen zijn deel van een omgeving en het doen, 
denken en waarnemen van mensen vindt binnen een context plaats. Mensen geven 
hierdoor betekenis en zin aan ervaringen en construeren hierdoor een eigen 
geconstrueerde werkelijkheid. Deze ervaren en subjectieve beleefde wereld is de enige 
werkelijke. 
à Fenomenologie als methodologische benadering is ontstaan uit een filosofische 
stroming. 
 
Doel fenomenologie: individuele ervaringen abstraheren tot een meer universele 
beschrijving.  
à Hiervoor verzamelt de onderzoeker gegevens bij personen die het bestudeerde 
fenomeen beleefd/ervaren hebben. Het vertrekt van het idee dat de mens een 
relationeel wezen is, beïnvloed door de relatie met zijn omgeving. 
 
Typisch aan fenomenologisch onderzoek: de onderzoeker komt tot een aantal grote 
thema’s die samenkomen tot de essentiële structuur van het onderzoeksfenomeen. 
Deze thema’s vormen de basis van de uiteindelijke conclusies 
 
Centrale concepten binnen IPA 
- De leefwereld dient als vertrekpunt 
- Inzicht in de ervaringen van mensen brengt inzicht in het onderzoeksonderwerp 
- Het verkrijgen van begrip en inzicht in de leefwereld van participanten vereist een 

open-minded attitude, waardoor reflexiviteit heel belangrijk is. 
à Binnen IPA: bracketing41 (tussen haakjes plaatsen) 
- IPA is een anti-reductionistische benadering: Complexe sociale/psychologische 

fenomenen worden niet herleid tot een beperkt aantal variabelen. Je probeert de 
complexe realiteit zo getrouw en rijk mogelijk te capteren. Je blijft trouw aan hoe 
een fenomeen zich binnen een bepaalde context aandient. De ervaringen van 
participanten zijn daarom niet gelijk aan hoe deze zich in het bewustzijn 
aandienen 

- Met onderzoeksgegevens aan de slag gaan is een veelvoudig interpretatief proces: 
we doen aan dubbele hermeneutiek42 

 
39 Sociologische theorie die 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.  
40 De studie van de interpretatie van teksten 
41 De onderzoeker “bracket” eerdere assumpties, verworven door ervaring of literatuur om het 
fenomeen met een open blik te benaderen. 
42 De participant maakt een interpretatie van zijn leefwereld, de onderzoeker maakt vervolgens een 
interpretatie van de interpretatie van de participant 
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Met IPA aan de slag 
1. Onderzoeksvraag, sample en gegevens verzamelen 
à IPA richt zich op complexe fenomenen, processen, nieuwigheden. Hierdoor zijn 
open & brede onderzoeksvragen noodzakelijk.  
à We maken gebruik van kleine samples, omdat we een intensieve & gedetailleerde 
analyse die de rijkheid van verschillende casussen respecteert, veel tijd & energie 
vraagt. 
 à Ideografische methode: studie van gedrag dat individu uniek maakt 

à Samples zijn vaak homogeen: gelijkaardige kenmerken bij participanten 
 
2. Data-analyse 
Betekenisverlening staat centraal. We richten onze aandacht op complexiteit en 
meerdere betekenislagen in de narratieven van individuen. 
à Hier zijn 4 te onderscheiden stappen voor: 
 
Stap 1: onderwerpen exploreren in de 1ste case 
- Transcript lezen & herlezen 
- Start denkproces: evolutie van eerste indrukken naar eerste voorlopige 

interpretatie 
- Aantekeningen in linkermarge die verwijzen naar codes/onderwerpen43 
- Opnieuw beginnen en thema’s44 noteren in rechtermarge 
 
Stap 2: thema’s met elkaar in verband brengen 
- Zoeken naar verbanden tussen thema’s 
- Evolueren van een chronologische naar een meer analytische/theoretische 

rangorde 
- Uiteindelijk thema’s hergroeperen obv inhoudelijke en/of theoretische relevantie 
- Tabel met geclusterde thema’s uitwerken 
 
Stap 3: overgaan naar de volgende case enzovoort 
- Herhaling van stap 1 en 2, maar op een nieuwe data-eenheid: je begint helemaal 

opnieuw 
- Je kan geclusterde tabel wel/niet gebruiken als uitgangspunt (beter niet want je 

wil uniciteit individu behouden) 
 
Stap 4: uitschrijven analyse 
- Kwestie van een coherent & gegrond verhaal over te schrijven dat aansluit bij 

onderzoeksvragen & verwijst naar bestaande theorieën & onderzoek. 
- 2 mogelijkheden: resultaten & discussie zijn gescheiden of ze vormen 1 geheel, 

waarbij resultaten meteen door theorie & onderzoek gekaderd worden. 
 
