
samenvatting kwalitatieve data-analyse
= slides + notities + boek + leerpaden

hoofdstuk 1: wat is kwalitatief onderzoek

onderzoek algemeen
= 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 - van dale
= een systematische procedure van kritisch ondervragen leidend tot valide beweringen en
conclusies die gecommuniceerd worden naar allen die er geïnteresseerd in zijn - McLeod

illustratie kwalitatief onderzoek
brexit poll: jonge mensen wilden erin blijven, zij leven ook het langst, hoe is dat te
interpreteren?
→ spreken met jongeren: complexiteit in kaart brengen
→ veel concreter: woorden van participanten zien, citaten ⇒ redenen van voor en tegen zijn
veel gecompliceerder, niet zomaar daarom of daarom
→ redenen waarom mensen sommige dingen vinden ⇒ weten hoe sociale wereld op
bepaald punt in de tijd in en bepaalde context functioneert

kwalitatief onderzoek definiëren
- kwalitatief: describing the constituent properties of an entity

kwantitatief: involved in determining how much of the entity there is
cijfers: bepaalde groepen ontmenselijken,
maar kwalitatief onderzoek: dan kan je veel meer te weten komen, snel uit oordelen
komen, je begrijpt mensen beter en kan je erin vinden

- kwalitatief: provides rich or thick accounts,
kwantitatief: counting occurrences, volumes, or the size of associations between
entities, !er is zeer verschillend uitgangspunt!

- kwalitatief: set of flexible and sensitive methods for opening up the meanings of
areas of social life

⇒ veelheid aan beschrijvingen!

kwalitatief onderzoek is …
→ underlying qualitative approaches is a concern to uncover people’s grasp of their world
→ the primary aim of qualitative research is to develop an understanding of how the social
world is constructed

Denzin and Lincoln (2005)
- hangt altijd af van de context en de onderzoeker staat ook in die context
- omvat hele set onderzoeksmethodes, heel spectrum aan manieren, bestuderen

allemaal ander soort vragen
- interpretatieve methoden, zelf als onderzoeker veel interpreteren
- naturalistische benadering: dingen bestuderen in natuurlijke setting
- fenomenen in termen van betekenis van mensen zelf
- empirische tools gebruiken



- die verschillende manieren van data verzamelen en analyseren laten ons toe om
andere stukjes van de wereld zichtbaar te maken, te snijden in de wereld

vb appelsien doorsnijden op verschillende manieren, dan zie je ook andere werkelijkheid,
vb mensen 1 op 1 interviewen ipv in groep over zelfde onderwerp …
→ ander materiaal krijgen
vb meeleven in bepaalde maatschappij, krijg je ook andere resultaten
→ ook creatieve methoden
vb bestuderen van taal, spreken, gevoel uiten

creswell (2013)
- begint met aannames, uitgangspunten en het gebruik van

theoretische/interpretatieve kaders
- onderzoek bestuderen
- elke methode vertrekt vanuit eigen bepaalde uitgangspunten die manier waarop

onderzoek gebeurd gaan informeren en waarbij kwalitatief onderzoek zich richt op
betekenis

- kwalitatieve benaderingsmethoden gebruiken om probleem te bestuderen
- data verzamelen in natuurlijke context, mensen in hun eigen context bevragen,

eigen leefwereld
- in reportage is stem van participant veel meer aanwezig
- ook onderzoeker verschijnt meer
- oproep tot verandering
- emanciperend doel

eigenschappen van kwalitatief onderzoek: overzicht
1. nadruk op inductieve benadering: data als vertrekpunt

(deductief = top down)
inductief = obv observatie naar theorie, bottom up
maar er moet van elk er een beetje inzitten

2. context is cruciaal (individu binnen sociaal-historische context)
altijd in context zien, er en ook aandacht voor hebben in reportage (micro, meso,
macro)

3. mens als intentioneel en betekenisverlenend wezen (emic of insider perspectief)
emic = how members of a given culture perceive their world
etic = how non-members of a group interpret behavior of a given culture

4. taal als sleutel tot subjectieve wereld van mensen
→ taal cruciaal voor betekenisverlening
→ taal fundamenteel meerduidig, niet zomaar vanuit gaan dat we begrijpen wat
iemand begrijpt, niet veronderstellen
→ taal als representationeel systeem of als werkelijkheid vormend
→ bestuderen van taal op verschillende niveaus
!!vb schotten hebben 421 woorden voor sneeuw want zij zien veel meer!!

5. onderzoek in de leefwereld van participanten (naturalistisch)
→ ‘immersion’ (onderdompeling) door naïeve observator
vb participerende observatie, echt leven in een andere cultuur om er dan over te
kunnen rapporteren
= continuüm van meer of minder extreem aanwezig

6. nadruk op rijke beschrijving (thick description)



concludeert de context, en beschrijft ook mee de ambiguïteit
7. belang van de rol van de onderzoeker (reflexiviteit)

we zijn op een manier ook altijd deelnemer, we moeten daar zeker over nadenken,
we hebben er persoonlijk al een beeld over maar we moeten dat zo weinig mogelijk
de persoon laten beïnvloeden

kwantitatief en kwalitatief onderzoek
de verschillen:

kwantitatief kwalitatief

cijfers woorden

perspectief van de onderzoeker perspectief van de participanten

onderzoeker afstandelijk onderzoeker betrokken

theorie testen theorie opbouwen

statisch proces

gestructureerd ongestructureerd (vaker afgeweken)

generalisatie (algemene uitspraken over
verbanden tussen zaken op grote schaal)

contextueel begrijpen

harde, betrouwbare data (eenduidiger) rijke, diepe data

macro (algemene tendensen, grote
processen, grote vragen)

micro

gedrag betekenis

artificiële settings naturalistische settings

gelijkenissen:
→ brede opdeling, geen absoluut onderscheid
(vb waar we observaties doen en dingen coderen wat we zien, zit op de grens)
veel diversiteit binnen 1 type
→ beiden gericht op: data-reductie, beantwoorden onderzoeksvragen, relateren van
data-analyse aan onderzoeksliteratuur, variatie blootleggen/begrijpen, vermijden bewuste
vertekening, belang van transparantie

=> van dichotomie (= indeling in 2 gedeelten) en onverenigbaarheid naar pragmatisch
pluralisme (mixed method onderzoek: kwal en kwan in 1 studie samengevoegd)

complementariteit of niet:
→ spanningsveld tussen twee paradigma’s (= basisset van wetenschappelijke opvattingen,
bepaald model voor analyse)
psychologie = toegepaste discipline, we vergeten dat, waardoor we pragmatisch standpunt
innemen:



→ 2 vormen van onderzoek kunnen we combineren omdat ze elk andere vragen
beantwoorden, samen in 1 studie pragmatisch samenbrengen → rijker onderzoek, zinvol,
verschillende mogelijkheden voor, enerzijds kwal gebruikt  om kwan uit te diepen, of kwal
volgt kwan = pragmatisch standpunt

maar ook principieel oogpunt: op moment dat we 2 methoden combineren, en we stoten op
tegenstelling, fout, welke is dan juist? we kunnen er niet van uitgaan, want aannames zijn
niet verenigbaar, daarom niet zo vanzelfsprekend om ze te combineren, wat is het meest
waar? kan je niet beslissen
=> principieel (is niet hetzelfde principe, andere uitgangspunten) versus pragmatisch (alles
bij elkaar brengen want betekenisvoller) standpunt: mixed-method

voorbeeld: studiekeuze
wat valt er op: vaste vragen, kwantitatief onderzoek, vragen zijn op voorhand bepaald,
gedrag en niet betekenis ervan, gestructureerd, levert eenduidige data op, kan beknopt
weergegeven worden, geen rijke beschrijving aan geven

volgende voorbeeld
persoonlijke uitgebreide getuigenissen dus citaten, rijkere beschrijving, perspectief van de
participanten, naturalistische omgeving, niet echt structuur, je krijgt context, proces aspect
(persoonlijke overwegingen)



hoofdstuk 2: wetenschapsfilosofische achtergrond van kwalitatief onderzoek

waarom wetenschapsfilosofie?
→ kader voor elke vorm van onderzoek
benaderen we het vanuit mechanistisch (strikte wetmatigheden over hoe dingen op elkaar
inwerken) mensbeeld? of als geesteswetenschap (overstijgt mechanistische)?
→ sterk bepalend voor aard onderzoeksvragen, doel van onderzoek, keuze methoden,
relatie onderzoeker-onderzoeksobject …
→ laat toe onderzoek naar waarde te schatten binnen het kader waarin het gebeurt
→ laat toe kritisch na te denken over veelal impliciete aannames in onderzoek

2 denkwijzen
→ Dilthey: natuurwetenschap = verklaren en geesteswetenschappen/menswetenschappen
= verstaan
object is helemaal verschillend: mens kunnen we niet los zien van context, doel van
psychologie als wetenschap is eerder het begrijpen en vraagt om context in rekening te
houden
fundamenteel verschillend studieobject → verschillend doel→verschillende methoden nodig!

→ Wundt: aan begin van de psychologie waren de 2 dimensies sterk aanwezig
enerzijds: adh van experimenten bestuderen
anderzijds: culturele nodig, die de mens begrijpt binnen context
natuurwetenschappen hebben als doel te verklaren, voorspellen, verandering in brengen,
maar psychologie kunnen we er niet toe reduceren!

→ “Thus there arises a special realm of experiences which has its independent origin and its
own material in inner experience and which is, accordingly, the subject matter of a special
science of experience. The independent position of such a discipline cannot be contested,
so long as no one can claim to make Goethe's life more intelligible by deriving his passions,
poetic productivity, and intellectual reflection from the structure of his brain or the properties
of his body.(Dilthey,1983)"

- stuk van ervaring is geen observeerbaar gedrag, is deel van het menselijk bestaan
dat je niet zomaar mag weglaten

- we kunnen van alles meten maar dat laat ons niet toe om te vatten hoe een ervaring
voor een mens is, hoe ze die ervaart, daar zijn andere dingen voor nodig, bepaald
gebied blijft ontoegankelijk

→ Bruner: 2 modaliteiten van denken
2 vormen van wetenschappen kunnen niet tot elkaar gereduceerd worden en ze zijn allebei
noodzakelijk:

- paradigmatisch of logisch wetenschappelijk denken
- reflecteert objectieve deterministische wereld, vb wetten van de fysica
- heeft meer affiniteit met positivistische natuurwetenschappen
- abstracte als - dan stellingen

⇒ kwantitatieve gevoeligheid
versus

- narratief denken



- geconstrueerde wereld waarin menselijk agency dingen kan laten gebeuren:
doordat we weten wat er rondom ons gebeurd construeren wij de wereld
rondom ons en de menselijke wereld zoals we hem kennen

- heeft affiniteit met sociale wetenschappen, humane wetenschappen: krijgen
we toegang toe via verhalen, betekenis

- via verhalen geven wij zin en betekenis aan ervaringen en gebeurtenissen,
we gaan met elkaar in gesprek via verhalen, komt ook terug in dagelijkse
leven

