
Kwalitatieve Data-analyse  
H1: wat is kwalitatief onderzoek? 
Onderzoek algemeen 
Definitie Van Dale: 
“De handeling van het onderzoeken, teneinde door de verzameling van gegevens tot een 
oplossing voor een bepaalde probleem te komen, (ook) gezamenlijke nasporingen 
betreffende een zaak” 

ð De kern hiervan is dat we via het verzamelen van gegevens tot een oplossing voor 
een bepaald probleem komen. Het is duidelijk dat niet elke studie gericht is op 
oplossingen bedenken voor problemen in de gewone zin van het woord. Sommige 
studies zijn gericht op fundamentele vraagstukken bestuderen bv. Hoe de 
dinosauriërs miljoenen jaren geleden leefden.  

 
2de wetenschappelijkere definitie van MacLeod (2013): 
“a systematic process (systematische procedure) of critical inquiry (kritisch ondervraging) 
leading to valid propositions and conclusions that are communicated to interested others” 

ð In deze definitie kunnen we een belangrijk aspect toevoegen, nl. dat onderzoek een 
systematisch proces is. Er worden stappen gevolgd die binnen een bepaalde 
opvatting van wetenschap als nauwkeurig en wetenschappelijk waardevol worden 
beschouwd om op een kritische manier gegevens te verzamelen en te bestuderen. 
Deze leiden dan tot valide (geldige) beweringen en conclusies. Onderzoek gebeurt 
ook niet geïsoleerd, maar wordt gecommuniceerd aan anderen.  

  
Kwalitatief onderzoek definiëren 

- Kwalitatief onderzoek: iets beschrijven 
ð Veelheid aan beschrijvingen, er is niet één methode.  

- Kwantitatief onderzoek: een aantal, hoeveel mensen 
 

Denzin and Lincoln  
- Kwalitatief onderzoek wordt beschreven als een gesitueerde activiteit. Dit is een 

belangrijk kenmerk dat verwijst naar het lokale karakter en kennis die gesitueerd is 
binnen een bepaalde context. 
 

- Onderzoeker wordt in de wereld die hij bestudeert gelokaliseerd in zijn context, dit 
zorgt ervoor dat hij geen buitenstaander is, en deel uitmaakt van hetgeen dat hij 
bestudeert. In een kwalitatief onderzoek heeft iemand onvermijdelijk een invloed en 
is betrokken in de studie en zijn bevindingen. Dit wijst op een subjectieve implicatie 
van het kwalitatief onderzoek.  
 

- Er zijn verschillende onderzoeksmethoden en ze zijn allemaal gericht op het 
interpreteren van het fenomeen in termen van de betekenis die er door de mensen 
zelf aan gegeven wordt -> betekenis en insiderperspectief (persoon die deel uitmaakt 
van de groep) staan centraal. 
 



- Natuurlijke setting, contexten -> vertrekken vanuit de data zelf die onderzoekers 
bestuderen aan de hand van een hele range van interpretatieve methoden. Dit 
verwijst naar de verschillende methoden die er in het kwalitatieve onderzoeksveld 
zijn om data te interpreteren, beschrijven, begrijpen… 
 

- Niet één ultieme beschrijving of begrip van het fenomeen -> veel manieren om 
ernaar te kijken (doel: verschillende doorsneden blootleggen) 
 

- Benadrukken het transformerende karakter van kwalitatief onderzoek, maar niet 
iedereen is het hiermee eens. Dit gedachte situeert zich in het kritisch ideologisch 
paradigma. Dit is niet echt een algemene eigenschap van kwalitatief onderzoek, maar 
slechts een doel van blijken, eerder situeren in een kritisch ideologisch paradigma.  
 

- Er wordt vaak gebruik gemaakt van verschillende “interpretatieve praktijken” maar in 
de praktijk echter komt dit niet vaak voor (en zeker binnen de psychologie), er wordt 
vaak 1 bepaalde methode of perspectief gebruikt. 

 
Smith  

- Kwalitatief onderzoek is het beschrijven van de samengestelde vormen van een 
entiteit 

- Flexibele, sensitieve methodes om tot veelheid aan beschrijvingen te komen 
- Kwalitatief onderzoek houdt zich bezig met mensen hun eigen wereld  
 

Macleod 
- Ontwikkelen van begrijpen hoe de sociale wereld is geconstrueerd  

 
Cresswell  

- Kwalitatief onderzoek begint met aannames. Formuleren in termen van 
probleemstelling, dit verwijst naar de algemene definitie van onderzoek. 

- Emerging => wijst op iteratieve karakter (herhaling) van onderzoek: onderzoek ligt 
niet op voorhand vast, de verschillende fasen kunnen opnieuw doorlopen of 
aangepast worden in functie van de bevindingen.  

- Bijdrage leveren aan literatuur of oproepen tot verandering 
- Stem, woorden van de participant is veel meer aanwezig en zie je nog verschijnen. Er 

is aandacht voor participanten.  
- Ook de onderzoeker gaat meer verschijnen en betrokken zijn. Belang van de rol van 

de onderzoeker = reflexiviteit als rol van onderzoeker.  
- Kwalitatief onderzoek: inductief (vanuit data naar theorie) en deductief (van theorie 

naar data, bevestiging), in de werkelijkheid is meer nadruk op inductie, al is deductie 
onvermijdelijk.  

 
Eigenschappen van kwalitatief onderzoek:  

1) Nadruk op inductieve benadering: data als vertrekpunt! 
ð Deductief: we hebben een theorie, we maken een hypothese en we gaan die 

toetsen.  
ð Inductief: we hebben een hypothese, we komen tot een theorie.  



 
2) Context is cruciaal (individu binnen sociaal-historische context) 

ð Microsysteem, mesosysteem, exosysteem, macrosysteem 
ð We gaan bevindingen niet universeel beschouwen (het is afhankelijk van de 

context) 
ð De sociaalhistorische context is dus belangrijk bij kwalitatief onderzoek zodat we 

niet dingen zomaar in een andere cultuur verplaatsen omdat het in andere 
culturen niet bruikbaar/geldig kan zijn. 
 

3) Mens als intentioneel en betekenisverlenend wezen (emic of ‘insider’ perspectief) 
ð Bottom-up perspectief  
ð Als buitenstaander uitspraken doen vanuit de perspectief van de groep die je 

bestudeert. De onderzoeker probeert de eigen veronderstellingen of eigen 
theoretische kennis uit te schakelen. 

ó Etic/outsider perspective (top-down perspectief): als buitenstaander uitspraken 
doen vanuit je eigen perspectief. Het startpunt is een bestaande theorie of een 
bestaand theoretisch kader. De onderzoeker kan dan nagaan of deze toepasbaar is 
bij een nieuwe setting of populatie.  

 
4) Taal als sleutel tot subjectieve wereld van mensen 

ð Taal is cruciaal voor betekenisverlening 
ð Taal is fundamenteel meerduidig 
ð Taal als representationeel systeem of als werkelijkheidsvormend? 
ð Bestuderen van taal op verschillende niveaus 

 
5) Onderzoek in de leefwereld van participanten: de naturalistische dimensie  

ð 2 mensen die met elkaar spreken is veel natuurlijker dan een labo experiment 
ð Immersion door naïeve observator: onderzoeker treedt als het ware binnen in het 

alledaagse leven van de participanten. De onderzoeker moet dus zo goed 
mogelijk het dagelijkse leven van de participanten leren kennen om hun kijk op 
hun realiteit te proberen weer te geven. De onderzoeker wordt zo 
ondergedompeld in hun leefwereld.  
 

6) Nadruk op rijke beschrijving (thick description) 
ð Thick description: betekent dat een volledige en diepgaande beschrijving van het 

onderzoeksproces, de onderzoekscontext, en de onderzoeksresultaten 
onontbeerlijk is, en voor antropologisch onderzoek is een dergelijk gedetailleerde 
en breedvoerige beschrijving belangrijk. Binnen kwalitatief onderzoek is thick 
description een vereiste geworden. 

ð Houdt in dat er op een gedetailleerde manier, conceptuele structuren en 
betekenissen worden beschreven.  
ó thin description: feitelijk, geen interpretatie. Onvoldoende om een cultuur te 
benaderen, en ook misleidend.  