 
 
 
 
 

 
43 Registratie van relevante betekeniseenheden. Je besteedt aandacht aan gelijkenissen en verschillen 
tussen onderwerpen, herhalingen, contradicties, de participant die iets benadrukt door bv een 
klemtoon te leggen etc. in deze fase heb je aandacht voor alles wat jou betekenisvol lijkt. 
44 Vaak meer gericht, hebben een hoger abstractieniveau, en maken vaak de link met theoretische 
concepten en -uitgangspunten 
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(2) Grounded Theory (GT) 
Is vooral geschikt voor wanneer de onderzoeker naar verklaringen zoekt voor 
complexe sociale processen, en dus naar algemeenheden binnen een specifieke 
populatie of mbt een specifieke ervaring 
 
Achtergrond 
GT is een benadering waarbij onderzoekers op een zeer systematische & cyclische 
manier tot theorievorming of verklarende processen over betekenisgeving komen. 
 
Oorsprong (60’s) vanuit een rijke sociologische traditie om aan kwalitatief onderzoek 
te doen. Voornamelijk case studies & etnografische studies. Toch ook een overwicht 
aan kwantitatieve methoden & een grote kloof tussen theorie & onderzoek.  
à Reactie op van Barney Glaser & Anselm Strauss (1967): gericht op het dichten van 
de kloof theorie-onderzoek + de kloof dataverzameling-data-analyse. Ook afrekenen 
met stereotiepe heersende ideeën over kwalitatief onderzoek 
- Kwalitatief onderzoek gaat het “echte” rigoureuze kwantitatief onderzoek vooraf 
- Kwalitatief onderzoek is impressionistisch45 of onsystematisch46 
- Kwalitatief onderzoek kan enkel beschrijvingen zijn 
 
Ontwikkelden specifieke richtlijnen met als doel sociologische/psychologische 
(generieke) processen te omschrijven à ontstaan GT-benadering 
 
Net als IPA een duidelijk theoretisch/epistemologisch kader. 
à Sociologische theorie van het symbolisch interactionisme47 voerde grote invloed 
uit op GT. 
 
Effect taal: 
- Betekenisvolle objecten kunnen classificeren, beredeneren & aanpassen 
- Onszelf kunnen zien als object door de ogen van anderen 
 
Zelfconcept: 
- Stuurt manier waarop we onszelf uiten & symboliseren naar de buitenwereld 
- Wordt bevestigd door positieve waardering van anderen 
- Bevestiging zorgt voor ervaring van stabiliteit door individuen mbt hoe ze zichzelf 

in een sociale structuur zien 
à Sociale structuur als gevolg van een continu aanpassingsproces, waarbij actoren 
eigen gedrag & dat van anderen interpreteren, definiëren en met elkaar in 
overeenstemming brengen (volgens het symbolisch interactionisme) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 Gebaseerd op losse indrukken van onderzoekers 
46 Zonder echte methode 
47 Stelt dat de oorsprong continuering & verandering van zowel het zelfconcept als de samenleving in 
communicatieprocessen of sociale interactie ligt. Het zelfconcept wordt beïnvloed door sociale 
interacties tussen mensen. De samenleving is eveneens het product van sociale interacties. 
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Met GT aan de slag 
 
GT… 
- Maakt gebruik van specifieke sampling technieken en het coderen van gegevens. 
à Coderen is een continu proces & vindt al plaats tijdens de gegevensverzameling 
- Onderzoekers constant bezig met categorieën zoeken binnen de gegevens 
à Deze vervolgens benoemen, met elkaar in verband brengen, zoeken naar hogere 
orde categorieën 
- Kwalitatieve gegevens worden nadat ze zijn verzameld gaandeweg gecodeerd 
 
Onderzoeksgegevens verzamelen 
à Essentie van GT-benadering is theorie die voortvloeit uit gegevens, niet omgekeerd 
- Bottom-up benadering48/inductief onderzoek 
- Data-analyse & -verzameling lopen door elkaar (bv na data-analyse van volledige 

dataset beslissen nog een interview af te leggen) 
- Fit: past je onderzoeksvraag/interesse bij je onderzoeksgegevens? 
à Een zoektocht naar rijke gegevens met meerdere betekenislagen 
- Looking-Glass Self49 (Charles Horton Cooley): vorming zelfbeeld door hoe wij 

denken dat anderen over ons denken. 
à Proces doorgronden via voldoende afstand nemen (transcripten herlezen, 
interviews herbeluisteren) 
 