⇒ kwalitatieve gevoeligheid

wetenschapsfilosofische paradigma’s
wetenschap vertrekt altijd van reeks veronderstellingen over aard van de wereld, welke
kennis mogelijk is en hoe we deze kunnen verwerven => wetenschap is niet neutraal
verschillende paradigma's
verschillende opdelingen

paradigma
onderzoeksparadigma = 3hoek
→ ontologie: wat is de aard van de realiteit en het zijn?
→ epistemologie: wat is de relatie tussen onderzoeker (degene die wil weten en de
onderzocht (degene die weet)?
→ methodologie: hoe kunnen we kennis verwerven?

ontologie
aard van de realiteit en het zijn, wat is dat eigenlijk? is dat wat we zien en is dat objectief,
hebben we er toegang toe? …
continuum: realisme (1 kenbare, identificeerbare meetbare realiteit, de grot van Plato)
—------- relativisme (meervoudige, geconstrueerde realiteiten, er is geen realiteit die buiten
ons bestaat en er zijn verschillenden mogelijk)
kwal: vooral bij realisme situeren
nauw verwant aan epistemologie!

epistemologie
→ kennistheorie: aard, oorsprong, voorwaarden en reikwijdte kennis en weten
→ relatie tussen participant (heeft kennis/weten) en onderzoeker (zoekt kennis/weten)
→ nauw verwant aan axiologie (invloed waarden onderzoeker in het onderzoeksproces)
continuum: objectivisme/dualisme (onderzoeker en participant onafhankelijk: objectief te
bestuderen) —--------- subjectivistisch/transactioneel (interactie onderzoeker - participant
centraal: geco-construeerde bevindingen)

“In het wetenschappelijk onderzoek horen de feiten voor zichzelf te spreken, verdraaiing of
verkleuring is voor een wetenschapper doodzonde. (...) Als wetenschapper behoor je je
object aan het woord te laten. Daarom neemt het streven naar objectiviteit, het streven naar
niets dan de feiten aan het woord te laten, ook een centrale positie in (...) In onderzoek
horen subjectieve meningen, overtuigingen, waarden en politieke idealen geen rol te
spelen.”
Koningsveld



=> waar situeren? zeer uitgesproken: objectivistisch (epistemologisch) en realistische
(ontologisch) → volledig neutraal onderzoek doen, dus mag niet gekleurd worden door
participant, geen interpretatie van observator, onderzoek staat los van onderzoeker, ook in
Westen gebeurd dat zogezegd niet

Binnen de wetenschapsfilosofie (is) langzamerhand de overtuiging (...) ontstaan dat:
1. er niet zoiets bestaat als objectieve kennis, maar dat de wetenschappers

onderling met elkaar afspreken wanneer kennis het predicaat wetenschappelijk krijgt;
(dus

1. objectief waarnemen onmogelijk is en dat we in ons hoofd een interpretatie van de
werkelijkheid maken;

2. het theoretisch uitgangspunt waarmee wij naar de werkelijkheid kijken is aangeleerd
(...) en van invloed is op onze interpretatie van de werkelijkheid.”

Delnooz
=> subjectivistisch, transactioneel

“Het streven naar objectiviteit in onderzoek is een streven (...) recht te doen aan het object
van studie: het object van studie te laten spreken en niet te vertekenen. (...) De eliminatie of
neutralisering van de persoon van de onderzoeker is meestal een illusie. (...) Het streven
naar objectiviteit betekent niet de uitsluiting van de subjectiviteit van de onderzoeker, maar
omvat juist een bereflecteerde, intelligente, positieve aanwending van de eigen
subjectiviteit.”
Maso en Smaling
=> onvermijdelijk een invloed, maar we hebben er wel impact op, we kunnen erover
reflecteren, erover nadenken en beïnvloeden in hoeverre het een impact heeft op het
onderzoek, streven naar objectiviteit, we kunnen subjectiviteit niet uitsluiten: recht te doen
aan recht van studie=niet vertekenen
the ontological question (what is the form and nature of reality and therefore what is there
that can be known about?) →
the epistemological question (what is the nature of the relationship between the knower and
what can be known?) →
the methodological question (how can the inquirer (would-be knower) go about finding out
whatever he or she believes can be known?) →
(=> samen = paradigma)
concrete methods used: interviews, archival data, quantitative measures, biological data, …

grote paradigma’s
- positivisme
- post-positivisme
- sociaal constructivisme
- kritische theorie

vertrekken vanuit heel verschillende uitgangspunten, gaat niet om een discussie wie er gelijk
heeft

positivisme
- historische wortels in de verlichting (Auguste Comte)
- uitgangspunten

→ er is 1 werkelijkheid! waar we rechtstreeks toegang toe hebben (naïef realisme)



→ de werkelijkheid is bevattelijk, identificeerbaar en meetbaar
→ alle verschijnselen zijn onderworpen aan onveranderlijke natuurwetten
→ alleen empirische wetenschap levert werkelijke kennis op
→ onderzoeker en onderzoeksobject zijn onafhankelijke entiteiten (dualisme/objectivisme)
→ onderzoeker kan de werkelijkheid objectief waarnemen, heeft geen invloed op die
werkelijkheid (dualisme/objectivisme)
→ hypothetisch-deductieve methode (we hebben hypothese, we doen observaties die ons
zeggen of de hypothese juist of fout is en observaties is objectieve kennis die ons info geeft)
→ gericht op ontdekken universele wetmatigheden (nomothetische methode: observeren op
groepsniveau en ervan uitgaan dat het algemeen geldend is voor iedereen)
→ verificatiecriterium: wetenschappelijke uitspraak kan worden getoetst door na te gaan of
deze in overeenstemming is met zintuiglijke (empirische) waarnemingen
→ kennis is waardenvrij

post-positivisme
→ ob basis van aantal problemen met positivisme
→ 1 ware werkelijkheid, maar slechts gedeeltelijke te bevatten (we zijn gelimiteerd in
werkelijkheid)
→ van absolute zekerheid naar plausibiliteit (waarschijnlijkheid)
→ falsificatie (1 iets fout wilt zeggen dat de stelling fout is, wat kan onze theorie in vraag
stellen, limiteren) in plaats van verificatie
→ onderzoeker blijft objectief en onafhankelijk

(post-)positivisme en onderzoek
- dominantie kwantitatief onderzoek in de psychologie vaak geassocieerd met

positivisme

- echter geen noodzakelijk verband:
Comte: “our business is to study phenomena, in the characters and relations in which
they present themselves to us, abstaining from introducing considerations of
quantities, and mathematical laws, which is beyond our power to apply”
→ psychologische fenomenen: dit veld kunnen we niet aan de hand van
kwantiteiten, wiskundige wetten bestuderen, er is geen exclusieve link tussen
positivisme en kwantitatief onderzoek = logisch als je ervan uitgaat dat werkelijkheid
kenbaar is, dat we daar een objectieve onafhankelijke toegang toe hebben, waarom
zouden kwalitatieve observaties ons niet evengoed toelaten om de werkelijkheid te
beschrijven zoals ze echt is, geen principieel theoretisch probleem in, maar
natuurwetenschappen gebruiken wel vooral kwantiteiten, we zien iets in de
spiegeling van de psychologie aan de natuurwetenschappen dat er affiniteit is met
kwantitatief onderzoek

- zie p 44 kwantitatieve imperatief

(sociaal-)constructivisme
- historische wortels binnen postmodernistische traditie die ontstond in jaren ‘60

→ primaat van de taal, discours (>< taal als representatie)
→ alles is constructie, alles is tekst

- uitgangspunten:
→ niet 1 juiste realiteit, maar meerdere geconstrueerde realiteit (relativisme)



→ waarheid en objectieve kennis van de wereld zijn onmogelijk
→ realiteit afhankelijk van taal (taal is centraal, geen eenduidige betekenis van
woorden en teksten)
→ context!
→ Sociale realiteit is niet gedetermineerd door fysische krachten en wetten, (vb
verslaving is een brein stoornis/hersenziekte, benaderen we anders, die dimensie is
veel minder aanwezig, reduceren we dus naar fysische krachten en wetten, staat los
van context) maar wordt actief geco-construeerd door mensen
→ Onderzoeker niet onafhankelijk van onderzoeksobject; interactie staat centraal
(reflexiviteit) (transactioneel/subjectivisme)
→ Methodologie is hermeneutisch (kunst van het interpreteren) en dialogisch
(interpretatief)

- Begrijpen en interpreteren van de mens en diens uitdrukkingsvormen (=
continu cyclisch proces, al het materiaal dat we krijgen interpreteren we en
dan gaan we terug naar materiaal en dan verandert dat voor ons) (vb analyse
van een roman)

- Interpreteren als uitgangspunt voor kennis en waarheid in dagelijks leven en
wetenschap

- Interpretatie als dialectisch en circulair proces (=nooit definitief, blijft gaan,
nooit finaal)

→ Doel van onderzoek is niet predictie en controle van toekomstige gebeurtenissen,
maar de constructie van krachtigere en meer heldere manieren om geleefde ervaring
te begrijpen
→ Accent op idiografische (vertrekken van individu, verschillende naast elkaar, recht
doen aan wat er in de individuele interviews komt, en dan mss uiteindelijk naar
groepsniveau gaan) methode, kwalitatief onderzoek (belang taal, hoe realiteit gezien
wordt door individu, …)

kritische theorie
→ gelijkaardige uitgangspunten als constructivisme (relativistische benadering van de
werkelijkheid, subjectivistisch-dialectische positie van de onderzoeker en participant, dus het
besef dat wij een impact hebben, dat er een relatie is tussen onderzoeker en participant,
MAAR: niet 1 realiteit maar wel realiteit als ‘vastgezet’ binnen politiek-sociaal-historische
context, dus hoe wij de wereld, de realiteit waarin we leven, de sociale realiteit, is realiteit die
bepaalde vastheid, bepaald punt heeft omwille van machtsdynamieken die spelen binnen
een samenleving)
vb instituties bepalen hoe sociale realiteit bestaat en eruit ziet, wetten en juridische
processen
vb bezit van grond, kunnen we grond bezitten? wat minderheidsgroepen zijn, plekken in de
samenleving
→ accent op geleefde ervaring die gemedieerd wordt door machtsverhoudingen in sociale
en historische contexten
→ onderzoek in functie van emancipatie en transformatie, dus via onderzoek werken naar
bewustwording dat bepaalde zaken geen vaste realiteit zijn, dat er andere dingen mogelijk
zijn
→ waarden spelen belangrijke rol
→ dialectische verhouding onderzoeker-onderzochte, iets bepaald naar boven halen



vb onderzoek vanuit kritisch perspectief
vb vaderschap:
leidt vaderschap tot meer stress? …  tot minder slaap?
= positivistisch, alsof vaderschap onafhankelijk kan gezien worden, vraag hierop is ja of nee,
kwantiteiten, we schijnen ze objectief te kunnen bepalen, deductieve, etic dat vaderschap
leidt tot meer of minder slaap