 
7) Belang van de rol van de onderzoeker (reflexiviteit) 

ð Onderzoeker is betrokken in de studie 
 



Kwantitatief en kwalitatief onderzoek  
Verschillen: 

 
 
Gelijkenissen:  

- Brede opdeling 
- Geen absoluut onderscheid 
- Veel diversiteit binnen één type  
- Beiden gericht op 

ð Data reductie: we willen komen tot bevindingen die iets vatten over mensen 
heen. Als er geen reductie zou zijn dan zouden we bv. Interviews volledig 
meegeven als bevinding.  

ð Beantwoorden van onderzoeksvragen 
ð Relateren van data-analyse aan onderzoeksliteratuur  
ð Variatie blootleggen/begrijpen tussen mensen. Bv. Hoe komt het dat 

zwangerschap voor andere vrouwen een opluchting is en voor anderen een 
traumatische ervaring?  

ð Vermijden bewuste vertekening: als onderzoeker mogen we geen invloed 
hebben, je vindt altijd een statistiek dat gepaard gaat met wat jij beweert. 

ð Belang van transparantie: in elke vorm van onderzoek gaan we zo helder mogelijk 
beschrijven wat we gedaan hebben en hoe er tot bepaalde bevindingen gekomen 
werd, zodat een lezer kan beoordelen zodanig dat het geloofwaardig en 
betrouwbaar is.  

- Van dichotomie en onverenigbaarheid naar pragmatisch pluralisme (mixed method 
onderzoek) 

 
Complementariteit of niet? 

- Spanningsveld tussen 2 paradigma’s  
- Verschillende uitgangspunten: fundamenteel anders en niet verenigbaar -> methodes 

die we gebruiken zijn geen neutrale technieken. Het zijn methodes gegrond in een 
aantal uitgangspunten die dus niet neutraal zijn.  

- Geen neutrale methodes 
ð Combineren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek is niet vanzelfsprekend  



- Principieel (het samengaan is problematisch) versus pragmatisch standpunt (mixed 
method, 2 vormen van onderzoek die we combineren en elk hun bijdrage leveren en 
dat ze op die manier meer aanvullend zijn) 

 
 

H2: wetenschapsfilosofische achtergrond van kwalitatief 
onderzoek 
Waarom wetenschapsfilosofie? 

- Kader voor elke vorm van onderzoek 
- Sterk bepalend voor aard onderzoeksvragen, doel ervan 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: wijdde zijn levenswerk aan het denken en schrijven over de aard, het doel en de 
methode van de menswetenschappen. Hij maakte het nog steeds bekende onderscheid 
tussen de natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen: 
‘naturwissenshaften’(=natuurwetenschappen) en ‘geisteswissenshaften’ 
(=geesteswetenschappen) 

 
- Geesteswetenschappen: ‘verstehen’ (=begrijpen) 
- Natuurwetenschappen: ‘erklaren’ (=verklaren) 
 

Het doel van de geesteswetenschappen is niet verklaren en komen tot wetmatige causale 
verklaringen zoals bij de natuurwetenschappen, maar is primair om te begrijpen.  Hierbij is 
een sociaal-historisch perspectief waarbij de context, ontwikkeling van een individu en de 
geleefde ervaring in rekening wordt gebracht cruciaal voor Dilthey. Het is onmogelijk om de 
psychologie als een discipline te beschouwen los van maatschappelijke en sociale interacties 
en dus los van andere disciplines zoals geschiedenis, sociologie, economie, …  Het individu is 
belangrijk om te bestuderen en te beschrijven maar het individu dient beschouwd te worden 
als een punt van intersectie van al die verschillende contexten (historisch, sociaal, 
economisch…) waardoor een multidisciplinair aanpak onvermijdelijk is. Causale modellen 
zullen nooit universeel zijn zoals in de natuurwetenschappen beoogd wordt, maar telkens 
lokaal voor particuliere contexten. 
 



Bruner: Twee modaliteiten van denken  

In één van de meest invloedrijke psychologiewerken “actual minds, possible worlds” maakt 
hij een onderscheid tussen 2 modaliteiten om te denken die elk hun eigen manier criteria en 
procedures hebben. Zowel een goed verhaal als een sterk gevormd argument kunnen 
mensen overtuigen, maar doen dat elk op een eigen manier en met een eigen doel: een 
argument overtuigt van de juistheid, een verhaal overtuigd van zijn levensechtheid. Hij 
benoemt deze vormen als respectievelijk paradigmatisch of logisch wetenschappelijk en 
narratief.  
 
Wetenschapsfilosofische paradigma’s 

- Wetenschap is niet neutraal => vertrekt van reeks veronderstellingen over de aard 
van de wereld, welke kennis mogelijk is en hoe we deze kunnen verwerven 

- Verschillende paradigma’s 
- Verschillende opleidingen 

 
Paradigma de meest fundamentele niveaus waarop we vooronderstellingen hebben zijn 
ontologie, epistemologie en methodologie.  
 

 



Ontologie 
- Betreft aannames over wat de aard van de realiteit en het zijn is 
- Meestal: de realiteit bestaat niet, wij mensen construeren actief de realiteit 
- Nauw verwant aan epistemologie  

 
Epistemologie 

- Betreft aannames over wat geldt als kennis en hoe kennis verworven kan worden 
- 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 

 
“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 (2006, p. 44) => uitgesproken, objectieve positie. 
 
“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; 
2. Objectief waarnemen onmogelijk is en dat we in ons hoofd een interpretatie  
van de werkelijkheid maken; 
3. Het theoretisch uitgangspunt waarmee wij naar de werkelijkheid kijken is  
aangeleerd (...) en van invloed is op onze interpretatie van de werkelijkheid.” Delnooz (2010, 
p. 19) => subjectivistisch transactioneel. Een objectieve perspectief is niet mogelijk.  



“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  
gereflecteerde, intelligente, positieve aanwending van de eigen  
subjectiviteit.” 
Maso en Smaling (1998, p. 66-67) => er is onvermijdelijk een invloed, maar we hebben wel 
een impact. We kunnen de subjectiviteit niet uitsluiten maar door na te denken proberen we 
recht te doen aan het object van de studie. Het zit ertussen: dualistisch transactioneel.  
 
Grote paradigma’s  

 
 
Positivisme  

- Historische wortels in de verlichting, het is het basismodel voor de wetenschap. 
(Auguste Comte) 
 

- Uitgangspunten: 
ð Er is één werkelijkheid waar we rechtstreeks toegang toe hebben (naïef realisme) 
ð De werkelijkheid is bevattelijk, identificeerbaar en meetbaar 
ð Alle verschijnselen zijn onderworpen aan onveranderlijke natuurwetten 
ð Alleen empirische wetenschap levert werkelijke kennis op 
ð Onderzoeker en onderzoeksobject zijn onafhankelijke entiteiten 

(dualisme/objectivisme) 
ð Onderzoeker kan de werkelijkheid objectief waarnemen, heeft geen invloed op 

die werkelijkheid 
ð Hypothetisch deductieve methode: we hebben een hypothese en doen 

observaties.  
ð Gericht op ontdekken universele wetmatigheden (nomothetische methode= 

observeren op groepsniveau en kijken of het algemeen geldend is voor iedereen) 
ð Verificatiecriterium: wetenschappelijke uitspraak kan worden getoetst door na te 

gaan of deze in overeenstemming is met zintuiglijke (empirische) waarnemingen. 
ð Kennis is waardenvrij 

 
 



Postpositivisme  
- Voortgekomen op basis van een aantal problemen met het positivisme  
- Eén ware werkelijkheid, maar slechts gedeeltelijk te bevatten 
- Van absolute zekerheid naar plausibiliteit (“het is waarschijnlijk waar dat…”) 
- Falsificatie in plaats van verificatie (bv. je ziet alleen witte zwanen, maar men mag 

toch niet concluderen dat alle zwanen wit zijn. Men moet die theorie proberen 
falsificeren door een zwarte zwaan te vinden) 

- Onderzoeker blijft objectief en onafhankelijk 
(Post-)positivisme en onderzoek: 

- Dominante kwantitatief onderzoek in de psychologie vaak geassocieerd met 
positivisme 