Data coderen  
à Vormt de brug tussen onderzoeksgegevens verzamelen & theorie ontwikkelen 
- Line-by-line coding: Fenomenen beginnen benoemen 
- Vervolgens focused coding: concepten verder uitwerken tot een categorie (= zaken 

die steeds terugkomen, meer specifiek, conceptueel & selectief zijn) 
à Concept lager abstractieniveau, categorie hoger abstractieniveau 
- Essentieel: onderzoeker overstijgt het individuele en kan patronen vatten 
 
Werken met memo’s 
- Vormt de brug tussen coderen en analyse uitschrijven 
- Geven je denkproces weer & bewaken dat je constant comparatief te werk gaat 
- Gebruikt als geheugensteuntjes, ideeën verfijnen, gedachtegang niet verloren 

laten gaan  
- Niet enkel bij GT gebruikt, maar hier zeer centrale plaats & essentieel voor 

analytisch proces 
- Vaak de aanleiding voor theoretical sampling (bv sommige participanten opnieuw 

interviewen met bijzondere aandacht voor specifieke ervaringen & 
gebeurtenissen) 

à Sluit ook aan bij het idee van theoretische verzadiging 
à  Verzadiging coderen = Wanneer de onderzoeker het punt bereikt waarop er geen 
reden is om nog verder gegevens te exploreren omdat alle gegevens binnen de 
gebruikte codes passen 
à Verzadiging dataverzameling = Wanneer de onderzoeker geen nieuwe gegevens 
meer verkrijgt bij verdere dataverzameling 
 

 
48 Alles vloeit voort uit de empirie (= de onderzoeksgegevens/het geheel van waarnemingen) en leidt 
tot het ontwikkelen van nieuwe theorie 
49 Wij leven in gedachten van anderen en anderen zijn ook in onze gedachten aanwezig 
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Bedenkingen bij GT (mogelijke kritiek) 
Gaat over relatie tussen concepten & categorieën: moeilijk om gegevens uit 
kwalitatief onderzoek volledig neutraal te observeren & coderen 
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(3) Thematische Analyse (TA) 
Voornamelijk geschikt als de onderzoeker naar gemeenschappelijke thema’s in de 
kwalitatieve gegevens zoekt (thema’s genereren) 
 
Achtergrond 
Onderscheidt zich van IPA en GT in dat het een relatief neutrale benadering is. Ze 
vertrekt niet van een specifieke theorie of epistemologische uitgangspunten. Ze is ook 
altijd bruikbaar. Betekent echter niet dat het resultaat van TA theorieneutraal is. 
 
Onderzoeker gaat op zoek naar thema’s,  
à Zaken die zich herhalen in de onderzoeksgegevens en aansluiten bij de 
onderzoeksvraag 
waarin hij codes zal toekennen aan stukjes tekst. Gradueel zullen deze codes verder 
uitgewerkt worden tot thema’s van een hogere orde/abstractie 
 
Volgende zaken zijn ook interessant om mee te nemen in TA (die aan je theoretische 
uitgangspunten raken): 
- Inheemse/eigenaardige uitdrukkingen 
- Metaforen 
- Analogieën 
- Transities 
- Gelijkenissen/verschillen 
- Woorden die verwijzen naar causaliteit 
- Missing data (zaken die onbesproken blijven) 
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6 fasen in het analytisch proces: 

 

 
50 Alle codes & stukjes data binnen een thema moeten over hetzelfde fenomeen gaan. Er is een sterke gelijkenis in wat ze de lezer vertellen, hoewel de 
uiteindelijke quotes die je kiest een duidelijke meerwaarde moeten hebben in het vertellen van een coherent inhoudelijk verhaal. 
51 Alle codes & stukjes data die tot verschillende thema’s behoren moeten duidelijk over een ander fenomeen gaan. Ze sluiten elkaar uit en zijn dus mutueel 
exclusief. Er is geen inhoudelijke overlap tussen quotes die behoren tot verschillende thema’s 

1: data leren kennen 2: data coderen 3: codes groeperen 
onder thema’s 

4: thema’s ordenen & 
definiëren 

5: thema’s verder 
verfijnen 6: thema’s uitschrijven 

Transcripts actief 
(her)lezen, & op zoek 
gaan naar patronen en 
betekenis 

Verwijzen naar iets 
dat interessant lijkt 
 
Data met dezelfde 
code samenvoegen, 
& context wat 
behouden 
 
1 stukje data kan 
meerdere codes & 
thema’s hebben 

Mogelijke relaties tussen 
codes & thema’s 
verkennen 
 
Restcategorie 
(miscellaneuous) 
voorzien voor data die 
niet meteen onder 
bepaalde code kan 
 