hoe ervaren nieuwe vaders de transitie naar ouderschap?
= constructivistisch, omdat: consequentie van het beschouwen dat er meer perspectieven
zijn, impliceert dat mensen het op verschillende manieren kunnen ervaren, idee dat wij die
ervaring niet kunnen invullen voor een ander, onderzoeker erkent dat eigen ervaringen en
gedachtes het object beïnvloeden
doel: ideografisch perspectief, emic, inductive

hoe krijgt het opnemen van genderrollen vorm bij nieuwe ouders?
= kritische theorie, omdat: heel bewust van eigen positie, onderzoeker gedraagt zich naar
historische structuren (macht en gender hangen samen), verbonden met waarden,
doel: context in rekening brengen



hoofdstuk 3: literatuurstudie en onderzoeksvraag

beginnen met literatuurstudie, vraag is erop gebaseerd: dialoog tussen literatuur en
interesses, iets waarover je meer wilt weten
onderzoeksvraag begint: en bevindingen om uw vraag bij te stellen en opnieuw data
verzamelen: dat proces is iteratief, doorloopt cyclussen, binnen en tussen de stappen zit die
herhaling ingebakken

onderzoeks zandloper

van breed naar vernauwing om dan terug te verbreden: zandloper
brede vraag en interesses, vernauwen naar specifieke vragen hierover/focussen, op
bepaalde manier operationaliseren (interview, vragenlijst, observatiemethoden, experiment)
en dan observeren
deze analyseren
terug verbreden: conclusies trekken naar bredere, minder specifieke aspecten
en dan terug generaliseren naar vragen/theorie
⇒ actie zit in het midden, en dan in verband leggen met een breder kader



startpunt onderzoek
persoonlijke interesse:
sociaal/maatschappelijk/psychologisch probleem: dat u relevant lijkt, dat vragen oproept
theoretisch probleem
⇒ vertrekt van verschillende factoren die samenhangen
data verzamelen vanuit initieel onderwerp ⇒ geen bruikbare bevindingen
belang van conceptualisatie → van brede focussen tot goede specifieke kwalitatieve
onderzoeksvraag (aantal voorwaarden)
= grote moeilijkheid

1. plaats theorie/literatuur in kwalitatief onderzoek
theorie algemeen: verklaring van geobserveerde regelmatigheden: theorie legt dus iets uit
relatie theorie - onderzoek: breder, theoretische bril ophebben

- wat is theorie? ⇒ verschillende abstractieniveaus/types (grand, middle-range,
publicaties-als-theorie)

- inductieve versus deductieve benadering
- verschillende opvattingen over rol literatuurstudie in kwalitatief onderzoek

types theorie
meta niveau (grand theories)
→ cfr. wetenschapsfilosofische paradigma’s (vorige les, verschillende visies, niet neutraal,
kwal en kwan te verenigen?
→ onderzoeksmethoden zijn nauw verbonden met verschillende visies van hoe de
sociale/psychologische realiteit bestudeerd moet worden ⇒ geen neurale methoden
→ niet (volledig) testbare assumpties, aannames: niet helemaal te testen
→ ook wel: omvattende theorieën over bijvoorbeeld menselijk psychisch functioneren,
sociale structuren
⇒ hoe benaderen we dat nu? vanuit welk theoretisch kader?

middle-range theorien
- pogingen om een beperkt fenomeen te begrijpen en verklaren: theorieën waarmee

we handelen in specifieke fenomenen, waar we veel over leren
- vb over de rol van sociale achtergrond in de ontwikkeling van delinquentie, rol van

hechting in latere psychopathologie, rol van organisatiestructuur op productiviteit…



→ op andere manier ga je leiding geven, = mcgregors XY theorie, X is anders dan Y
→ terror management theory: mensen zijn bang voor de dood, en daar gaan we op
bepaalde manieren mee om, mensen handelen in aansluiting let hun eigen identiteit en blik
op de wereld
⇒ kader om onderzoek te doen naar specifieke fenomenen
aan begin studie en ook bij interpreteren van bevindingen

publicaties-als-theorie
→ bestaande literatuur als theoretische context, wat is er al aan studies?
→ literatuur als proxy voor theorie, grens is niet absoluut,
→ fact-finding studies: hoe veel mensen doen dit zo en dit zo, ook hier impliciete concepten
en theorie, die spelen altijd een rol!
⇒ concepten noodzakelijk om waar te nemen …
⇒ spelen allemaal een rol, in verschillende stappen, fases

theorie bouwen of testen
inductie en deductie
→ verhouding theorie onderzoek:

- theorie als basis voor onderzoek: hypothese, voorspellingen
- theorie als resultaat van onderzoek: bouwen obv exploratie theorie opbouwen

→ inductieve aspect centraal in kwalitatief onderzoek!
→ echter inductieve en deductieve aspecten in elke vorm van onderzoek

⇒ kwestie van nuances, accenten (in kwal: inductieve, kwan: deductieve)
⇒ ‘sensitizing concepts’ (richtinggevende begrippen) = we willen open beginnen en

iets begrijpen van betekenis die mensen zelf verlenen aan iets, maar we kunnen niet zonder
theoretische aspecten, psycholoog: bepaalde focus met bepaalde effecten
⇒ die begrippen helpen ons er een lijn in te zien, om iets op te merken in die data!
→ iteratief proces!

plaats van een literatuurstudie
verschillende opvattingen over plaats literatuurstudie in kwalitatief onderzoek
contra:

- profileren tegenover deductief kwantitatief onderzoek (historisch argument)
- voorkomen beïnvloeding onderzoeker door literatuur
- emic perspectief centraal: participant als startpunt, bottom up, literatuur eerst buiten

beschouwing laten en in tweede stap wel gaan kijken al we bevindingen hebben



⇒ literatuurstudie minimaal of afwezig (extreem standpunt): zo weinig mogelijk kijken naar
de literatuur en gewoon starten met kwalitatief onderzoek vanuit de participant, is niet zo
zinvol argument, literatuur beïnvloed u te veel, het stuurt u te veel in bepaalde richting en we
kunnen dat niet helemaal weglaten

pro:
- vaststellen wat er reeds over onderwerp geweten is, kan onze vraag verfijnen
- detecteren van gaten in kennis
- beschrijven hoe studie kan bijdragen tot bestaande kennis over onderwerp
- vermijden duplicatie, is zinloos, replicaties is wel interessant
- bijdragen aan het formuleren van een onderzoeksvraag, zonder literatuur is het

moeilijk om het specifiek te maken
- kaderen van eigen onderzoek binnen context van andere studies
- aantonen dat er gereflecteerd werd over de onderzoeksvraag, dat het doordacht is
- mogelijkheid afbakenen richtinggevende/sensitiverende concepten

⇒ belang van een literatuurstudie!!

→ actueel kwalitatief onderzoek
- meestal inleidende literatuurstudie
- beperkte of geen verwachtingen/hypothesen
- mogelijkheid sensitiverende concepten:

- aanduiding waar te zoeken (aandacht richten)
- helpen om variatie is geobserveerde fenomenen te begrijpen
- niet sluitend of definitief

- rapportage: eigen bevindingen in relatie tot bestaande literatuur

verplichte literatuur
voorbeeld: begrijpen van hoe chronisch zieke kinderen hun privacy op social media mbt
hun gezondheid: hoe ze ermee omgaan
structuur artikel: bedenkingen → objectieve taal, retoriek, vrij wetenschappelijk,
→ IMRAD structuur (introduction, method, result and destruction)
literatuur komt aan bod, introductie begint met overzicht van de bestaande literatuur die als
context gegeven wordt waarbinnen de studie gedaan wordt
van breden naar vernauwend, iteratieve aspect
literatuur proxy
niveau theorie

2. onderzoeksvraag formuleren
algemeen: kwalitatieve onderzoeksvragen

- open vragen: eerder gericht op inductief onderzoek, wil niet zeggen dat er geen
focus is of dat ze vaag zijn, maar dat we niet al bepaalde richting aansturen

- sluiten aan bij onderwerp en de probleemstelling
- kunnen aangepast worden doorheen het onderzoeksproces (flexibiliteit)
- hoe en wat vragen eerder dan waarom, in welke mate, hoeveel, verschil … vragen

(zijn kwantitatieve vragen)



voorbeeld: probleemstelling - doel - vraag
begint bij brede interesse: bij onderwerp en vernauwd: probleemstelling, doel en vraag
→ radicale carrièreswitch
vb probleemstelling: Recente veranderingen op de arbeidsmarkt hebben ervoor gezorgd dat
het maken van een carrièreswitch vandaag een actueel fenomeen is. Ondanks toenemende
studies naar motieven voor een carrièreswitch, bestaat er hieromtrent nog steeds heel wat
onduidelijkheid. Zo maakt bestaand onderzoek voornamelijk gebruik van vooraf
gestructureerde maten om motieven te bevragen waardoor er niet gepeild wordt naar
subjectieve ervaringen van mensen

Doel: diepgaand inzicht in subjectieve motieven voor een carrièreswitch

Vraag: Wat zijn motieven voor het maken van een carrièreswitch?

structuur kwalitatieve onderzoeksvraag
structuur vraag vaak:

- wat/hoe (ww) {kenmerken - fenomenen} bij/voor {(kenmerken) onderzoekseenheid -
(setting)} ?

- hoe (ww) {(kenmerken) onderzoekseenheid - (setting)} {kenmerken - fenomenen} ?
voorbeelden

- wat zijn bevorderende en belemmerende factoren in het gebruiken van
differentiërende onderwijstechnieken voor Vlaamse leerkrachten in het gewone
basisonderwijs?

- hoe ervaren Vlaamse tienermeisjes de portrettering van vrouwelijke seksualiteit in de
media?

- wat zijn de motieven van mensen om mantelzorger te worden?
- hoe gaan jonge kinderen (3-6 jaar) om met het verlies van een een huisdier?

basiselementen kwalitatieve onderzoeksvraag
- vraagwoord: wat/hoe
- onderzoekseenheid: over wie of wat wil je uitspraken doen, niet noodzakelijk gelijk

aan waarnemingseenheden, dus bij wie je waarnemingen gaat doen, in veel gevallen
is dat wel zo

- kenmerken of eigenschappen / fenomenen: wat zijn de kenmerken van je
onderzoekseenheid (afbakenen), wat is het fenomeen dat je bestudeert bij de
onderzoekseenheden, focus op 1 fenomeen (beperken)

- gebruik ‘explorerende’ werkwoorden: open design

aantal onderzoeksvragen
formuleer (1 of 2) hoofdvragen
→ open en breder, vb hoe ervaren depressieve patiënten een tijdslimiet (een vooraf
vastgesteld aantal sessies) in psychotherapie?
en eventueel beperkt aantal (max 5-7) subvragen: richting te geven in verdere proces
→ specifieke dimensies van hoofdvraag



→ gelinkt aan richtinggevende concepten, sampling en dataverzameling, vb hoe ervaren
depressieve patiënten een tijdslimiet in cognitieve gedragstherapie? of in psychodynamische
therapie, …
sampling: homogeniteit en heterogeniteit in de steekproef

voorbeeld
centrale vraag: ‘hoe ervaren Vlaamse tienermeisjes de portrettering van vrouwelijke
seksualiteit in de media?’
mogelijke subvragen:

- wat zijn relevante media voor Vlaamse tienermeisjes?
- welke beelden omtrent vrouwelijke seksualiteit merken zij daarin op?
- hoe interpreteren ze deze beeldvorming van vrouwelijke seksualiteit?
- hoe zien ze dit in relatie tot hun eigen ervaring omtrent seksualiteit?
- hoe gaan ze om met mediaberichtgeving omtrent vrouwelijke seksualiteit?