- Beide etic and nomothetic perspective  
- In de psychologie wordt kwantitatief onderzoek vaak geassocieerd met positivisme, 

er is echter geen noodzakelijk verband: 
ð 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” 
=> syllabus ‘kwantitatieve imperatief’ (p. 44) 

 
(Sociaal-) constructivisme  

- Historische wortels binnen postmodernistische traditie die ontstond in jaren ’60 van 
de 20ste eeuw 
ð Primaat van de taal, discours (>< taal als representatie) 
ð Alles is constructie, alles is tekst  

- Uitgangspunten: 
ð Niet één juist realiteit, maar meerdere geconstrueerde realiteiten (relativisme) 
ð Waarheid en objectieve kennis van de wereld zijn onmogelijk 
ð Emic and idiographic perspective  
ð Realiteit afhankelijk van taal (taal is centraal, eenduidige betekenis van woorden 

en teksten) 
ð Context is cruciaal!  
ð Sociale realiteit is niet gedetermineerd door fysische krachten en wetten, maar 

wordt actief geco-construeerd door mensen 
ð Onderzoeker niet onafhankelijk van onderzoeksobject; interactie staat centraal 

(reflexiviteit) 
ð 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 

ð Accent op idiografische methode, kwalitatief onderzoek  
ð Methodologie is hermeneutisch en dialogisch (interpretatief) 

è Begrijpen en interpreteren van de mens en diens uitdrukkingsvormen 
è Interpreteren als uitgangspunt voor kennis en waarheid in dagelijks leven 

en wetenschap 
è Interpretatie als dialectisch en circulair proces 

 



Kritische theorie  
- Gelijkaardige uitgangspunten als constructivisme: niet één realiteit, maar wel realiteit 

als ‘vastgezet’ binnen politiek-sociaal-historische context) 
- Accent op geleefde ervaring die gemedieerd wordt door machtsverhoudingen in 

sociale en historische contexten 
- Onderzoek in functie van emancipatie en transformatie 
- Waarden spelen belangrijke rol 
- Dialectische verhouding onderzoeker-onderzochte  

 
 
 

 
 

1. Leidt vaderschap tot meer stress?... tot minder slaap? => postpositivisme: 
vaderschap is onafhankelijk. De veranderingen (gebrek aan slaap) kunnen 
gemakkelijk gemeten worden. Dat zijn kwantiteiten die we objectief kunnen bepalen.  

 
2. Hoe ervaren nieuwe vaders de transitie naar ouderschap? => constructivistisch: het is 

een consequentie van die ervaring.  “Hoe ervaren vaders zelf het?”  Is een kwalitatief 
onderzoeksvraag. Vaderschap is een sociaal construct. 

 



3. Hoe krijgt het opnemen van genderrollen vorm bij nieuwe ouders? => kritische 
theorie: het is iets dat in de realiteit geconstrueerd word, maar doing gender 
(=expressing your gender-role) is niet neutraal, het is verbonden met waarden die 
centraal staan in de kritische theorie. 

 
 
Samenvattend 
ONTOLOGIE: 

- Positivisme: naïef realisme, één ware (externe) realiteit die kenbaar, identificeerbaar 
en meetbaar is. 

- Post-positivisme: kritisch realisme, één ware (externe) realiteit die slechts 
gedeeltelijk kenbaar en meetbaar is. 

- Constructivisme-interpretivisme: relativisme, meervoudige geconstrueerde 
realiteiten. Realiteit is subjectief en beïnvloed door de context van de situatie. 

- Kritisch-ideologisch perspectief: historisch realisme/relativisme, realiteiten die 
gevormd wordt door sociale, politieke, culturele, economische, etnische en 
genderwaarden. Realiteiten worden gemedieerd door machtsrelaties die sociaal en 
historisch gegrond zijn.  
 

EPISTEMOLOGIE: 
- Positivisme: dualisme/objectivisme. Onderzoeker en participant zijn onafhankelijk 

van elkaar. Door middel van rigoureuze, gestandaardiseerde procedures kunnen 
onderzoeksobjecten objectief en zonder bias door onderzoekers bestudeerd worden 
(geen invloed tussen onderzoeker en participant). Gerepliceerde bevindingen 
worden als waar beschouwd en versterken evidentie voor verificatie.  

- Post-positivisme: aangepast dualisme/objectivisme. Erkent mogelijke invloed van 
onderzoeker, maar objectiviteit en onafhankelijkheid tussen onderzoeker en 
participant blijven belangrijke richtlijnen in het onderzoeksproces. Bevindingen zijn 
waarschijnlijk waar.  

- Constructivisme-interpretivisme: transactioneel/subjectivistisch. Gegeven de 
(sociale) constructie van de realiteit is de interactie tussen onderzoeker en 
onderzoeksobject (participant) centraal om de geleefde ervaring van participanten te 
vatten en te beschrijven. Bevindingen zijn geconstrueerd. 

- Kritisch-ideologisch perspectief: transactioneel/subjectivistisch. Dialectische relatie 
tussen onderzoeker en participant met als doel transformatie/emancipatie in de 
participanten te bewerkstelligen zodanig dat deze zich kan ontworstelen aan 
onderdrukking. Het onderzoeksproces is sterk waarde gemedieerd. Bevindingen zijn 
waarde gemedieerd.  
 

AXIOLOGIE:  
- Positivisme: geen plaats voor waarden in het onderzoeksproces. Elimineren of strikt 

controleren van waarden door gebruik te maken van gestandaardiseerde en 
systematische onderzoeksmethoden. Ondanks controleren van waardenbias in 
onderzoeksproces worden waarden toch weerspiegeld in de keuzen van een 
onderzoeksonderwerp.  

- Post-positivisme: geen plaats voor waarden in het onderzoeksproces. Elimineren of 
strikt controleren van waarden door gebruik te maken van gestandaardiseerde en 



systematische onderzoeksmethoden. Ondanks controleren van waardenbias in 
onderzoeksproces worden waarden toch weerspiegeld in de keuzen van een 
onderzoeksonderwerp. Beperkt erkennen van waarden zorgt ervoor dat bracketing (= 
tussen haakjes zetten) en bespreken van mogelijke impact van waarden op 
onderzoeksproces kunnen binnen dit perspectief.  

- Constructivisme-interpretivisme: waarden en ervaring kunnen niet gescheiden 
worden van het onderzoeksproces. => onderzoeker moet zijn waarden erkennen, 
beschrijven (reflexiviteit) en tussen haakjes zetten (bracketing), maar ze niet 
elimineren. Omwille van intensiever contact met participanten zou dit hoe dan ook 
onmogelijk zijn. Waarden worden tussen haakjes geplaatst, maar zijn ook manier om 
dialoog met participanten aan te gaan.  

- Kritisch-ideologisch perspectief: pro-actieve waarden die centraal zijn voor taak, doel 
en methoden van onderzoeken. => hopen en verwachten dat waarden het 
onderzoeksproces en resultaten beïnvloeden. Omwille van focus op ongelijkheid en 
onderdrukking als gevolg van bestaande machtsverhoudingen is onderzoek gericht  
op het emanciperen van participanten en de status quo te doorbreken.  

 
RETORIEK: 

- Positivisme en post-positivisme: objectiviteit, afstandelijke en emotioneel neutraal 
taalgebruik 3e persoon om objectiviteit en precisie te benadrukken.  

- Constructivisme en kritische theorie: persoonlijker, meer 1e persoon (erkent invloed 
onderzoeker in taalgebruik) aandacht voor ervaring, verwachting, bias en waarden 
onderzoeker in rapportage onderzoek. 
 