Alles coderen, niets 
uitsluiten 

Thema’s schrappen met 
te weinig data, 
gelijkaardige thema’s 
samenvoegen 
 
2 criteria: interne 
homogeniteit 
(coherentie)50 & externe 
heterogeniteit (mutueel 
exclusief)51 
 
Geven thema’s essentie 
onderzoeksvraag weer? 
 

Finale map uitwerken 
 
Voor elk thema een 
krachtige naam die 
thema’s goed weergeven 
& nieuwsgierigheid 
prikkelen 

Tot een coherente 
resultatensectie waar 
je het complexe 
verhaal vertelt 
 
Lezer overtuigen 
 
Verdienste & validiteit 
analyse duidelijk 
maken 
 
Enkel meest levendige 
quotes die bijdragen & 
nieuwe inzichten 
leveren 
 
Resultaten 
beargumenteren & 
interpreteren 
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Conclusie IPA, GT, TA 
 

Interpretatieve Fenomenologie (IPA) Grounded Theory (GT) Thematische Analyse (TA) 
 

Heeft een duidelijke 
theoretische/epistemologische basis 

 
Analyseert eerst een volledige case alvorens 

door te gaan naar de volgende 
 

Richt zich op de essentie van ervaring, het 
begrijpen van de leefwereld van individuen 

 
Doet niet aan theoretische sampling, de data-

analyse heeft geen impact op de steekproef 
 

Onderzoekers hanteren een zo open mogelijke 
blik 

 
Legt de nadruk op unieke betekenissen van 

mensen met gelijkaardige ervaringen (daarom 
vaak en kleine homogene steekproef) 

 
Eindresultaat: beter begrip van de beleefde 

unieke ervaring 

 
Heeft een duidelijke 

theoretische/epistemologische basis 
 

Voegt cumulatief cases toe 
 

Doet aan theoretische sampling 
 

Een inductieve methode met de nadruk op 
theorieontwikkeling 

 
Tracht tot een beschrijving van complexe, maar 

generieke processen te komen die geldig zijn 
mbt een specifieke ervaring en/of populatie 

 
Eindresultaat: ontwikkelen van een 

theorie/conceptueel kader 

 
Niet gebaseerd op een theoretisch kader 

 
Voegt cumulatief cases toe 

 
Doet niet aan theoretische sampling, de data-

analyse heeft geen impact op de steekproef 
 

Eindresultaat: brengt de ervaringen van 
individuen in kaart (gemeenschappelijke 

thema’s) 

 
 



Merel Boon, academiejaar 2021-2022 

 45 

Coderen: een sleutelproces 
Van auditief opgenomen materiaal/videomateriaal wordt voor het coderen eerst een 
transcriptie gemaakt, wat meestal op tekstmateriaal gebeurt 
 
Codes zijn samenvattende benamingen bij stukjes tekst 
 
Elk fragment krijgt een soort label, dat kernachtig de interpretatie van de 
onderzoeker weergeeft. Na verloop van tijd zullen verschillende fragmenten 
gelijkaardige codes krijgen. Codes helpen om samenhang & structuur te krijgen in 
belangrijke thema’s 
à Coderen van data is een hulpmiddel, geen doel op zich 
 
Code kan ontstaan uit verschillende bronnen: 
- Citaten52 
à In vivo codes53 
- Theoretische termen (constructed codes) 
- Woorden uit het alledaagse taalgebruik 
 
Memo’s  
Onderzoeker houdt met woorden gedachten vast, maar gebruikt ze niet als 
conclusie/uitgangspunt. Het zijn tussentijdse interpretaties 
 
Kwalitatieve data verwerken & analyseren 
Gebruiken van computerprogramma’s. Interpretatie gebeurt nog steeds door de 
onderzoeker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52 Groepjes woorden die participanten letterlijk aanhalen 
53 Letterlijk aangehaalde woorden omschrijven misschien niet zo goed wat er bedoelt wordt, waardoor 
je ze letterlijk als code gaat gebruiken 
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7: Kwaliteitsbewaking 
Gaat hand in hand met de dataverzameling, sampling, het ontwikkelen van een 
onderzoeksvraag & literatuurstudie 
 
Kwaliteitscriteria 
2 visies van onderzoekers: 
- Bestaande criteria kwantitatief onderzoek overnemen 
- Er moeten specifieke criteria voor kwalitatief onderzoek gelden 
 
Kennis opdoen via interactie, kwaliteitscriteria van validiteit & betrouwbaarheid 
 
Kwaliteit van onderzoeksgegevens: validiteit & betrouwbaarheid 
Validiteit = verdedigbare beweringen, en of deze sporen met onze 
onderzoeksgegevens. Hoe kom je tot bepaalde conclusies & interpretaties? Zijn deze 
gegrond/legitiem? 
 