→ kan basis vormen voor bijvoorbeeld het opstellen van interviewvragen
(dataverzameling)

eigenschappen onderzoeksvragen
vermijd assumpties over bestudeerde fenomeen in het formuleren van de
onderzoeksvraag/vragen

1. beperk assumpties over de aard, condities en kwaliteiten van het fenomeen ⇒
maximale openheid voor verschillende ervaringen, betekenissen, …

vb aan wat voor soort berichten op sociale media ergeren Vlaamse adolescenten zich en
hoe gaan ze daarmee op?

- verondersteld dat adolescenten zich ergeren aan berichten op sociale media
- verondersteld dat ze strategieën nodig hebben om daarmee om te gaan

⇒ alternatief: hoe begrijpen en ervaren Vlaamse adolescenten berichten op sociale media?
nuance: voorgaand onderzoek kan de vraag specifieker maken en beperkte assumpties
rechtvaardigen

vermijd assumpties over het bestudeerde fenomeen in het formuleren van de
onderzoeksvraag/vragen

2. geen assumpties over richting en hiërarchie ⇒ maximale openheid voor mogelijks
alternatieve verklaringen, ervaringen…

vb ervaren meisjes meer stress door sociale media dan jongens? (=kwantitatieve vraag!)
- verondersteld dat sociale media stress veroorzaakt
- verondersteld dat geslacht de groep gedefinieerd

⇒ alternatief: hoe ervaren meisjes en jongens de rol van sociale media in hun leven?

causaliteit in kwalitatieve onderzoeksvragen
algemeen: vermijden van causale taal (effect op…, veroorzaken, beïnvloeden…)
verschillende posities (gelinkt aan positie tav literatuurstudie voorafgaand aan onderzoek)

- absoluut vermijden causaliteit
- kwalitatieve interpretatie causaliteit: process-theory
⇒ 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 (socialen culturele, institutionele) mechansme



⇒ complexe notie van causaliteit (indirecte causaliteit, voorbij eenvoudige
associaties, belang context)
⇒ >< variantie theorie: kwalitatieve benadering focus op variabelen en relaties
tussen specifieke variabelen (effecten, hiërarchie), hypotheses toetsen

kwalitatieve onderzoeksvragen beoordelen
haalbaarheid: onderzoekbare vraag? mogelijkheid data te verzamelen, gebruiken?,
middelen?, zinnige vraag? niet te breed, te gecompliceerd?
ethisch verantwoord?
bijdrage, relevantie: open voor onverwachte zaken?, draagt de vraag bij aan de literatuur?,
is de vraag relevant?



hoofdstuk 4: steekproef

leerdoelen:
1) het doel van kwalitatieve steekproef begrijpen en kunnen toelichten
2) de eigenschappen van een kwalitatieve steekproef kennen en deze kunnen uitleggen
3) ≠ technieken van steekproefselectie kennen + herkennen in concrete studies
4) inzicht hebben in ethische dimensie + praktische haalbaarheid v/e kwal. steekproef
5) criteria om kwal. steekproeven te beoordelen kennen + kunnen toepassen op

concrete studie

1. doel en eigenschappen steekproefselectie in kwalitatief onderzoek
→ principe: zoeken naar rijke diepgaande data verzamelen
⇒ stuurt sampling = grondig doordacht proces en bepaald door ozvraag en verloop oz
→ steekproef = niet ad random, maar specifiek geselecteerde mensen die kunne bijdragen
aan oz, dus doelbewust (purposive) samengesteld!

1. gericht op relevantie voor conceptueel kader en beantwoorden van de
onderzoeksvraag

2. gericht op analytische generaliseerbaarheid en transfereerbaarheid
3. gericht op verkrijgen van rijke data via evenwicht tussen heterogeniteit en

homogeniteit
4. zijn flexibel: sequentieel of niet-sequentieel (vast)
5. eerder klein ivm kwan oz (steekproefgrootte)

in functie van kader en onderzoeksvraag
purposive selecteren obv criteria die toelaten ozvraag te beantwoorden
analyse-eenheid: verschillende niveaus vb individuen met gedeelde kenmerken/organisatie
vb psychiatrische instelling/groepen mensen vb facebookgroepen
⇒ primaire vraag: vraag over wie of wat je uitspraken wil kunnen doen!
(afhankelijk van onderzoeksonderwerp: andere analyse-eenheid!)
→ kan ook meerdere tegelijk: vb eerst instelling en dan individuen of documenten
→ gevalstudie: eerst geval kiezen, dan binnen geval selectie maken van wat we gaan
bestuderen: vb aantal momenten

in functie van generaliseerbaarheid
→ ozvraag + assumpties van waaruit we de wereld benaderen + bevindingen die al bestaan
over onderwerp ⇒ hoe we selecteren
→ selecteren van goede steekproef = heel belangrijk om te kunnen generaliseren!
→ 3 vormen van generalisatie
generalisatie:

- bredere conclusies kunnen trekken obv specifiek voorkomen dan conclusies die
enkel geldig zijn voor de situatie waarin de studie plaatsvindt

- inferentie/afleidingen over het niet-geobserveerde obv het geobserveerde
- breed: belang van relevantie onderzoeksbevindingen voor settings en mensen buiten

onderzoekscontext
kwantitatief onderzoek: zeer centraal begrip, = gebruikelijke invulling van generalisatie



kwalitatief onderzoek: controversieel: heel ander statuut, generalisatie is niet zo
vanzelfsprekend een na te streven doen, eerder nadruk op idiografische eerder dan
nomothetische (zoals bij kwan), maar wel stijgend belang (wel veel inzetten op een geval
specifiek, maar toch proberen om voorzichtig te generaliseren)

1. formele of statistische generalisatie: nomothetische kwantitatieve benadering
wordt in getallen uitgedrukt of het generaliseerbaar (extrapoleren) is van steekproef
naar populatie
→ steekproef moet willekeurig zijn uit de populatie, random sampling uit een
geïdentificeerde populatie (probability sampling)
→ steekproef is dus representatief voor de populatie: dus moet een grote steekproef
zijn!
⇒ in de realiteit: vaak niet haalbaar: vaak gemakkelijk bereikbare steekproeven,
(enkel studenten psychologie bevragen en dan naar hele populatie gaan)
⇒ ideaal doel kan niet → testen gebeuren vanuit een assumptie die niet correct is!

- random sampling mythe: gebaseerd op assumptie die niet vervuld is!
- probleem: generalisatie niet altijd vanzelfsprekend!

2. analytische generalisatie: meer kwalitatieve benadering, maar kan ook bij meer
theoretisch gestuurd kwantitatief oz
= generaliseren van bijzonderheden naar bredere constructen of theorie
⇒ we doen specifieke observaties maar van andere aard: interviews participanten
observatie = meer narratief materiaal, zaken zien die terug keren en concepten
ontwikkelen = inductie en abstractie
daarna: door middel van andere observaties van studies de concepten verder
uitwerken, vergelijken = toepassen en deductie
⇒ die andere observaties: evidentie voor ontwikkelde concepten en theorieën ofwel
evidentie voor alternatieve concepten en theorieën: nieuwe modellen!
→ als observaties evidentie geeft voor de reeds ontwikkelde concepten =
analytische generalisatie
samengevat:

- ontwikkelen van conceptualisaties van processen en menselijke ervaring door
diepgaand oz en hogere-orde abstractie



- onderscheid maken tussen wat relevant is voor veel participanten versus wat
uniek is

- rigoureuze inductieve analyse in combinatie met bevestigende evidentie
= ideaal doel, complex proces: iteratief proces = zeer belangrijk
MAAR: stoppen op geschikt moment eerder dan bij saturatie (theorie is in die mate
ontwikkeld dat nieuwe bevindingen niet meer bijdragen)
OF: risico op overgeneralisatie: te grote conclusies om te generaliseren

3. transfereerbaarheid: vooral kwalitatief oz
case-to-case translation, gebruik van bevindingen voor andere groep mensen of
settings
= mate waarin lezer obv rapportage kan besluiten of bevindingen overdraagbaar zijn
naar andere context, naar andere groep mensen of setting
→ gebaseerd op maken van afweging in hoeverre dat een bepaalde groep gelijk is
aan andere groep / context waarover je wil weten of bevindingen van toepassing zijn
= afweging over similariteit: hoe gelijk is de context, hoe gelijk is de groep mensen

- nadenken over welke kenmerken relevant zijn: belang gedetailleerde
beschrijving (thick description)

- oordeel over vergelijkbaarheid contexten/individuen lang kant van de lezer!

homogeniteit en heterogeniteit in een kwalitatieve steekproef
→ homogeniteit en heterogeniteit in balans houden!
homogeniteit = mensen moeten gemeenschappelijke ervaring hebben, anders niet kunnen
vergelijken ⇒ meer diepgang, meer diep ingaan op bepaalde thema's
heterogeniteit = mensen moeten van elkaar verschillen opdat attributie (begrijpen van
waardoor verschillen zijn tussen mensen) aan iets kan toegewezen worden ⇒ diversiteit en
breedte
⇒ evenwicht!!! (steekproeven samengesteld op 1 kenmerk, op andere kenmerken is er
variatie
voorbeeld: vrouwen die van eerste kind bevallen (=homogen kenmerk), vrouwen van
verschillende leeftijd + in ander ziekenhuis bevallen (=heterogeen kenmerk)
⇒ zo goed in kaart brengen wat de beleving ervan is!
= onderliggend theoretisch principe → duidelijke link met kader en de onderzoeksvraag

flexibiliteit in kwalitatieve steekproeven
sequentieel steekproeftrekken: in begin: brede criteria, dan verder toevoegen/verwijderen
van inclusiecriteria, dan verder selecteren v participanten, … : steeds meer verfijnde
selectiecriteria gebruiken
→ theorie-bouwende karakter van kwalitatief onderzoek
niet-sequentieel: in begin criteria voor het hele proces, = minder afhankelijk van
bevindingen en meer gecontroleerd
⇒ niet absoluut, eerde continuum, dit is meer flexibel dan kwantitatief oz, aanpassingen
zijn in functie van onderzoeksvraag en evaluerende antwoorden daarop

steekproefgrootte
omvang: moeilijk te bepalen

- klein genoeg: grondige analyse kunnen doen, vb gevalstudie, levens interview



- voldoende groot: spreken van saturatie (als geen nieuwe concepten/dimensies meer
kunnen gevonden worden): geen regels, onderzoeker bepaald zelf eindpunt van
dataverzameling!  vb kortere interviews, grotere groep = noodzakelijk

homo of hetero: heel homogene: kleiner aantal want steeds dezelfde patronen
heel heterogeen: meer nodig voor variatie kan begrepen worden!