METHODOLOGIE: 
- Positivisme: (quasi-) experimentele methoden: strikt controleren/manipuleren van 

variabelen. Hypothetisch-deductieve methode gericht op verificatie van a priori 
hypothesen. Voornamelijk kwantitatieve methoden waarbij statistisch hypothesen 
getoetst worden. Gericht op verklaring die leidt tot predictie en controle van 
fenomenen (cf. universele wetten) 

- Post-positivisme: (quasi-) experimentele methoden: strikt controleren/manipuleren 
van variabelen. Hypothetisch-deductieve methode gericht op verificatie van a priori 
hypothesen. Voornamelijk kwantitatieve methoden waarbij statistisch hypothesen 
getoetst worden. Ook meer gecontroleerde vormen van kwalitatief onderzoek 
mogelijk. Gericht op verklaring die leidt tot predictie en controle van fenomenen (cf. 
universele wetten) 

- Constructivisme: meer kwalitatief onderzoek in naturalistische contexten. Intensere 
onderzoeker-participant contacten. Hermeneutische benadering (meaning is hidden 
and must be brought to the surface through deep reflection) (cf. belang 
interpretatie): betekenis aan de oppervlakte brengen.  

- Kritische theorie: meer kwalitatief onderzoek in naturalistische contexten. Intensere 
onderzoeker-participant contacten. Dialoog/dialectiek in relatie tot participant is 
centraal.  
 

NAMEN/BEWEGING: 
- Positivisme: Verlichting, Mill 
- Constructivisme: Kant, Dilthey 



- Kritische theorie: Frankfurt school: Horkheimer, Adorno, Marcuse  
 

Psychologie: meestal sociaal constructivistisch en postpositivistisch 
 

H3: literatuurstudie en onderzoeksvraag 

 
Startpunt onderzoek 
Kan komen uit… 

- Persoonlijke interesse 
- Sociaal/maatschappelijke/psychologisch probleem 
- Theoretisch probleem 
- Data verzamelen vanuit initieel onderwerp => geen bruikbare bevindingen  
- Belang van conceptualisatie: van algemeen onderwerp naar duidelijke 

probleemstelling => goede onderzoeksvraag 
 
Plaats van theorie en literatuur in kwalitatief onderzoek 
Er is een onvermijdelijke en noodzakelijke link tussen theorie en onderzoek. Dit is echter 
helemaal geen vanzelfsprekend verband. Het wordt algemeen erkend dat kennis en 
methoden theorie-geladen of theorie-gedreven zijn, maar welke plaats theorie precies heeft 
en hoe theorie zich verhoudt tot onderzoek kan heel erg verschillen.  
 
Zeker in de context van kwalitatief onderzoek wordt dit verband in vraag gesteld, net 
omwille van de associatie tussen kwalitatieve methoden en exploratief onderzoek. Dit 
betekent echter helemaal niet dat theorie niet ook hier een belangrijke rol speelt. Om dit 
meer te preciseren kunnen we een aantal dimensies/vragen omtrent theorie onderscheiden: 
 

- Over welk type/niveau van theorie spreken we als we het hebben over ‘theorie’?  
- Gebeurt onderzoek in functie van het testen dan wel het bouwen van theorie?  
- Wat is de plaats van literatuurstudies in kwalitatief onderzoek?  
 
 



Theorie algemeen: verklaring van geobserveerde regelmatigheden/patronen 
Relatie theorie – onderzoek: 

1) Wat is theorie? => de theoretische bril kan op verschillende abstractieniveaus/types 
(grand, middle range, publicaties als theorie) 

2) Inductieve versus deductieve benadering 
3) Verschillende opvattingen over rol literatuurstudie in kwalitatief onderzoek 

 
Types theorie: 
Meta-niveau theorieën/ Grand theories (paradigmatisch niveau) 

- Hoogste abstractieniveau  
- Vergelijkbaar met wetenschapsfilosofische assumpties die impliciet of expliciet in 

elke studie aanwezig zijn 
- Opvattingen over de aard van de realiteit, kennis… vormen het paradigmatisch 

theoretisch kader van waaruit we vertrekken.  
- Onderzoeksmethoden zijn nauw verbonden met verschillende visies van hoe de 

sociale/psychologische realiteit bestudeerd moet worden => geen neutrale 
methoden 

- Niet (volledig) testbare assumpties. Deze theorieën zijn veelal niet of moeilijk 
testbaar. 

- Ook wel: omvattende theorieën over bv menselijk psychisch functioneren, sociale 
structuren, … 

 
Middle-range theorieën 

- Pogingen om een beperkt fenomeen te begrijpen en verklaren, hierover krijgen we 
veel les over in de psychologie 

- Bv. Over de rol van sociale achtergrond in de ontwikkeling van delinquentie, rol van 
hechting in de latere psychopathologie, rol van organisatiestructuur op 
productiviteit… 

 
Publicaties-als-theorie 

- Bestaande literatuur als ‘theoretische’ context gebruikt  
- Literatuur als proxy voor theorie 
- ‘fact finding’ studies: ook hier impliciete concepten en theorie 

ð Concepten noodzakelijk om waar te nemen…. 
 
Theorie bouwen of testen: inductie en deductie 

- Verhouding theorie onderzoek: 
ð Theorie als basis voor onderzoek (deductief) 
ð Theorie als resultaat van onderzoek (inductief) 

- Inductieve aspect centraal in kwalitatief onderzoek 
- Echter inductieve en deductieve aspecten in elke vorm van onderzoek 

ð Kwestie van nuances, accenten 
ð ‘sensitizing concepts’ (richtinggevende begrippen) 

- Iteratief proces: tweerichtingsverkeer 
 



Plaats van een literatuurstudie 
Verschillende opvattingen over plaats literatuurstudie in kwalitatief onderzoek 

- Contra: 
ð Profileren tegenover deductief kwantitatief onderzoek (historisch argument) 
ð Voorkomen beïnvloeding onderzoeker door literatuur 
ð Emic perspectief centraal: participant als startpunt 

è Literatuurstudie minimaal of afwezig (extreem standpunt) 
- Pro (redenen waarom je met een literatuurstudie zou moeten beginnen):  

ð Vaststellen wat er al over een onderwerp geweten is 
ð Detecteren van gaten in kennis 
ð Beschrijven hoe studie kan bijdragen tot bestaande kennis over onderwerp 
ð Vermijden duplicatie 
ð Bijdragen aan het formulieren van een onderzoeksvraag 
ð Kader van eigen onderzoek binnen context van andere studies 
ð Aantonen dat er gereflecteerd werd over de onderzoeksvraag 
ð Mogelijkheid afbakenen richtinggevende/sensitiverende concepten 

è Belang van een literatuurstudie  
- Actueel kwalitatief onderzoek 

ð Meestal inleidende literatuurstudie 
ð Beperkte of geen verwachtingen/hypothesen 
ð Rapportage: eigen bevindingen in relatie tot bestaande cultuur 
ð Mogelijkheid sensitiverende concepten: 

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

 
Een onderzoeksvraag formuleren 
Algemeen: kwalitatieve onderzoeksvragen 

- Open vragen: eerder gericht op inductief onderzoek 
- Sluiten aan bij het onderwerp en de probleemstelling 
- Kunnen aangepast worden doorheen het onderzoeksproces (flexibiliteit) 
- Hoe en wat vragen eerder dan waarom, in welke mate, hoeveel, verschil… vragen 

 
Voorbeeld: probleemstelling – doel – vraag: 
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?  



Plaats van onderzoeksvraag in het (kwalitatieve) onderzoeksproces 
- Een onderzoeksvraag vloeit meestal voort uit een verkenning van de literatuur en het 

identificeren van lacunes in de beschikbare kennis  
- De manier waarop een vraag wordt geformuleerd wordt bepaald door het 

wetenschapsfilosofische kader van waaruit je denkt. Zo sluiten oorzaak-effect vragen 
meer aan bij een positivistische invalshoek terwijl vragen naar betekenis eerder bij 
een interpretatieve benadering (constructivisme) aansluiten. De eerste soort vraag is 
ook typisch (maar niet noodzakelijk) een eerder kwantitatieve vraag en de tweede 
eerder typisch een kwalitatieve vraag. 

- Hierbij aansluitend wordt er in een goede onderzoeksvraag ook iets duidelijk van het 
doel van de studie; wil de studie beschrijven, exploreren of verklaren? Of wil ze ook 
emanciperen, transformeren? 

- Een onderzoeksvraag weerspiegelt naast wetenschapsfilosofische assumpties 
(impliciet) ook breder heel wat van de eigenschappen van kwalitatief onderzoek.  