Betrouwbaarheid = zijn je onderzoeksgegevens/observaties geloofwaardig? 
 
Praktijken die bijdragen tot verhoogde kwaliteit onderzoeksgegevens: 
- Subjectiveren: eigen voorkeuren, ideeën, (voor)oordelen kenbaar maken 
- Contextualiseren: het expliciteren van de socio-culturele context waarbinnen het 

onderzoek plaatsvond 
- Interpretaties staven met beste voorbeelden 
- Streven naar een consensus tussen meewerkende onderzoekers aan het analytisch 

proces (voor meer evenwichtige conclusies) 
à Kan door peer debriefing54, meerdere onderzoekers onafhankelijk te laten coderen, 
of door een audit uit te laten voeren 
 
Termen die verwijzen naar validiteit binnen een kwalitatieve onderzoeksbenadering: 

Testimonial 
validity 

Sluiten de resultaten aan bij de perceptie van deelnemers? Om hieraan te voldoen 
hanteren we member checking 

Catalystische 
validiteit 

Zetten je onderzoeksresultaten aan tot verandering in de samenleving/bij 
participanten? 

Reflexieve 
validiteit 

Verandert het de ideeën van de onderzoeker over het fenomeen? Draagt het bij tot 
nieuwe theorievorming? Roepen de resultaten nieuwe vragen op? 

 
Er bestaan ook afvinklijstjes, maar deze zijn controversieel: doen geen recht aan 
flexibiliteit, creativiteit en niet-standaardisatie. Het gaat moeilijk samen met het 
methodologisch pluralisme & postmodern discours 
 
Conclusie: kwaliteitscontrole is inherent aan alle onderzoeksfasen, maar er is niet 
altijd eenduidigheid in de richtlijnen. 
à Lincoln & Guba scheppen orde via 2 nieuwe criteria 
 
 
 
 

 
54 Interpretaties en resultaten bediscussiëren 
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2 nieuwe kwaliteitscriteria: Trustworthiness & authenticiteit 
Trustworthiness 
= De mate van grondigheid & adequaatheid van een onderzoek. Omvat 4 elementen: 
 
Credibility/geloofwaardigheid: verwijzen je onderzoeksresultaten & interpretaties 
naar de werkelijkheid zoals de participanten deze ervaren? 
à verwijst naar het waarheidsgehalte 
à uiteindelijke rapport weerspiegelt doelen onderzoek & percepties betrokken 
mensen 
<-> Kwantitatief onderzoek: interne validiteit 
 
Transferability/overdraagbaarheid: zijn de onderzoeksresultaten bruikbaar in andere 
contexten? 
à verwijst naar de toepasbaarheid 
à niet de bedoeling dat resultaten naar hele populatie doorgetrokken wordt 
à kan wel in de vorm van theorieën/concepten 
<-> Kwantitatief onderzoek: generaliseerbaarheid/externe validiteit 
 
Dependability/afhankelijkheid: zijn de onderzoeksresultaten consistent? Zou een 
andere onderzoeker ze kunnen repliceren? 
à verwijst naar consistentie 
à andere onderzoeker kunnen herhalen in een andere context 
à belangrijk om elke stap toe te lichten en te verantwoorden 
<-> Kwantitatief onderzoek: betrouwbaarheid 
 
Confirmability/overtuigingskracht: wat beïnvloedt de onderzoeksresultaten? Zijn ze 
in zekere zin neutraal? Of heeft de onderzoeker zijn motivatie, interesses etc. een 
belangrijke invloed gehad op de resultaten? 
à verwijst naar neutraliteit 
à onmogelijk volledig objectief zijn, wel nauwkeurige nota’s maken van 
beïnvloedende factoren 
à rode draad onderzoek & rapportering: gedetailleerde beschrijving & argumentatie 
van gemaakte keuzes en interpretaties 
<-> Kwantitatief onderzoek: objectiviteit 
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Authenticiteit 
= wanneer de gebruikte strategieën geschikt zijn om de ideeën van de participanten 
waarheidsgetrouw weer te geven. De strategieën dragen dan ook bij tot het helpen 
van de participanten & de betrokkenen om hun wereld te begrijpen & verbeteren 
à Omvat 5 elementen: 
 