⇒ we willen altijd dat resultaten licht werpen op ruimer fenomeen of groep mensen dan
enkel degene die deelnemen aan studie

2. technieken van steekproefselectie
meest gangbare manier: doelgericht (purposive) selecteren
andere manieren:

- convenience of opportunistic sampling: mensen die relatief eenvoudig te bereiken
zijn = niet zo betrouwbaar want geen bewuste selectie, generalisatie =
problematisch, minst goede methode

- purposive sampling:
1. algemeen doelgerichte sampling: niet direct gericht op ontwikkelen van een
theorie, niet-sequentieel
2. theoretische sampling: bij grounded theory study, altijd sequentieel, gericht op
theorie opbouw
3. sneeuwbal of chain referral sampling: bij mensen die moeilijk bereikbaar zijn,
participanten gevraagd of ze nog mensen kennen die hetzelfde hebben meegemaakt

⇒ 2. en 3. = specifieke vorm van purposive/doelgericht trekken: goede criteria maken is
essentieel en cruciaal om goed beargumenteerde strategie te hebben!

⇒ 1. algemeen purposive sampling: specifieke technieken
1) extreme of afwijkende case sampling: bij gevalstudies en kleine steekproefselectie

- documenteren van de ongewone/extreme manifestaties van een fenomeen
(outliers)

- logica: naar het extreme kijken om te leren over het typische, algemene,
middelmatige (en het ongewone)

vb: maar bij paar bedrijven excellente resultaten, dan bestudeer je deze bedrijven
2) typische case sampling

focus op: het typische/gemiddelde proberen beschrijven waar nood is aan consensus
over wat typisch/gemiddeld is
= het gewoonlijke proces/verschijning illustreren/beschrijven

3) kritische case sampling: die gevallen selecteren dat ons besluiten laat trekken als ze
iets typisch hebben: maximale toepasbaarheid van info op andere cases
→ “als hier, dan…”

4) maximale variatie sampling
→ brede range aan variatie in relevante dimensies: op dimensies voldoende variatie
op de steekproef
→ belang identificeren relevante karakteristieken om variatie op te maximaliseren
doel: ontdekken van wat er terugkomt doorheen variatie en wat er uniek is aan
variatie, aan vb mensen die pas ouder geworden zijn, paar jaar terug kind hebben
gekregen, 20 jaar terug kind hebben gekregen
⇒ zowel gemeenschappelijke als variatie in kaart brengen!

5) homogene sampling: variatie beperken



gelijkaardige groep beschrijven/onderzoeken
typisch bij focusgroepen onderzoek: mensen met dezelfde leeftijd die allemaal
hetzelfde hebben meegemaakt om zo gesprek op gang te krijgen!

6) doelgerichte random sampling: vertrekken van maximale variatie sampling, binnen
mogelijke participanten random gaan selecteren
→ doel = niet om te kunnen generaliseren zoals in kwantitatief onderzoek, wel om
geloofwaardigheid van conclusies te verstevigen, vergroten!

7) gestratifieerde doelgerichte sampling: meerdere strategieën combineren; vb
maximale variatie sampling: binnen elk van de drie soorten bedrijven een typisch
bedrijf selecteren,
⇒ 6) en 7) vertrokken van eerdere sampling technieken

3. verdere aandachtspunten: ethische aspecten en haalbaarheid
ethische overwegingen: onderzoeken en onderzochte zijn nauw verbonden
→ wie, wat en of we geïnformeerde toestemming kunnen vragen = belangrijke
overwegingen
⇒ reflecteren: impact, veiligheid, vertrouwelijkheid kunnen garanderen
= niet vanzelfsprekend!
haalbaarheid: niet 100 interviews diepgaand kunnen bestuderen, wel stukjes ervan
analyseren vb, ook: iemand voor masterproef heeft minder tijd en middelen dan
onderzoeksgroep aan unief ⇒ andere overwegingen over haalbaarheid!

4. checklist
→ relevant voor conceptueel kader en onderzoeksvraag?
→ rijke info opleveren?
→ generaliseerbaar?
→ ethisch?
→ haalbaar?



hoofdstuk 5: dataverzameling

belevings- of ervaringsperspectief van participanten + data verzamelen → gesprekken
(interviews) / participerende observaties / documenten
welke?: onderzoeksvraag, ethische aspecten, logelijkheid tot toegang tot het
onderzoeksveld (haalbaarheid)
⇒ afweging: beste data opleveren + praktische haalbaarheid
⇒ vaak gecombineerd = triangulatie, verhoogt validiteit onderzoek

1. interviews
= meest gangbare vorm
→ weinig/meer gestructureerd: volledig is niet bruikbaar want eerder cijfers krijgen dan
→ face-to-face, telefonisch, individueel, in groep

soorten kwalitatieve interviews
= conversatie tss minstens 2 personen, ene persoon (onderzoeker) stelt vragen aan andere
persoon (participant) om info (data) te verkrijgen rond percepties, ervaringen, meningen,
ideeën, … van de participant

1) gestructureerde interviews
op voorhand vragen uitgewerkt, in exacte bewoording gevraagd, steeds in dezelfde
volgorde
→ voordeel: meerdere onderzoekers kunnen gelijkend interview afnemen,
verminderd de onderzoekersbias,
→ nadeel: door strikte hantering, kan voorbijgegaan worden aan interessante
onderwerpen die de participant zelf aanhaald

2) ongestructureerde interviews
start open vraag, topiclijst bij de hand houden
→ voordeel: veel ruimte voor participant op te spreken over wat hij/zij belangrijk vindt
→ nadeel: gaat over heel uiteenlopende zaken, analyse wordt bemoeilijkt!

3) semi-gestructureerde interviews
midden
interviewleidraad, niet strikt gevolgd, op interessante punten verder ingaan op wat
gezegd wordt = doorvraag
flexibiliteit wat betreft volgorde
→ voordeel: degelijk voorbereiding wat betreft vragen, ook om na te denken over de
meest optimale volgorde van de vragen
ook: als onderzoeker flexibel en ruimte maken voor het nieuwe en onverwachte

kenmerken en doelen
- onderzoeker volgt tempo van de participant
- participant bepaald omvang, invulling en resultaat
- erg flexibel
- uitgebreide inleiding, vragen + afronding
- start: zichzelf en onderzoek voorstellen
- informed consent: toestemming voor registratie, anonimiteit benadrukt, vertrouwelijk

behandeld, participant kan steeds stoppen



voorbereiding van een interview
sampling moet op voorhand beslist worden!
stilstaan bij eigen impact op onderzoek!
= variatie in mate van structuur: open interviews (1 vraag en doorvragen, richting geven aan
interview), semi-gestructureerde (meer vragen voorbereid, meer impact verloop en inhoud)
⇒ onderzoeker moet openstellen! + verhaal volgen!
→ hoe meer structuur, hoe meer gevaar op sturing van de onderzoeker
→ gevaar teveel gefocust op stellen van voorbereide vragen: minder luisteren
⇒ interviewguide: hulpmiddel en leidraad, niet aflezen, = evoluerend zeker bij sequentieel
samplen, kan ook ondersteunend zijn voor mensen die nieuw zijn in afnemen van interviews:
suggestief geformuleerde vragen vermeden, vragen zjn open en duidelijk, soms
kleinschalige pilot studie

afnemen van een interview: algemene principes
actief luisteren
open houding, interesse uitdrukken, verbaal of non-verbaal de participant aanmoedigen,
empathisch opstellen en inleven in het verhaal, ook analytisch met probleemstelling in
achterhoofd: ofwel meer uitbreiding gevraagd, ofwel met nieuw thema gestart

vragen stellen
vragen: open en sturen niet, zo neutraal mogelijk!
→ voldoende duidelijk zijn, en vrijheid bieden om verhaal volledig te kunnen doen
doorvragen en ingaan op wat relevant lijkt = belangrijk principe
probing = mensen aanmoedigen om dieper op hun verhaal in te gaan! (verbaal of
non-verbaal)

verbaal voorbeeld non-verbaal voorbeeld

stimuleren/uitnodige
n om te vertellen

hmhm, ja, jaja, oke
als vragend of met
neutrale intonatie
brengen

idem knikken

vragen naar
verduidelijking

oke, ik was
benieuwd naar wat
je leuk vind aan je
baan

luisteren (en dit
expliciet laten
merken)

respondent
regelmatig
aankijken, rustige
lichaamshouding

ongericht expliciet
doorvragen

hoe bedoel je?, kan
je dat toelichten?,
het is me nog niet
volledig duidelijk,
kan je voorbeeld
geven?

context
- plaats van het interview: voorkeur aan vertrouwde omgeving, participant zal zich

rustiger voelen



- registratie: opgenomen versie met dictafoon = handigste, niets gaat verloren en
analyse kan systematisch verlopen, ⇒ onderzoeker kan volledig focussen op
gesprek,
→ wel toestemming vragen en verkrijgen!

- medium: face to face → handig om in te spelen op non-verbale communicatie, meer
betrokkenheid en risico op technische problemen is beperkt
via telefoon →  handig als participanten moeilijk bereikbaar zijn!

- tijd: duur = moeilijk in te schatten (anderhalf uur als richtuur) en hangt af van aard
onderwerp
⇒ rekening houden met vermoeidheid van participant + concentratie van
onderzoeker

- rust, stiltes: voelt ongemakkelijk aan maar nuttig voor participant → moment om
zaken nog even te overdenken

impact onderzoeker
op verloop + data
reflecteren en stil staan: wat verwacht ik en welke vooronderstellingen heb ik?
→ met uitgeschreven referentiekader: vooronderstellingen in kaart brengen + nadenken op
welke manier die kunnen beïnvloeden
ook tijdens interview: impact (stijl, persoonlijkheid en mate van ervaring), handelingen
onderzoeker beïnvloeden handelingen en antwoorden participanten
⇒ moet bewust zijn hiervan ⇒ meerwaarde voor kwaliteit

focusgroepinterviews
meerdere participanten tegelijk: interactie tussen participanten ⇒ meerwaarde (stimuleren
onderlinge debat)
nadelen: specifieke vaardigheden nodig om debat te kunnen leiden, complexe analyse,
neiging tot conformiteit van participanten, vaak oppervlakkig beschrijvende resultaten

2. observaties
participerende observaties = onderdompeling, immersie (binnen gaan in alledaagse situaties
en omgevingen van groepen/culturen)
→ etnografisch + antropologisch onderzoek!
cfr. geschreven foto
beeld over hoe mensen echt handelen, niet hoe ze denken te handelen
→ proberen wereld vanuit hun standpunt benaderen
⇒ vaak aangevuld met interviews, om verheldering te krijgen, interpretatie en motieven van
participanten leren kennen

rol van de onderzoeker
gradaties: actief deelnemen, niet actief deelnemen
→ participerende observatie = deelnemen aan leven maar zekere afstand bewaren!
→ niet-participerende observatie = geen of zeer beperkte mate interactie
⇒ verschillende rollen: actief deelnemen —-- observeren als buitenstaander

wat en hoe observeren
zowel breed als eng = progressief focussen
⇒ zowel context als specifieke onderzoeksonderwerp krijgt aandacht