 
Aard en opbouw van kwalitatieve onderzoeksvragen 

- Aansluitend bij het sterk iteratieve karakter van kwalitatief onderzoek zijn 
kwalitatieve onderzoeksvragen vaak flexibeler (kunnen worden aangepast in functie 
van de data) dan in kwantitatief onderzoek waar het meer de bedoeling is dat ze van 
bij het begin vastliggen en ongewijzigd blijven tot het afronden van de studie.  

- In het algemeen zijn kwalitatieve onderzoeksvragen relatief open en vertrekken ze 
van hoe- en wat-vragen. (waarom-vragen, vragen gericht op hoeveelheden of vragen 
die peilen naar verschillen worden bij kwantitatief onderzoek onderzocht).  

- Helder, duidelijke focus, bondig geformuleerd en onderzoekbaar. 
 

Structuur kwalitatieve onderzoeksvraag 
Structuur vraag vaak: 

- Vraagwoorden vaak wat/hoe, open werkwoorden, het fenomeen met een aantal 
kenmerken bij/voor kenmerken van onderzoekseenheid, setting? 

- Hoe, werkwoord, kenmerken onderzoekseenheid, setting, kenmerken van 
fenomeen? 

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 huisdier? 

 
Basiselementen kwalitatieve onderzoeksvraag 

- Vraagwoord: veelal ‘wat’ of hoe’ 
- Onderzoekseenheid/analyse-eenheid  

ð Over wie en wat wil je uitspraken doen? 
ð Niet noodzakelijk gelijk aan waarnemingseenheden 

- Kenmerken of eigenschappen van het fenomeen 



ð Wat zijn de kenmerken van je onderzoekseenheid (afbakenen) 
ð Wat is het fenomeen dat je bestudeert bij de onderzoekseenheden? 
ð Focus op één fenomeen (beperken) 

- Gebruik ‘explorerend’ werkwoorden: open design  
 
Aantal onderzoeksvragen 
Formuleer 1 of 2 hoofdvragen 

ð Open en breder, bv. “Hoe ervaren depressieve patiënten een tijdslimiet (een 
voorop vastgesteld aantal sessies) in psychotherapie?” 

 
En eventueel een beperkt aantal (max. 5-7) subvragen 

ð Specifieke dimensies van de hoofdvraag 
ð Gelinkt aan sampling en dataverzameling 

Bv. ‘Hoe ervaren depressieve patiënten een tijdslimiet in cognitieve gedragstherapie?’ 
‘Hoe ervaren depressieve patiënten een tijdslimiet in psychodynamische therapie?’ 
‘Hoe ervaren depressieve patiënten met een afhankelijke persoonlijkheidsstijl een tijdslimiet 
in therapie?’ 
‘Hoe ervaren depressieve patiënten met een zelfkritische persoonlijkheidsstijl een tijdslimiet 
in therapie?’ 
Voorbeeld:  
Centrale vraag: “Hoe ervaren Vlaamse tienermeisjes de portrettering  
van vrouwelijke seksualiteit in de media?” 
Mogelijke subvragen: 

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

 
Eigenschappen onderzoeksvragen 
Vermijd assumpties over het bestudeerde fenomeen in het formuleren van de 
onderzoeksvraag/vragen 

1. Beperkt 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 om? (open vraag) 
ð Veronderstelt dat adolescenten zich ergeren aan berichten op sociale media 
ð Veronderstelt dat ze strategieën nodig hebben om daarmee om te gaan 

è Alternatief: hoe begrijpen en ervaren Vlaamse adolescenten berichten op 
sociale media? 

Nuance: Voorgaand onderzoek kan de vraag specifieker maken en bepaalde 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? 
ð Veronderstelt dat sociale media stress veroorzaakt 
ð Veronderstelt dat geslacht de groep definieert 

è 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 t.o.v. literatuurstudie voorafgaand aan 

onderzoek) 
ð Absoluut vermijden causaliteit 
ð Kwalitatieve interpretatie causaliteit: process-theory 

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

è Complexe notie van causaliteit (indirecte causaliteit, voorbij eenvoudige 
associaties, belang context) 

è >< variantie theorie: kwantitatieve benadering, focus op variabelen en 
relaties tussen specifieke variabelen (effecten, hiërarchie), hypotheses 
toetsen  

 
Kwalitatieve onderzoeksvragen beoordelen 

- Is mijn onderzoeksvraag haalbaar en onderzoekbaar?  
ð Onderzoekbare vraag? 
ð Mogelijkheid data te verzamelen, gebruiken? 
ð Middelen (tijd, geld)? 
ð Zinnige vraag? Niet te breed, te gecompliceerd? 

- Is mijn onderzoeksvraag ethisch verantwoord? (Reflexieve houding van onderzoeker) 
- Bijdrage, relevantie ook belangrijk:  

ð Sta je open voor onverwachte zaken? 
ð Draagt de vraag bij aan de literatuur? 
ð Is de vraag relevant? 

 

H4: steekproef 
Basiskenmerken (slide) 

- Gericht op diepgaand begrijpen => rijke data verzamelen (>< focus op 
representativiteit via random samplen in kwantitatief onderzoek) 

- Doelgericht steekproeftrekken: relevant steekproef voor conceptueel kader en 
specifieke onderzoeksvraag. Doelgericht participanten selecteren met de bedoeling 
zo geloofwaardige conclusies en rijke data te krijgen. 

- Overwegingen van homogeniteit (verdieping, vergelijkbaarheid) en heterogeniteit 
(diversiteit, begrijpen van verschillen) afwegen 

- Niet altijd volledig vooraf bepaald 
- Eerder kleine steekproeven (in vergelijking met kwantitatief onderzoek) 
- Gericht op analytische generalisatie 



- Weloverwogen en beargumenteerde steekproef vergoot geloofwaardigheid 
bevindingen.  

- Goede steekproefbeschrijving vergroot transfereerbaarheid resultaten 
 
Doel en eigenschappen steekproefselectie in kwalitatief onderzoek   
In een kwalitatieve studie wordt getracht om rijke en diepgaande date te verzamelen om de 
onderzoeksvraag te beantwoorden. Dit principe, het zoeken naar rijke data, stuurt de 
sampling binnen kwalitatief onderzoek. Sampling is dus een proces dat grondig doordacht 
dient te worden en dat bepaald wordt door de onderzoeksvraag en het verloop van een 
onderzoek.  
Steekproeven worden niet ad random (willekeurig getrokken uit de populatie) 
samengesteld, zoals bij kwantitatieve studies wel het streefdoel is. In kwalitatief onderzoek 
worden specifiek mensen geselecteerd die kunnen bijdragen aan het onderzoek, de 
steekproef wordt dus doelbewust samengesteld (purposive).  

- Steekproeven in kwalitatief onderzoek:  
ð Zijn gericht op de relevantie voor het conceptueel kader en het beantwoorden 

van de onderzoeksvraag 
ð Zijn gericht op analytische generaliseerbaarheid en transfereerbaarheid 
ð Zijn gericht op het verkrijgen van rijke data via een evenwicht tussen 

homogeniteit en heterogeniteit 
ð Kunnen sequentieel of niet-sequentieel (vast) zijn (flexibiliteit)  
ð Zijn meestal eerder klein (mogelijk maken van thick description) in vergelijking 

met kwantitatief onderzoek (steekproefgrootte) 
 
In functie van kader en onderzoeksvraag  
In kwalitatief onderzoek gaan we doelgericht (purposive) een steekproef selecteren in relatie 
tot onze onderzoeksvragen, zodanig dat de participanten geselecteerd worden aan de hand 
van criteria die toelaten om de onderzoeksvragen te beantwoorden.  
 
Vooraleer we aan de selectie van participanten beginnen moeten we weten wat onze 
analyse-eenheid is, of met andere woorden op welk niveau onze analyse zich zal richten. In 
de psychologie denken we veelal aan individuen als een analyse-eenheid, bv. als we willen 
weten hoe een gedefinieerde groep mensen iets ervaren. We verzamelen dan een 
steekproef individuen met een bepaald gedeeld kenmerk (bv. jongeren die de diagnose 
ADHD kregen). Het is echter ook mogelijk dat de analyse-eenheid groepen mensen of een 
organisatie zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld onderzoek doen naar hoe psychiatrische 
instellingen een zorgvisie ontwikkelen of hoe op facebookgroepen vorm wordt gegeven aan 
een groepsidentiteit. In deze voorbeelden zijn de analyse-eenheden respectievelijk 
psychiatrische instellingen of facebookgroepen. De primaire vraag die je stelt om te weten 
wat je analyse-eenheid is de vraag over wie of wat je uitspraken wil kunnen doen?  
 