Fairness: onderzoeker is eerlijk tov participanten & verkrijgt hun goedkeuring 
doorheen de gehele studie. De onderzoeker houdt rekening met de sociale context 
waarin de betrokken participanten werken & leven 
à Bv. via informed consent55 
 
Ontologische authenticiteit: alle betrokkenen (participanten, onderzoeker, lezer) 
leren hun eigen sociale wereld beter te 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55 De deelnemer geeft aan akkoord te gaan met wat er verwacht wordt en weet zijn rechten 
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Technieken om de kwaliteit van kwalitatief onderzoek te garanderen 
à Verwijzen naar een attitude en specifieke vaardigheden die je als onderzoeker het 
hele onderzoeksproces toepast 
 
- Langdurig engagement 
à Gericht op het opbouwen van een vertrouwensrelatie met participanten, zodat 
deze jou eerlijke info bezorgen 
à Aanhoudende observatie stelt je in staat om alle factoren & invloeden in kaart te 
brengen die samengaan met het bestudeerde fenomeen. Het draagt bij tot het 
diepgaand begrijpen van het fenomeen 
 
- Aandacht voor negatieve onderzoeksvoorbeelden 
à Je besteedt aandacht aan onderzoeksvoorbeelden die afwijken van de meeste 
andere. Ze lijken in strijd te zijn met wat je zou verwachten of wat andere cases net 
lijken aan te tonen 
à Stelt de onderzoeker in staat om patronen in data te herbekijken & interpretaties 
te verbreden 
 
- Een rijke omschrijving (thick description) van het fenomeen: 5 centrale 

kenmerken 
1. Heeft een zekere diepgang, hoge dichtheid, en is erg gedetailleerd 
2. Doel is verisimilitude56 
3. Je brengt een ware relatie/interactie tot leven/je omschrijft heel gedetailleerd hoe 
een participant iets beleefd 
4. Niet enkel feiten noteren, maar ook eigen commentaren & interpretaties, én 
commentaren op deze interpretaties 
5. Zet aan tot nadenken en/of de lezer kan erdoor een bepaald fenomeen beter 
begrijpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
56 De lezer heeft het gevoel dat hij het fenomeen in kwestie zelf ervaren heeft of had kunnen ervaren 
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Belangrijke hulpmiddelen: technieken die meer omvangrijk, veelzijdig, & relatief 
complex zijn 
Het in context plaatsen van onderzoeksgegevens & reflexiviteit 
à Culturele & persoonlijke geschiedenis onderzoeker & participant 
à Plaats waar observatie/waarneming zich voordeed 
à Subjectiviteit erkennen door nauwgezet te reflecteren 
 
Member checking: onderzoeksgegevens/resultaten voorleggen aan participanten 
à Zijn de onderzoeker zijn interpretaties correct & wordt de realiteit van de 
participant correct weergegeven? 
à Mogelijkheid tot aanpassen bepaalde ideeën of verdere verfijning 
à Draagt bij tot betrouwbaarheid bevindingen & verlicht onzekerheid onderzoeker 

 
Triangulatie: het onderzoeksfenomeen dat je bestudeert vanuit verschillende 
perspectieven bekijken om zo meer accurate inzichten te verwerven.  
à Kan verwijzen naar het innemen van verschillende perspectieven, gebruik van 
verschillende soorten data, fenomeen vanuit verschillende analyseniveaus benaderen 
 
 

 
 
 
 
 

Kritische bedenkingen (Sandelowski) 
- Onderzoeker & participanten hebben verschillend perspectief & doel: 

onderzoeker wilt multiple realities & ervaring individuele participanten 
weergeven, participanten willen inzicht in eigen exemplarische unieke 
ervaringen 

- Participanten kunnen defensies reageren op verwoording eigen ervaringen 
- Participanten kunnen kritische bedenkingen niet vermelden door 

vertrouwensrelatie met onderzoeker 
- Percepties zijn variabel doorheen de tijd: door verwerking & cognitieve 

herstructurering kan het zijn dat participanten zich niet langer herkennen in de 
resultaten 

- Theorieën & concepten zijn abstract: niet-gehanteerd taalgebruik door 
participanten 