→ breed: inzicht in leefwereld en sociale context
→ eng: na verloop van tijd, als gewenning optreedt, focus wordt beperkter, concentreren op
specifieke thema's/gebeurtenissen

uitgebreide en uitgeschreven verslagen gemaakt: veldnota's = beschrijvingen van wat
precies gebeurd, context, waarom en hoe + bedenkingen en reflecties ⇒ herbeleven, zoveel
mogelijk proberen herinneren
⇒ inzichten en beslissingen
→ nadeel: tijdsintensieve manier + heel veel observaties nodig om tot diepgang te komen!

ethiek
vaak bekritiseerd: onmogelijk om steeds toestemming te vragen
→ informed consent = probleem
⇒ bestudeerde groep moet op de hoogte zijn van onderzoek + doelen gecommuniceerd +
anonimiteit en vertrouwelijkheid!
⇒ gebeurtenissen niet concreet beschreven, enkel inzichten in uiteindelijke rapport

invloed van de onderzoeker
onderzoeker = deelnemer van de groep! ⇒ beïnvloed manier waarop participanten
onderzoeker zien + omgekeerd
⇒ onderzoeker probeert vertrouwen te winnen maar ook zeker afstand houden!!!
⇒ kritische reflectie! stil staan bij impact
→ ook door anderen: peer review of member check

3. documenten en beelden
= als het niet rechtstreeks bevraagd of geobserveerd kan worden
vb dagboeken, brieven, verslagen, rapporten, nieuwsberichten
(al bestaan voor start van oz ofwel voor oz gemaakt worden)
→ voordeel: data wordt minder retrospectief verzameld + sociale wenselijkheid van data
speelt minder mee + minder beïnvloed door interactie met interviewer/observator
→ getranscribeerd, code en categorie aan toegevoegd
⇒ analyse: inzicht en kennis over ervaringen van anderen in context en tijd

kwaliteitscriteria:
- authentiek
- betrouwbaar
- wat is herkomst
- met welke intenties
- accuraatheid: beïnvloed door nabijheid van de schrijver bij plaats + tijd, en door

condities waarin info verkregen is
- representativiteit: moeilijk als criterium, onderzoekers niet inschatten hoeveel

documenten over bepaalde gebeurtenis zijn gemaakt
⇒ bij documentanalyse: omstandigheden begrijpen waarin is docu is opgemaakt + intenties
van schrijver inschatten

data- of methodetriangulatie: validiteit nagaan, interpretatie bij docuanalyse = groot,
aanvulling van interviews = belangrijk dus!



beelden, fotos of tekeningen = ander middel om sociale realiteit uit te drukken
visuele beelden: primaire data ter aanvulling naast andere data-verzamelingsmethodes
video: uitdiepen en uitbreiden
fotos: minder geschikt, weinig inzicht in procesmatig karakter
⇒ context en kwaliteit = cruciaal ⇒ kwetsbare manier van dataverzameling

4. transcriptie
letterlijk uitgetypt en opgeschreven: niet enkel woorden, ook non-verbale communicatie, vb
stiltes, aarzelingen, twijfelingen, woorden zoeken, ideeën benadrukken



hoofdstuk 6: kwalitatieve onderzoeksmethoden en data-analyse

1. inleiding: kwalitatief onderzoek, een vak apart
wat is anders en boeiend aan kwalitatief onderzoek?
scoort hoog op ecologische validiteit = mate waarin onderzoeksresultaten overeenkomen
met de alledaagse praktijk of werkelijkheid
→ interactie met echte mensen, echte situaties
→ zeker bij etnografisch onderzoek: culturele gemeenschappen, antropologen die stammen
gaan onderzoeken = klassieke beeld dat mensen hebben, stereotiep idee, heteroseksuele
witte man die cultuur gaat onderzoeken
→ ook andere moderne etnografische onderzoeken: joris luyendijk, etnograaf en journalist,
andere manier van etnografisch onderzoek
⇒ boek: over economische crisis op iedereen impact, ging naar londen, mensen die actief
waren in markten gaan interviewen
⇒ op heel genuanceerde manier weergeven
⇒ vb onderzoek over homofoob geweld, onderzoek in homobuurt in brussel
⇒ gelaagdheid, complexiteit van maatschappelijke fenomenen in kaart brengen
specifieke vaardigheden voor nodig, zijn essentieel: sociale want je werkt met mensen
voorbeeld: onderzoek naar TUM (vragenlijst na sessie) ⇒ er kunnen zich veel
onvoorspelbare gebeurtenissen voordoen en je moet daarop voorbereid zijn

complexe realiteit - meer creativiteit als onderzoek
jongeren samenbrengen in groepsgesprek = ongemakkelijk, ze gaan zich niet zomaar
blootleggen
⇒ je wilt veilige omgeving creëren, hoe doe je dat?
→ eerste even nadenken over mening in groepjes van 2, en erna terug in groep ⇒ al beetje
voorbereid terug in de groep en per twee mening naar voor brengen
⇒ op die manier veiligheid gecreëerd
⇒ triangulatie: afstand tussen strand en bootje: op plaats B staan en afstand meten en dan
andere plaats A = andere afstand ⇒ zo bootje in kaart brengen

⇒ fenomeen vanuit verschillende perspectieven benaderen!

een auteur worden
uitstekende schrijfvaardigheden, rijke metaforen
vb in bali een hanengevecht bijgewoond
→ ze worden compleet straal genegeerd door lokale bewoners, = groot probleem
dan gaan ze naar hanengevecht gaan kijken, was al verboden en politie komt, lopen ervoor
weg en gaan binnen in duurtje en de dag erna spreken ze wel met hun, op dat moment
kregen ze toegang tot community, maakt hele analyse
⇒ heel sterk geschreven, = leerproces, vergt ervaring

2. data-analyse in kwalitatief onderzoek: benaderen, kwaliteit en rapporteren
algemeen
→ veelheid en rijkheid aan materiaal: 8 interviews = al 100 paginas tekst en dan nog iets
mee doen
→ maar: “analyticus interruptus” : veel pogingen, weinig resultaat
→ weinig vaste en duidelijke regels: hoe pas ik het aan

→ leer omgaan met onzekerheid en chaos



= altijd beetje een intuïtief en chaotisch proces
essentiële kenmerken: interpretatief, iteratief, constant-comparatief

interpretatief
niet feitelijk, wel achterliggende verklaringen/betekenissen/gelaagdheid
patronen, verbanden, thema’s blootleggen
structuur vinden in de chaos, systematiek inbrengen!
impact van de onderzoeker: subjectiviteit en reflexiviteit, we zijn erdoor bevooroordeeld, door
ons ervan bewust te zijn kunnen we er ook afstand van nemen, door die te noteren en vast
te stellen: wie ben ik als persoon

iteratief
herhaling, data verzamelen, reflecteren, leiden tot manier om aan de slag te gaan met
analyse, gaat leiden tot nieuwe data verzameling
⇒ onderzoeksresultaten kunnen aanleiding geven tot nieuwe dataverzameling te gaan
inplannen

→ het resultaat van de ene iteratie is het vertrekpunt van de volgende

constant comparatief
vergelijkingen maken continu, tussen interviews, ook binnen interview, hele tijd op
paradoxen botsen, zijn heel interessant!
waarom zijn er verschillen/gelijkenissen in evaring/betekenisverlening?

verschillende benaderingen
IPA (interpretatieve fenomenologische analyse)
grounded theory
⇒ theoretisch/epistemologisch geïnspireerd, vertrekt van duidelijk standpunt

thematische analyse
⇒  neutrale methodiek

⇒ 1 ding gemeen: coderen!

IPA
specifieke richtlijnen

1. symbolisch interactionisme (individu is geen passieve ontvanger van een objectieve
realiteit) = vooral sociologische theorie, we gaan alles wat wij zien interpreteren, zegt
ook: het zelf en de samenleving zijn twee zijden van dezelfde medaille, samenleving
is een som van al die individuen + samenleving zal ook impact hebben op het
individu (bepaalde waarden, normen, regels) ⇒ beïnvloeden elkaar wederzijds
bindmiddel tss zelf en samenleving = sociale interactie, bestuderen we in kwalitatief
onderzoek

2. interpretatieve methode of hermeneutiek (i e de studie van de interpretatie van
teksten) teksten interpreteren

3. fenomenologie: ontstaat in overgang van 19e naar 20e eeuw door edmund husserl:
“hoe verschijnt de wereld aan het menselijk bewustzijn?”
⇒ enige werkelijkheid die ertoe doet, is werkelijkheid van hoe individu bepaalde
zaken gaat ervaren, gaat over unieke ervaring van individu



→ fenomenologische reductie: enigste wat relevant is zijn bewustzijn fenomenen,
manier waarop individuen wereld waarnemen
→ = anti-reductionistische benadering: werkelijkheid niet vervatten in beperkt aantal
termen: vooral in kwantitatief onderzoek, niet reductionistisch, niet deductieve
benadering
→ eerder inductieve benadering, bottom-up
→ trouw aan hoe een fenomeen zich binnen bepaalde context aandient: context doet
ertoe!!!
⇒ bracketing: tussen haakjes plaatsen, erkenning dat je als onderzoeker een imp

act hebt op het onderzoeksproces, je moet dat erkennen en tussen haakjes
plaatsen zodat je er afstand van kunt nemen

→ dubbele hermeneutiek: dubbele interpretatie: onderzoeker maakt die en
participant ook

onderzoeksvraag, sample en gegevens verzamelen
⇒ vooral om unieke ervaringen, en homogene groep bevragen vb jonge mannen die
teelbalkanker hebben gekregen = typisch voorbeeld, zelfde ervaring, en voor elk individu
kijken wat de invulling is

- richten op complexe fenomenen, processen, nieuwigheid
→ open en brede onderzoeksvragen

- kleine samples want we willen intensieve, gedetailleerde analyse (cfr ideografische
methode, uniciteit van individu <> nomothetische methode zeker niet!!!)