Er zijn verschillende niveaus waarop je een steekproef selecteert. Zo kan je eerst 
organisaties of instellingen selecteren volgens bepaalde criteria (in aansluiting op de 
onderzoeksvraag) en vervolgens binnen elke organisatie individuen of documenten of… Ook 
bij een gevalstudie zien we verschillende niveaus waarop we moeten selecteren.  
 



In functie van generaliseerbaarheid  
Hoe we dus selecteren om een steekproef samen te stellen hangt af van… 

ð Onderzoeksvraag die we willen bestuderen 
ð De assumpties van waaruit we de wereld benaderen (cf. wetenschapsfilosofische 

achtergrond)  
ð De theorie of onderzoeksbevindingen die reeds bestaan over dit onderwerp  

 
Het selecteren van een goed samengestelde steekproef is van groot belang voor de mate 
waarin we op basis van kwalitatief onderzoek willen en kunnen generaliseren.  
We onderscheiden daarbij 3 vormen van generalisatie: 

1) Formele of statistische generalisatie  
2) Analytische generalisatie 
3) Transfereerbaarheid 

 
- Formele of statistische generalisatie 

ð Betreft de klassieke invulling van generaliseren en sluit vooral aan bij kwantitatief 
onderzoek waar met grotere steekproeven wordt gewerkt. 

ð Representativiteit van de steekproef is cruciaal. Dit hangt samen met statistische 
assumpties en mogelijkheden om conclusies te trekken met betrekking tot 
hypothesen op grond van de data.  

 
- Analytische generalisatie  

ð Sluit vooral aan bij kwalitatieve benaderingen, maar kan zeker ook bij kwantitatief 
onderzoek een plaats hebben. 

ð Sluit aan bij de overtuigingskracht waarmee je op grond van je data en analyses 
een theorie-opbouw kan doen (generaliseren naar concepten).  

 
- Transfereerbaarheid  

ð Sluit vooral aan bij kwalitatieve benaderingen, maar kan zeker ook bij kwantitatief 
onderzoek een plaats hebben. 

ð Transfereerbaarheid heeft meer te maken met de mate waarin de lezer op basis 
van de rapportage van jouw onderzoek kan besluiten of dat bevindingen al dan 
niet transfereerbaar of overdraagbaar zijn naar een andere context dan deze die 
in de studie beschreven wordt. 

ð Gebruik van bevindingen voor een andere groep mensen of settings 
o Belang gedetailleerde beschrijving (thick description) 
o Oordeel over vergelijkbaarheid contexten/individu langs kant van 

de lezer 
 
Homogeniteit en heterogeniteit in een kwalitatieve steekproef 

- Enerzijds homogeniteit gezocht: mensen moeten een gemeenschappelijke ervaring 
hebben, anders kunnen ze niet met elkaar vergeleken worden.  

- Tegelijkertijd heterogeniteit gezocht: mensen moeten van elkaar verschillen opdat de 
attributie (het begrijpen van waardoor het komt dat er een verschil gezien wordt 
tussen mensen) aan iets kan toegewezen worden.  
ð Er moet een balans zijn van homogeniteit en heterogeniteit.  



ð Heterogeniteit zorgt voor diversiteit en breedte in de steekproef en verschillende 
perspectieven.  

ð Homogeniteit zorgt voor diepgang en het kunnen ingaan op specifieke thema’s.  
 
Als er te weinig homogeniteit is en te veel heterogeniteit = data en interpretatie gaan alle 
kanten op, geen begrip/diepgang. Je hebt dan geen homogeniteit om te begrijpen waar 
sommige verschillen tussen participanten mee te maken hebben.   
Bij te weinig heterogeniteit is het moeilijker om situaties onderling te gaan vergelijken, 
waardoor het moeilijker te begrijpen is waaraan de verschillen te wijten zijn.  
 
Flexibiliteit in kwalitatieve steekproeven 
Kwalitatieve steekproeven kunnen meer of minder flexibel van aard zijn. Zo kan er tijdens de 
datacollectie en analyse bepaalde inzichten naar voren komen die zorgen voor het 
toevoegen of verwijderen van bepaalde inclusiecriteria.  

- Sequentieel steekproeven trekken = stapsgewijs verder selecteren van participanten 
in functie van bevindingen; de criteria ligt niet vast.  

- Niet-sequentieel steekproeven trekken = criteria is bij het begin vastgesteld, meer 
gecontroleerd en minder afhankelijk van de bevindingen.  

 
Steekproefgrootte 
De omvang van een steekproef is moeilijk te bepalen en verschilt nogal afhankelijk van de 
onderzoeksbenadering, maar is vaak kleiner bij kwalitatief onderzoek dan bij kwantitatief 
onderzoek.  

- Steekproef moet klein genoeg zijn om grondige analyses toe te laten (bij zeer 
diepgaande interviews of rijk materiaal, waarbij bv. langdurig wordt onderzocht, zal 
je steekproef klein zijn) 

- Anderzijds moet de steekproef ook voldoende groot zijn om overtuigend te kunnen 
komen stellen dat er sprake is van saturatie (bij kortere interviews, is een grotere 
groep noodzakelijk om zinvolle uitspraken te doen) 
ð Saturatie = wanneer de onderzoeker beschikt over inzicht in de belangrijkste 

concepten, en kan aangeven op welke manier deze concepten met elkaar 
verbonden zijn.  

ð Theoretische saturatie = als er geen nieuwe concepten of dimensies kunnen 
gevonden worden voor categorieën die van belang zijn voor de studie doordat 
het concept zo goed ontwikkeld is dat er geen verdere dataverzameling nodig is.  

 
Ook de mate van homogeniteit en heterogeniteit heeft een invloed op de vereiste 
steekproefgrootte.  

- Bij heel homogene groep = te verwachten dat reeds bij een kleiner aantal 
participanten steeds dezelfde patronen in data zullen verschijnen.  

- Bij meer heterogeniteit = te verwachten dat er meer participanten nodig zijn 
vooraleer de variatie kan begrepen worden en geen substantieel nieuwe elementen 
meer kunnen gehaald worden uit de data.  

 
Het concept generaliseerbaarheid en transfereerbaarheid is opnieuw zeer belangrijk. Een 
goed doordachte steekproefselectie is van cruciaal belang. In kwalitatief onderzoek willen 
we nog steeds dat de resultaten licht werpen op een ruimer fenomeen of groep mensen.  



Technieken van steekproefselectie  
Het doelgericht (purposive) selecteren van participanten is de meest gangbare manier van 
het samenstellen van een steekproef in kwalitatief onderzoek. Hier kunnen we echter 
verschillende types in onderscheiden. Er bestaan echter ook nog andere manieren om een 
steekproef samen te stellen.  

- Convenience of opportunistic sampling:  
ð Bij deze vorm van sampling worden mensen geselecteerd die relatief eenvoudig 

te bereiken zijn. Deze vorm van sampling is minder betrouwbaar omdat er geen 
bewuste selectie plaatsvindt van participanten.  

ð Komt voor zowel bij kwalitatief en kwantitatief onderzoek 
ð Bij beiden minst goede methode 
ð Praktisch maar generalisatie is problematisch  

 
- Theoretische sampling en sneeuwbalsampling  

ð Theoretische sampling = een typische vorm van sampling bij een Grounded 
Theory studie die expliciet gericht is op theorie opbouw. Op basis van gegeneerde 
inzichten in de resultaten, worden nieuwe participanten gezocht. Deze vorm van 
sampling is dus altijd sequentieel. Eigenlijke specifieke vorm van algemeen 
purposive sampling.  

ð Sneeuwbalsampling of chain referral sampling = een vorm van sampling die vaak 
gebruikt wordt bij mensen die moeilijk te bereiken zijn. De onderzoeker gaat op 
zoek naar participanten, die op hun beurt mogelijke participanten kunnen 
aanreiken.  