Bestaat uit verschillende soorten 
à Gebruik van verschillende kwalitatieve databronnen: onderzoeker werkt bv met 
de afname van diepte-interviews, focusgroepen, participerende observatie etc 
à Methodologische triangulatie: onderzoeker combineert bv kwantitatieve met 
kwalitatieve onderzoeksmethoden 
à Triangulatie door met meerdere onderzoekers samen te werken: 2 onderzoekers 
analyseren onafhankelijk van elkaar dezelfde kwalitatieve gegevens. Nadien 
bespreken ze het analyseproces om zo van elkaars resultaten te leren 
à Theoretische triangulatie: onderzoekers gebruiken verschillende theoretische 
perspectieven om eenzelfde fenomeen te benaderen 
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Een audit laten uitvoeren: ter controle laat je een externe partner het resultaat & 
proces van je onderzoek evalueren 
à Doel: accuraatheid nagaan + of bevindingen, interpretaties & conclusies 
overeenkomen met de onderzoeksgegevens 
à Eerste stap: verzamelen relevante documenten & gegevens: 
- Dagboek met notities & geheugensteuntjes 
- Overzicht van alle onderzoeksactiviteiten 
- Info over wanneer & hoe welke onderzoeksgegevens verzameld werden 
- Verslag van hoe de data-analyse gebeurde 
 
à Tweede stap: volgende vragen proberen beantwoorden: 
- Zijn de bevindingen gebaseerd op onderzoeksgegevens? 
- Zijn de gevolgtrekkingen logisch? 
- Zijn de onderscheidden categorieën obv de onderzoeksgegevens gepast? 
- Kunnen onderzoekers beslissingen & methodologische wijzigingen 

verantwoorden? 
- Is er sprake van vooringenomenheid van de onderzoekers? 
- Welke strategieën paste men toe om wetenschappelijke integriteit te garanderen? 
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8: Ethisch handelen & rapporteren 
Ethisch handelen in kwalitatief onderzoek 
Kwalitatief onderzoek is socio-interactioneel57 van aard, wat om extra zorg voor het 
onderzoeksproces, de deelnemers, en de mogelijke gevolgen voor de resultaten 
vraagt, via 4 verschillende ethische dimensies 
 
Procedurele ethiek 
= Het voorschrijven van professionele gedragscodes die dienen als morele 
uitgangspunten voor onderzoekers om adequaat om te gaan met bv geïnformeerde 
toestemming, vertrouwelijkheid, recht op privacy en bescherming van menselijke 
proefpersonen tegen mogelijke schade 
 
Aantal beperkingen: 
- Te gemakkelijk gehanteerd als protocollaire controlemechanismen die 

weinig/geen kritische attitude stimuleren 
- Vals gevoel van veiligheid voor onderzoeker 
- Soms uitschijnen dat wetenschap waarde-neutraal is & dat participanten altijd 

optimaal beschermd zijn 
 
Relationele onderzoeksethiek (geïnspireerd door feministische perspectieven) 
= Erkent de asymmetrische machtsverhouding tussen onderzoeker & onderzochte 
(participant) 
Fundamenteel om humane interpersoonlijke banden tussen de 2 te bewaken 
(rekening houden met sociale gemeenschappen waarin deelnemers leven & werken 
om complexe sociale fenomenen beter te begrijpen) 
 
Situationele ethiek 
= Ethisch handelen tijdens het hele onderzoeksproces. In het veld kunnen zich 
subtiele, maar ethisch belangrijke gebeurtenissen voordoen die vaak niet te 
voorspellen zijn. 
Je kan niet alles voorspellen, maar wel de bedoeling zo goed mogelijk voorbereid te 
zijn. Fouten maken is menselijk en soms onvermijdelijk. Indien nodig hulp zoeken bij 
collega’s & open bespreken met deelnemers 
 
Sociaal-politieke onderzoeksethiek 
= Het produceren van kennis is nooit neutraal. Er zijn altijd machtsverhoudingen die 
plaatsvinden binnen een sociaal en politiek veld 
Onderzoek kan zich niet distantiëren van sociale, politieke & historische processen 
Onderzoeker heeft bepaalde subjectiviteit die het vinden van bepaalde resultaten kan 
bestendigen 
Politieke dimensie maakt dat onderzoeker steeds kritisch moet nadenken over het 
complexe, controversiële & tegenstrijdige karakter van onderzoek 
Reflexieve benadering vereist om gemaakte keuzes epistemologisch58, ontologisch59, 
& methodologisch60 te kunnen kaderen & evalueren

 
57 De onderzoeker heeft op een erg directe manier contact met deelnemers aan het onderzoek 
58 Wat is de relatie tussen de onderzoeker & onderzochte? 
59 Wat is de aard van de werkelijkheid? Wat kenmerkt volgens de onderzoeker het mens & het zijn? 
60 Hoe kennen we de wereld of krijgen we er kennis van? 
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Rapporteren 
Algemene kenmerken van het schrijfproces 
Is van fundamenteel belang om lezer te overtuigen 
Schrijven: een onderdeel van de analyse & omgekeerd. Geeft nieuwe ideeën wat je 
misschien aanzet tot nieuwe literatuur door te nemen. Lezen kan dan weer inspiratie 
geven voor wat je opschrijft.  
 