- homogene samples, delen kenmerk

data-analyse
- betekenisverlening staat centraal: focus op complexiteit en meerdere lagen
- vier stappen: 1) onderwerpen exploreren in de 1e case, 2) thema’s met elkaar in

verband brengen, 3) overgaan naar de volgende case etc., 4) uitschrijven analyse
⇒ eerste stap:

- transcript lezen en herlezen!! hoe meer je leest hoe meer je ontdekt, en maken ook
kanttekeningen: codes/onderwerpen in linkermarge = coderen

- aandacht voor gelijkenissen en verschillen, herhalingen, contradicties, participant die
iets benadrukt, ook paradoxen!! zeer bruikbaar voor analyse

- je begint opnieuw en noteert thema’s in rechtermarge, evolueren tot thema’s
- thema’s: meer specifiek, hoger abstractieniveau (theoretische concepten), vaak link

met theorie

⇒ tweede stap: thema’s met elkaar in verband brengen, nog altijd eerste interview
- zoek verbanden tussen thema’s: chronologische

→ analytische/theoretische rangorde naargelang redenering
- tabel met geclusterde thema’s
- naar tweede interview en begint het helemaal opnieuw: 8 interviews: 8 tabellen
- synthese van die 8 tabellen, hoe zijn die verschillende thema’s toch aan elkaar

gelinkt
⇒ derde stap: overgaan naar volgende case

- je herhaalt stap twee, begint helemaal opnieuw, je gebruikt wel/niet de tabel die je
eerder maakte als leidraad

⇒ vierde stap: uitschrijven analyse



conclusie
→ duidelijk theoretisch kader: fenomenologie, hermeneutiek, symbolisch interactionisme
→ essentie van ervaring, begrip van de leefwereld van individuen
→ open blik (cfr bracketing)
→ ndruk op unieke betekenissen van mensen met gelijkaardige ervaringen (kleine
homogene steekproef)
→ analyse: eerst volledige analyse van eerste case, dan andere cases

grounded theory
oorsprong: jaren 60, hippies
reactie tegen feit dat toen in sociologie heilig vertrouwen was in kwantitatief onderzoek
overwicht kwantitatieve methoden + kloof tussen theorie en onderzoek
reactie tegen vooral deductief onderzoek, we moeten terug dichter tegen mens gaan staan
→ reactie door Glaser en Strauss: symbolisch interactionisme = zeer belangrijk, ieder heeft
eigen werkelijkheid, perceptie is altijd gekleurd

cognitieve revolutie: creëren van concepten,  vb geld, briefje op zich heeft geen nut maar
omdat de mens daar waarde aan heeft gehecht kunnen we er zoveel mee
taal = essentieel, consensus over gedeelde betekenis, sociale interactie
leefwereld bestaat uit sociale objecten en krijgen pas waarde obv interpretaties die we
maken

vooral: bestuderen van processen vb coming out, verhuizen
⇒ cognitie = focus van psychologie, meer focussen op individue
⇒ sociologie: meer samenleving
⇒ iPA is beter voor psychologen!

reactie = kloof tussen onderzoek en theorie: enkel hypothesen aftoetsen enzo maar niet
stilstaan bij of het nog wel klopt, dingen veranderen omdat onze maatschappij ook
veranderd
⇒ back to basics!!, grounded!!, is theorie nog wel gegrond
reactie = kwal. ond gaat ‘echte’ rigoureuze kwantitatieve onderzoek vooraf
reactie = kwal. ond is niet impressionistisch (men doet maar wat) of niet systematisch
reactie = kloof tussen dataverzameling en -analyse: nu nog, verzamelen data en dan
schrijven we dat op en that's it = niet goed
→ saturatie!!
reactie = tegen idee dat kwal. onderzoek enkel beschrijvend kan zijn
⇒ ontwikkelen van methode die consistent, systematisch is, van specifieke richtlijnen met
als doel, focus: generieke (sociologische of psychologische) processen te omschrijven,
kleine hoeveelheid samples, beperkt set aantal individuen
stappen:

1. onderzoeksgegevens verzamelen
- data-analyse en -verzameling lopen door elkaar: bepaald concept, maar er

ontbreekt iets → nieuwe poly-koppels bevragen: hebben impact op elkaar
- essentie = theorie vloeit voor uit je gegevens, niet uit wat je ooit las, leerde …
- fit: past je theorie/onderzoeksvraag bij de empirie, observaties,

vaststellingen?: onderzoeksvraag veranderd doorheen proces



- zoektocht naar rijke gegevens, thick descriptions
- meerdere betekenislagen
- ‘we live in the minds of others and they live in ours’
- valkuil: denken dat wat de participant duidelijk is, we zijn niet geneigd om

vaak te vragen om te verduidelijken
2. data coderen

- brug tss onderzoeksgegevens verzamelen en theorie ontwikkelen
- line-by-line coding (benoem fenomenen = concept): analyse = grounded

versus eigen motieven, angsten, persoonlijke issues die je blik bepalen
- evolueer naar focused coding (van laag naar hoog abstractieniveau)

(uitgewerkt concept = categorie): zaken die steeds terugkomen, meer
specifiek/conceptueel en selectief

- kritisch tegenover bestaande concepten, bedenk nieuwe!
3. werken met memo’s

- = brug tss coderen en je analyse uitschrijven
- = weergave van reflectief proces als onderzoeker, geeft denkproces weer
- constant comparatief, vergelijken
- aanleiding voor ‘theoretical sampling’: saturatie vb. sommige participanten

opnieuw interviewen maar met aandacht voor specifieke ervaringen,
gebeurtenissen…

conclusie
→ duidelijk theoretisch kader: symbolisch interactionisme
→ inductieve methode met nadruk op theorieontwikkeling
→ complexe maar generieke processen (mbt specifieke ervaring en/of populatie)

thematische analyse
= neutrale methode
zoektocht naar thema’s van code naar hogere orde thema
wat maakt iets een thema?

- zaken die zich herhalen
- inheemse of eigenaardige uitdrukkingen
- metaforen of analogieën
- transities, vb dat wat een keerpunt is leven
- gelijkenis/verschil
- woorden die naar causaliteit verwijzen
- missing data
- iets dat aan je theorie raakt

verschillende fasen:
van concreet naar abstract
data leren kennen, coderen, codes groeperen onder thema's, thema's ordenen en
definiëren, verder verfijnen van thema's, thema’s uitschrijven

1. data leren kennen
- transcriptie
- jezelf onderdompelen
- herhaald en actief lezen
- patronen ne betekenis zoeken

1. data coderen
- codes verwijzen naar iets dat interessant lijkt te zijn



- stukjes data met dezelfde code, voeg je samen
- zoveel codes als je kan vinden
- probeer wat context te behouden, niet zomaar 1 zin ergens uit los trekken
- 1 stukje data kan verschillende codes hebben en dus tot meerdere thema's

behoren
2. codes groeperen onder thema’s

- verschillende codes vormen overkoepelende thema’s
- wat zijn mogelijke relaties tussen codes en thema’s?
- restcategorie
- codeer alles, sluit niets uit!

3. thema’s ordenen en definiëren
- skip wanneer je niet genoeg data hebt
- voeg samen indien nodig
- interne homogeniteit (coherentie) versus externe heterogeniteit (mutueel

exclusief)
- reflecteren je thema’s je data op een goede manier
- stop op tijd!!! je kan oneindig in doorgaan, maar je moet de lijn trekken

4. verder verfijnen van thema’s
- finale map?
- essentie?
- consistent verhaal?
- boeiend? waarom?
- kernachtige, krachtige naam voor de thema’s

5. thema’s uitschrijven
- vertel complexe verhaal
- overtuigen
- wat is de verdienste en validiteit van de analyse?
- geef levendige voorbeelden
- de essentie!
- meer dan beschrijven, argumenteer

samenvattend

IPA GT TA

obv theoretisch
kader?

ja ja nee

toevoegen van
cases

case na case cumulatief cumulatief

theoretische
sampling?

nee, data-analyse
heeft geen impact
op steekproef

ja nee, data-analyse
heeft geen impact op
steekproef

eindresultaat tot beter begrip
komen van de
beleefde unieke
ervaring

ontwikkelen van
theorie of
conceptueel kader,
focus: op processen

in kaart brengen van
de ervaringen van
individuen
(gemeenschappelijke
thema’s)



hoofdstuk 7: kwaliteitsbewaking

veelheid aan kwalitatieve benaderingen: elke = uniek, bijzondere kenmerken
belangrijk om als onderzoeker op systematische manier aandacht te geven aan proces en
aan de technieken van kwaliteitsbewaking

1. kwaliteitscriteria
verschillende meningen: 1) bestaande criteria v kwantitatief overnemen!, 2) specifieke
criteria voor kwalitatief oz

→ kwalitatief: kennis door interactie, = fundamenteel verschillend van kwantitatief
daarom → validiteit en betrouwbaarheid ⇒ andere betekenis
validiteit: verdedigbare beweringen en sporen ze met onderzoeksgegevens, niet
onweerlegbare waarheid
betrouwbaarheid: of je onderzoeksgegevens of observaties geloofwaardig zijn, zekere
consistentie, maar niet volledig want alles is continu in verandering (individuen dus ook),
meer ozproces, en transparantie: mensen zijn niet gestandaardiseerd

→ praktijken die bijdragen tot betere kwaliteit: subjectiveren, contextualiseren, jezelf
onderdompelen, interpretatief altijd staven met beste voorbeelden! = quotes, ook streven
naar consensus tss onderzoekers ⇒ meer evenwichtige conclusies (door peer briefing,
onafhankelijk laten coderen, door audit laten uitvoeren)

validiteit
- testimonial validity: sluiten resultaten aan bij perceptie vd deelnemers? member

checking = techniek
- katalytische validiteit: zetten onderzoeksgegevens aan tot verandering in

samenleving van de participanten?
- reflexieve validiteit: verandert het ideeen van de onderzoeker over fenomeen?

nieuwe theorievorming? roepen resultaten vragen op?

afvinklijstjes: zijn controversieel, doen geen recht aan flexibiliteit, creativiteit
→ moeilijk samen met methodologisch pluralisme

conclusie: kwaliteitscontrole = inherent aan alle onderzoeksfasen: opzet, interviewen,
transcriptie, analyse en rapporteren
fundamenteel: onderzoeker neemt verantwoordelijkheid en valideert interpretaties
niet altijd eenduidigheid in richtlijnen
orde scheppen in chaotische richtlijnen van kwal onderzoek: trustworthiness en authenticiteit

trustworthiness
= mate van grondigheid en adequaatheid van oz
4 elementen:

1) credibility: verwijzen resultaten en interpretaties naar werkelijkheid zoals
participanten deze ervaren?
⇒ resultaten zijn congruent met percepties van bestudeerde mensen, perspecief van
de participanten op realiteit zo correct mogelijk weergegeven, rapport: doelen van oz
en percepties van mensen die in oz betrokken waren



confer: interne validiteit
2) transferability: zijn de resultaten bruikbaar in andere context?
⇒ resultaten kunnen niet doorgetrokken worden naar hele populatie, kan wel in vorm
van theorieën of concepten van betekenis zijn buiten setting
confer: generaliseerbaarheid / externe validiteit

3) dependability: zijn de resultaten consistent, repliceerbaar?
⇒ op consistente of accurate manier uitgevoerd?: elke stap in proces wordt
toegelicht en verantwoord!
confer betrouwbaarheid

4) confirmability: wat beïnvloedt de resultaten, zijn ze neutraal? of heeft onderzoeker
invloed gehad op resultaten
⇒ oz zo open en eerlijk mogelijk doen! maar onmogelijk om volledig objectief te
doen! beter: nota maken van mogelijke beïnvloedende factoren, transparantie oz in
rapport!
confer objectiviteit, overtuigingskracht

authenticiteit
gebruikte strategieën zijn geschikt om ideeën van participanten waarheidsgetrouw weer te
geven, dragen bij tot helpen om hun wereld beter te begrijpen en verbeteren
5 elementen:

1) fairness: eerlijk, informed consent (akkoord gaan en wat rechten zijn), rekening
houden met sociale context van participant!