ð Specifieke vormen van doelgericht steekproeftrekken 
ð Ook gebruik gemaakt van bepaalde criteria, maar in een specifieke context 
ð Goede criteria selecteren = cruciaal 

 
- Algemeen doelgerichte sampling 

ð Doelgericht steekproeftrekken die niet direct gericht is op het ontwikkelen van 
een theorie. Is meestal niet-sequentieel. De onderzoeker stelt de criteria vast om 
cases te selecteren die nodig zijn om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Er 
worden verschillende methoden onderscheiden.  

 
Specifieke vormen algemeen doelgericht steekproeftrekken:  

- Extreme of afwijkende sampling: 
ð ‘outliers’ = ongewone/extreme manifestaties van een fenomeen  
ð Naar het extreme kijken om te leren over het typische (en ongewone)  
ð Bv. casestudies (kleine steekproef) 

 
- Typische case sampling  

ð Focus op wat typisch, gemiddeld is 
è Goed over nadenken, wat is gemiddeld?  

ð Nood aan consensus over wat gemiddeld is  
ð Gericht op beschrijven, illustreren van het gewoonlijke proces/verschijning 
 bv. gewone school, typische dokters… 
ð Casestudies  

 



- Kritische case sampling 
ð Cases die kritische informatie genereren: “als hier, dan…”  
ð Transfereerbaarheid: Gericht op maximale toepasbaarheid van info op andere 

cases 
Bv. als conservatieve instellingen nieuwe technologie implementeren, zullen alle 
instellingen dat doen…  

 
- Maximale variatie sampling 

ð Brede range aan variatie in relevante dimensies  
ð Ontdekken van cruciale thema’s, gedeelde elementen, kernelementen, unieke 

variaties documenteren 
ð Belang identificeren relevante karakteristieken om variatie te maximaliseren  

 
- Homogene sampling  

ð Onderzoeken/beschrijven van een gelijkaardige groep (beperken variatie) 
ð Typisch bij focusgroepen onderzoek 
ð Bespreken van variatie binnen groep 
Bv. mensen van ongeveer gelijke leeftijd die allemaal dezelfde gebeurtenis hebben 
meegemaakt.  
 

- Doelgerichte random sampling 
ð Als potentiële doelgerichte steekproef te groot is 
ð Doel: geloofwaardigheid, niet statische generaliseerbaarheid (dus er mag geen 

kritiek zijn voor generaliseerbaarheid) 
 

- Gestratificeerde doelgerichte sampling 
ð Combinatie van verschillende strategieën  
ð Belangrijke variaties schatten  

 
Ethische overwegingen 
In kwalitatief onderzoek is de onderzoeker veel dichter betrokken bij participanten en vaak 
worden gevoelige onderwerpen bevraagd. Het is belangrijk om na te denken over: wie 
betrekken, wat vragen, al dan niet een geïnformeerde toestemming vragen… 
 
Haalbaarheid  
Niet alle doelstellingen zijn steeds haalbaar. Het is niet mogelijk om bv. 1000 interviews heel 
diepgaand te bestuderen. Hierbij is de beschikken over tijd, geld en middelen bepalend. 
 
Checklist 
Volgende vragen houden we in het achterhoofd bij het selecteren en beoordelen van de 
kwaliteit van onze steekproef:  

1) Is de selectiestrategie relevant voor het conceptueel kader en de onderzoeksvragen? 
2) Is het waarschijnlijk dat de steekproef rijke informatie zal opleveren over het type 

fenomeen dat we willen bestuderen?  
3) Faciliteert de steekproef generaliseerbaarheid (analytische en transfereerbaarheid) 

van de bevindingen? 



4) Is de selectiestrategie ethisch?  
5) Is de selectiestrategie haalbaar? 

 

H5: dataverzameling  
Veel mogelijkheden: altijd in functie van onderzoeksvraag 

 
Interviews 

- Meest gangbare manier van dataverzameling binnen kwalitatief onderzoek 
- Ze kunnen face to face, individueel of in groep plaatsvinden 
- Gesprek tussen minstens 2 personen om meer te weten te komen over een bepaald 

onderzoeksonderwerp  
- Participant bepaalt de tempo, invulling, omvang en uiteindelijke 

onderzoeksresultaten => flexibel karakter  
- Focus op data verzamelen rond ervaringen, percepties, betekenisgeving, meningen… 

van de participant 
-  Er is vooral ruimte voor interpretatie en uitweiding 
- Veel gebruikte methode in psychologie; alleen of in combinatie met andere 

methoden 
- In hoeverre kan het onderwerp van je studie onderzocht worden door mensen 

erover te bevragen? 
- Wie moet je interviewen? Hoe ga je interviewen (vorm interview, modaliteiten)? 
- Onderzoek o.b.v. kortstondige persoonlijke relatie 
- Interviewer als mijnwerker of als reiziger?  
- Er zijn 3 soorten interviews  

 
Gestructureerde interviews 

- Vragen exacte bewoording, de vragen worden vooraf vastgelegd 
- Vragen steeds aan iedereen in dezelfde volgorde bevraagd 
- Onderzoeksbias daalt hierdoor  
- Sluit niet echt aan bij de doelstellingen van kwalitatief onderzoek: meer gevaar op 

sturing door onderzoeker, gevaar op te veel focus op stellen van voorbereide vragen 
en daardoor niet goed kunnen luisteren. Meer binnen kwantitatief onderzoek dus.  



Ongestructureerde/open interviews 
- Starten met open vraag, de vragen zijn niet op voorhand bepaald 
- Wel topiclijst: lijst met onderwerpen en sub-onderwerpen 
- Veel ruimte voor inbreng participant om te spreken over wat hij of zij belangrijk 

vindt. De participant geeft richting aan het interview.  
 
Semigestructureerde interviews  

- Bevat interviewvragen die worden voorbereid door de onderzoeker 
- Er wordt veel doorvraagt, er is meer impact op het verloop en de inhoud van het 

gesprek. Hoe meer gestructureerd, hoe meer gevaar op sturing.  
- Flexibiliteit wat betreft volgorde  

 
Voorbereiding van een interview  
Het is belangrijk om een interview voor te bereiden, ondanks het flexibel karakter 

- Op voorhand beslissen wie en wat bevraagd zal worden: sampling 
- Stilstaan bij eigen impact onderzoek 
- Een interviewguide = geeft kort de thema’s weer die aan bod moeten komen tijdens 

het interview. Dit kan helpen bij het voorbereiden en het afnemen van interviews. 
Het dient louter als leidraad en hulpmiddel (sequentieel samplen) om niets te 
vergeten. Thema’s kunnen gaandeweg nog worden toegevoegd en vragen kunnen 
nog worden aangepast. bv. bij sequentieel samplen -> interviewguide bij eerste 
interview zal sterk verschillen bij die van het laatste interview  
 
 

Afnemen van een interview: algemene principes  
Actief luisteren 

- Men moet een open houding aannemen: zijn interesse tonen, niet onmiddellijk 
reageren op iets dat wordt aangehaald 

- Participanten verbaal aanmoedigen: “hmm”, “jaja” en non-verbaal aanmoedigen: 
open en geïnteresseerde houding aannemen 

- Men moet zich empathisch opstellen en inleven  
- Men probeert ten gronde te begrijpen wat de participant vertelt en bedoelt 
- Men probeert ook analytisch mee te denken: gaandeweg bepaald of de vertelde info 

nog verder kan uitgediept worden 
 
Vragen stellen  

- Neutrale vragen stellen zodat de participant duidelijkheid en vrijheid ervaart 
- Duidelijke vragen zodat men weet wat er verwacht wordt  
- Men moet inspelen op wat de participant vertelt 
- Doorvragen en ingaan op wat relevant lijkt is belangrijk principe 
- Op zowel verbale als non-verbale manier verder exploreren en uitdiepen  
- Doen aan probing = mogelijkheden om de participant uit te nodigen en aan te 

moedigen om verder te vertellen of ergens dieper op in te gaan.  
 
 



Context  
- Plaats van het interview: voorkeur gaat uit naar voor de participant vertrouwde 

omgeving -> participant meer om zijn gemak.  
- Registratie: een opgenomen versie van de data (dictafoon) is zeer nuttig om 

voldoende te kunnen analyseren, er zal geen data verloren kunnen gaan en er kan 
volledig gefocust worden op het gesprek. Voor registratie van een interview is 
uiteraard toestemming nodig. 