à Altijd in verschillende rondes 
à Kwaliteitscontrole intrinsiek verbonden, want lezers moeten kwaliteit kunnen 
beoordelen obv wat je schrijft 
à Steeds met de onderzoeksvraag in je hoofd schrijven 
à Quotes zijn essentieel voor je verhaal en het plaatsvindende thema 
 1 zinnetje niet voldoende, wel korte paragraaf ter situering voor de lezer 
à Cijfers rapporteren kan, maar hoeft niet 
à Valkuil: cijfers zeggen iets over representativiteit 
 Kwalitatief onderzoek zelden/nooit representatief staal van bepaalde populatie 
 Onmogelijk representatieve uitspraken doen 
à Quotes vertalen moeilijk dus via backward/forward translation61 mogelijk maken 
à In de we- & ik-vorm schrijven ter erkenning van de subjectieve positie als 
onderzoeker 
à Passief & complex taalgebruik vermijden 
 Passief leidt tot lange, omslachtige zinnen 
 Eenvoudige uitleg zorgt voor betere overtuiging van anderen 
 
Specifieke richtlijnen bij het schrijven 
Doelgroep bepalen (onderscheid tussen tekst voor leken of onderzoekers- 
Tekst leken: toegankelijk, niet te lang, eenvoudige bewoordingen 
Tekst onderzoekers: vakjargon bevatten, beantwoordt aan de structuur van een 
wetenschappelijk artikel 
 
Wat je schrijft moet nieuw & innovatief zijn. Daarnaast is zelf gepassioneerd zijn ook 
een belangrijke vereiste 
 
Elke paragraaf & onderdeel zorgvuldig opbouwen via GAS-model 
à Globaal: Paragraaf/onderdeel dien je steeds aan te vangen met een algemene 
stelling 
à Analytisch: Vervolgens een analyse maken van alle bestaande gegevens 
à Synthese: Een gebalde samenvatting van de voorgaande gegevens 
 
Overgangen verzorgen: 
- Laatste zinnen paragraaf introduceren het begin van de volgende 
- Eerste zinnen paragraaf verwijst naar het einde van de vorige paragraaf 
- Eerste paragraaf van een thematisch onderdeel is een introductie 
- Laatste paragraaf is altijd een synthese 
 
 

 
61 Een Nederlandse quote vertaal je zelf naar het Engels. Vervolgens laat je een andere onderzoeker 
deze opnieuw vertalen naar het Nederlands. Als er een betekenisverschil zit tussen beide 
Nederlandstalige teksten, dan weet je dat je vertaling niet correct was en je deze moet verbeteren. 
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Methode-sectie van een kwalitatief onderzoekspaper bevat volgende elementen: 
- Omkadering 
- Kwaliteit & privacy 
- Wie zijn de participanten? Iets zeggen over hoe je steekproef nam & participanten 

rekruteerde 
- Hoe onderzoeksgegevens verzameld? Welke procedure gehanteerd? 
- Hoe analyseerde je de gegevens? Wat was je analytische aanpak? 
 
Manieren om resultaten uit te schrijven: 
- Resultatensectie duidelijk onderscheiden van de discussie & conclusies 

(kwantitatief) 
- Beide secties combineren (kwalitatief): resultaten & discussie moeilijk te 

scheiden, omdat het interpretatieproces op natuurlijke wijze moet overvloeien in 
de discussie 

 
Richtlijnen quotes rapporteren: 
- Voldoende context voorzien 
- Quotes interpreteren 
- Goed evenwicht tussen quotes & tekst zoeken 
- Meestal relatief korte quotes (3-5 zinnen) 
- Enkel meest sprekende quotes gebruiken 
- Afwijken van spreektaal om het leesbaar te maken 
- Quotes een nummer/code geven om ze te kunnen traceren 
- Specifieke symbolen gebruiken om een pauze, stilte, weglating etc aan te duiden 