2) ontologische authenticiteit: alle betrokkenen leren hun eigen sociale wereld beter
doorgronden en begrijpen

3) educatieve authenticiteit: participanten begrijpen andere mensen beter door inzicht in
eigen sociale wereld

4) katalytische authenticiteit: participanten maken gerichter beslissingen over eigen
verkregen inzicht in hun beleving en ervaringen

5) tactische authenticiteit: oz geeft participanten een stem en taal ze toe sterker te
staan dan voor het oz

2. technieken om de kwaliteit van kwalitatief onderzoek te garanderen
verwijzen vaak naar attitude en specifieke vaardigheden die je als onderzoeker toepast

→ langdurig engagement: opbouwen vertrouwensband met participanten ⇒ eerlijke info
bezorgen: zicht op reikwijdte van fenomeen
aanhoudende observatie: alle factoren en invloeden in kaart brengen
⇒ diepgaand begrijpen van fenomeen

→ aandacht voor negatieve onderzoeksvoorbeelden: lijken in strijd te zijn, patronen in date
herbekijken + interpretaties verbreden

→ rijke omschrijvingen gebruiken: 5 kenmerken
1. diepgang, hoge dichtheid, gedetailleerd: accuraat beschrijven, context, emoties,
interacties
2. doel = verisimilitude : lezen heeft gevoel dat hij/zij fenomeen in kwestie zelf ervaren heeft
3. brengt interactie/relatie tot leven, beschrijft hoe participant iets beleefde
4. feiten + commentaren + interpretaties + commentaren op de interpretaties



5. rijke beschrijving zet aan tot nadenken, beter begrijpen van fenomeen

het in context plaatsen van onderzoeksgegevens en reflexiviteit
= culturele en persoonlijke geschiedenis v onderzoeker en participant + plaats van
observatie
contextualizing!!!
en over reflecteren: hoe beïnvloedt dat de resultaten, erkennen van subjectiviteit

member checking
gegevens en resultaten voorleggen aan participanten, zijn interpretaties correct? ⇒
bepaalde ideeën aanpassen of verbeteren
⇒ betrouwbaarheid = meer
wel ter discussie

- hebben verschillend perspectief en verschillend doel: participanten vooral inzicht in
eigen exemplarische unieke ervaring

- participanten kunnen defensief reageren
- kunnen kritische bedenkingen niet vermelden door vertrouwensband
- percepties zijn variabel doorheen tijd
- theorieën en concepten zijn abstract, ze begrijpen het mss niet

triangulatie
= verschillende onderzoeksmethoden, dataverzamelingsmethoden, databronnen,
samenwerking verschillende onderzoekers
→ fenomeen vanuit verschillende perspectieven bekeken ⇒ accuraatheid van de meting
verhoogt!

- verschillende perspectieven
- verschillende soorten data
- verschillende analyseniveaus

soorten triangulatie
- verschillende databronnen: observatie, interview, focusgroepen
- methodologische triangulatie: kwalitatieve en kwantitatieve
- door meerdere onderzoekers samen: onafh gegevens analyseren
- theoretische triangulatie: verschillende theoretische perspectieven om eenzelfde

fenomeen te benaderen

een audit laten uitvoeren
niet betrokken onderzoeker alles laten bekijken
→ nagaan van accuraatheid, of alles klopt
eerste stap: relevante documenten en gegevens te verzamelen: dagboek/notities, overzicht
van onderzoeksactiviteiten, info over wanneer en hoe verzameld is, hoe data-analyse
gebeurde
vervolgens: aan de slag, vragen beantwoorden: bevindingen gebaseerd op
onderzoeksgegevens? gevolgtrekkingen logisch? zijn categorieën gepast? beslissingen
verantwoordbaar? is er vooringenomenheid? welke strategie om integriteit te garanderen?



hoofdstuk 8: ethisch handelen en rapporteren

1. ethisch handelen in kwalitatief onderzoek
(wat zijn slechte en wat zijn goede dingen om te doen)
⇒ voorbeeld: in gent 11 mensen aanvraag om geslacht te veranderen + diepte interviews
van deze groep transgenders afnemen: ethische valkuilen? en hoe opvangen?

→ die persoon wil mss niet alles bespreekbaar maken,
→ gevoelige gegevens, vb wil je een operatie om geslachtsorganen te veranderen:
hoe ermee omgaan: op voorhand aftoetsen wat de persoon wil bespreken of niet
→ wat je er zelf over denkt: eigen bias opmerken en nota van maken, bewust bij
stilstaan
→ welke persoonlijke voornaamwoorden moet je gebruiken, en hoe kan dat mensen
kwetsen

⇒ fundamenteel aandachtspunt, KO = socio-interactioneel van aard: direct contact met
deelnemers → extra zorg, resultaten hebben wss gevolgen

4 dimensies
1. procedurele ethiek:

- ethische commissies die specifieke richtlijnen opleggen: institutioneel verankerd!
- gedragscodes zijn morele uitgangspunten (informed consent, vertrouwelijkheid,

privacy: GDPR wetgeving, bescherming voor schade: opvangprotocol naar
hulpverleners)

- wanneer aanvraag EC: participant = patiënt, kwetsbare doelgroepen, samen met
pijn/ongemak, gevoelige info, twijfels aanvaardbaarheid, kans op incidentele
gezondheid bevindingen met relevantie voor de patiënt, 3e partij betrokken bij
verzamelen van info, misleiding,

- → beperkingen:
- vals gevoel van veiligheid/ethisch handelen (“als ethische commissie het

heeft gezegd dan hoef nergens meer over na te denken!”)
- eerder aansprakelijkheid?
- impact technologie
- wetenschap = zogezegd waarde-neutraal, MAAR: is niet genoeg: andere

dimensies nodig!!

2. relationele ozethiek:
- invloed feminisme
- nadruk op relatie: wederzijds respect, niet uitbuiten
- asymmetrische machtsverhouding = herkent, onderzoeker = bewust (status

“wetende”, onderzochte: status ondergeschikt)
- belang vertrouwensband
- respect voor community

3. situationele ethiek
- doorheen hele ozproces
- onvoorspelbaarheid
- soms subtiele signalen: sensitiviteit
- vb emotionele reactie tijdens diepte -interview: wat doe je?



- zoveel mogelijk proberen voorbereiden op onvoorspelbare situaties: hulp van
collega's, fouten maken = menselijk

4. sociaal politieke ethiek:
- sociaal, politieke, historische context
- kennisproductie is niet neutraal!: onderzoekers, instituten, participanten,

opdrachtgevers: hebben agenda!
- belang reflexiviteit over complexe, omstreden en contradictorische aard van

onderzoek
- altijd machtsverhoudingen!
- subjectiviteit

⇒ conclusie
- in elke fase v oz
- ethiek: verder dan bewaken van procedures
- reflexiviteit als onderzoeker = attitude
- wat is ons paradigma, uitgangspunt?

- ontologie: hoe kijken nr realiteit (mensbeeld) en objecten (immateriële en
fysieke) die er deel van zijn → mens en mens-zijn, aard vd werkelijkheid?

- epistemologie: verhouding onderzoeker en onderzochte?
- methodologie: hoe kennen we de wereld? hoe krijgen we er kennis over?

2. rapporteren
algemene kenmerken van het schrijfproces
= systematische verzameling, organisatie en interpretatie van tekstueel materiaal obv
gesprekken of observatie, nauwgezet interpretatief proces
⇒ overtuig de lezer! = fundamenteel, gevoel dat we fenomeen kunnen begrijpen

kenmerken
→ deel vd analyse: verschillende rondes: bij aanvang = moeilijk!
→ van analyse tot uitschrijven

- verhaal schrijven obv quotes per thema
- stapsgewijs quotes toevoegen, andere weglaten (eliminatie = essentieel)

→ lezers: kwaliteit kunnen beoordelen → kwaliteitscontrole is intrinsiek verbonden met
schijven!
→ onderzoeksvraag moet je altijd in achterhoofd!
→ quotes = niet zomaar voorbeeldje, moeten rijk zijn, metafoor zijn en contextualiseer de
quotes, weten binnen welke context, beperkt aantal die sprekend zijn! vaak korte paragraaf
→ cijfers rapporteren kan maar hoeft niet! als illustratie

- idee van prevalentie: niet omdat meerdere participanten erover spreken dat het
relevant is

→ in een andere taal schrijven is moeilijk, quotes vertalen is lastig (backward/forward
translation)
→ ik of wij vormen niet vermijden: rol van subjectieve positie vd onderzoeker, erkennen van
invloed op proces!
→ passieve/complexe constructies gebruiken: we en ik!, op eenvoudige manier uitleggen!

specifieke richtlijnen bij het schrijven



→ waarover
- voor wie
- is het innovatief/nieuw
- ben je er in geïnteresseerd
- ideeën dienen zich aan tijdens het onderzoek, serendipity

→ geef omkadering
- wat is het verhaal, welke gegevens en voor wie
- introductie: waarom belangrijk, origineel, actueel
- geef overzicht van bestaand onderzoek en theorieën

→ GAS-model
- globaal: algemene stelling
- analytisch: analyse van alle bestaande gegevens
- synthese: gebalde samenvatting

→ overgangen zijn ook belangrijk
- laatste zin paragraaf geeft introductie begin volgende paragraaf
- eerste zin paragraaf verwijst naar einde vorige paragraaf
- eerste paragraaf ve thematisch onderdeel is een introductie, de laatste is een

synthese

→ methode sectie
- omkadering: setting, welke context
- kwaliteit en privacy: welke technieken
- wie deelnemers? steekproef en rekruteren
- hoe gegevens verzameld, wat procedure: interview, topic list, opname …
- hoe analyseerde ja? analytische: transcripts, software, codeerprocedure

(deductief/inductief?), thematische analyse …
- rapporteer in overzichtelijke tabellen

→ resultaten beschrijven
- 1) ofwel apart en daarna discussie 2) ofwel als geheel samen ⇒ 2 is beste: integreer

resultaten met je discussie/theorie
- maak 1 punt per keer!
- data spreken niet voor zichzelf, wees analytisch
- nummer quotes: top en tail elke quote met context en discussie
- diagrammen/figuren/quotes verhelderen en illustreren
- bescherm privacy, gebruik nicknames en context
- verken afwijkende cases en voorbeelden

→ rapporteren van quotes
- voorziet ze van context
- interpreteer ze
- goed evenwicht tss tekst en quotes
- zijn relatief kort
- enkel sprekende quotes gebruiken
- afwijken van spreektaal mag, leesbaar maken



- nummer of code geven zodat je ze kan traceren
- symbolen om pauze, stilte, weglating aan te duiden

→ discussie
- vat samen: waarom nieuwe inzichten?
- erken beperkingen en bespreek ze
- overtuig de lezer
- mogelijke alternatieve verklaringen
- verband met literatuur
- wat zijn implicaties voor praktijk, theorie en toekomstig oz?

→ eerste versie herwerken
- vriendelijke maar kritische peer
- geef praatje: helpt na te denken
- vermeld deelnemers
- kijk naar criteria/richtlijnen die men hanteert voor evaluatie: CASP (critical appraisal

skills programme)