- Medium: interviews kunnen face to face of telefonisch -> afweging maken tussen 
kwaliteit en haalbaarheid. 

- Tijd: duur van een interview kan moeilijk vooraf ingeschat worden. Meestal wordt 
anderhalf uur als richtduur gegeven. Er moet aandacht zijn voor de vermoeidheid bij 
de participant om zo lang te praten en als interviewer kan de concentratie na een tijd 
ook verminderen.  

- Rust, stiltes: stiltes kunnen ongemakkelijk zijn, maar zijn wel nuttig in een interview. 
Het geeft mogelijkheid tot ordenen van gedachten of nadenken over wat men wil 
zeggen. 

 
Impact onderzoeker  

- Belangrijk om na te gaan welke vooronderstellingen van de onderzoeker kunnen 
meespelen.  

- Reflectief stil staan bij enkele vragen: welke verwachten heb ik, welke antwoorden 
verwacht ik?...  

- A.d.h.v. een uitgeschreven referentiekader kunnen deze vooronderstellingen in kaart 
gebracht worden, en kan nagedacht worden op welke manier deze de resultaten 
kunnen beinvloeden.  

- Ook stijl van interviewen, persoonlijkheid en mate van ervaring beinvloeden.  
- Onderzoeker moet zich hiervan bewust zijn en dient rekening te houden met deze 

impact.  
- Deze reflectie onder de vorm van reflexiviteit kan een meerwaarde voor de kwaliteit 

van het onderzoek zijn.   
 
Focusgroep interviews  
Bij focusgroep interviews worden meerdere participanten gezamenlijk geinterviewd.  

- Voordeel van interactie tussen participanten: genereert meerwaarde, want reageren 
niet enkel op interviewer maar ook op wat andere participanten aanhalen. Het 
onderlinge debat wordt gestimuleerd.  

- Ook heel wat nadelen:  
o Vraagt om specifieke vaardigheden van de interviewer om het te kunnen 

begeleiden  
o Één of 2 participanten kunnen het gesprek gaan domineren 
o Gevaar neiging tot conformiteit  
o Soms oppervlakkige en beschrijvende resultaten  
o Complexe analyse: niveau van groep, individu en interactie 
o Vereist specifieke maatregelen bij de analyse  
o Niet goedkoop en tijdrovend  

 



Observaties  
Participerende observatie als dataverzamelingsmethode is een essentieel element van 
antropologisch en etnografisch onderzoek.  

- Gebruikt om groepen/culturen te begrijpen en verkennen.  
- Er wordt binnengetreden in de wereld van de participanten: dataverzameling in 

alledaagse settings  
- Onderzoeker staat wel op zekere afstand van het onderzoeksonderwerp, en 

beschrijft gebeurtenissen die plaatsvinden. 
- Men verkrijgt inzicht in sociale context, gedrag en de interactie  
- Beeld van hoe er “echt” wordt gehandeld  
- Men probeert de wereld vanuit standpunt van de participant te benaderen. 

Onderzoeker wordt deel van de cultuur die hij bestudeert. Immersie = 
onderdompeling in de leefwereld van de participant.  

- Vaak aanvulling met interviews om verheldering te krijgen. 
 
Rol van de onderzoeker bij observatie  
Er zijn gradaties van mate van participeren aan de leefwereld van participanten: de 
onderzoeker kan zelf actief deelnemen of er zijn observaties waarbij de onderzoeker niet 
actief participeert.  

- Participatief actief deelnemen: combineert deelnemen aan de leefwereld met het 
behouden van een zekere afstand, zodat men niet voorbij gaat aan bepaalde 
belangrijke patronen.  

- Indien men niet actief participeert is er zeer weinig of geen interactie met de 
geobserveerde omgeving, en is dus meer een soort buitenstaander.  

 
 
Wat en hoe observeren?  
De onderzoeker gaat zowel breed als eng observeren: 

- Enerzijds breed: wil inzicht in leefwereld van de participant. Het is belangrijk om 
gedetailleerd te observeren en beschrijven, als tegengaan van gewenning (na een tijd 
is men zich minder en minder bewust van bepaalde routines).  

- Anderzijds eng: focus kan na een tijd wat beperkter worden en meer centreren op 
specifieke thema’s  

Participerende observaties zijn tijdsintensief.  
 
Ethiek  
Het observeren wordt soms bekritiseerd omdat mensen niet steeds expliciet kunnen 
toestemmen om deel te nemen -> principe van informed consent vormt soms een probleem.  

- Soms onhaalbaar om iedereen een informed consent te laten tekenen  
- Door nadruk op onderzoeker te leggen kan men veel minder rijke data verzamelen  
- De bestudeerde groep moet op de hoogte zijn dat er een onderzoek plaatsvindt  
- Doelen moeten gecommuniceerd worden 
- Belangrijk om anonimiteit en vertrouwelijkheid te garanderen  

 
 
 



Invloed van de onderzoeker  
- Het is belangrijk om als onderzoeker vertrouwen te winnen, maar ook een zekere 

afstand te bewaren 
- Onderzoeker neemt dan een weinig opvallende rol in en vraagt geen aandacht  
- Belangrijk om stil te staan bij impact die de deelname als onderzoeker op de groep 

heeft. Deze kritische reflectie kan ook gebeuren door andere mensen.  
o Eigen observaties en interpretaties kunnen gecontroleerd worden door mede 

onderzoekers: peer review  
o Of door leden van de bestudeerde groep: member checking  

 
Documenten en beelden 
Documenten of geschreven aantekeningen vormen een derde manier van dataverzameling. 
Deze vorm kan gebruikt worden bij hetgeen wat niet rechtstreeks 
ondervraagd/geobserveerd kan worden. Zo kunnen bv. rapporten, dagboeken, brieven, 
nieuwsberichten… gebruikt worden als middel om data te verzamelen. 

- Data wordt minder retrospectief verzameld, data worden immers neergeschreven 
wanneer een concrete ervaring zich voordoet  

- Sociale wenselijkheid speelt minder mee 
- Verwerven van inzicht in ervaringen en attitudes, historische gebeurtenissen of 

processen  
- De onderzoeker kent ook codes en gaandeweg categorieën toe aan hetgeen 

geregistreerd werd.  
 
De documenten die worden geanalyseerd, moeten aan kwaliteitscriteria voldoen:  

- Moeten authentiek en betrouwbaar zijn.  
- Er moet overworden worden wat de herkomst is van het document, en met welke 

intenties de schrijvers ze hebben opgemaakt. De accuraatheid wordt beïnvloed door 
de nabijheid van de schrijver, plaats en tijd van de gebeurtenissen. 

- Representativiteit is moeilijk mee te nemen als criterium = niet inschatten 
welke/hoeveel variëteit opgemaakt.  

- Begrijpen van tekst in context, begrijpen omstandigheden waarin tekst geschreven 
werden en intenties schatten.  

 
Vaak wordt documentanalyse in combinatie met andere dataverzamelingsmethodes 
gebruikt = data en methodetriangulatie. Deze combinatie is belangrijk omdat 
interpretatieruimte bij documentenanalyse zeer groot is, en omdat de aanvulling van andere 
methoden de validiteit kan nagaan.  
De sociale realiteit kan ook uitgedrukt worden met bv. foto’s, tekeningen, beelden… en kan 
ook ter aanvulling gebruikt worden. De context en kwaliteit van beelden is echter wel van 
belang, wat maakt dat deze als data ook een erg kwetsbare manier is van dataverzameling.  
 
Transcriptie 
= het letterlijk uittypen/opschrijven van de verzamelde data.  

- Precies weergeven wat er werd gezegd en gedaan. Ook non-verbale communicatie 
wordt weergegeven.  



- Alle informatie wordt zo meegenomen waardoor het systematisch analyseren 
mogelijk wordt.  

- Het kan veelbetekenend zijn om te weten waarover men twijfelde, wanneer ze naar 
woorden zochten, wat ze wouden benadrukken,…  

- Meestal bepaalde symbolen gebruikt voor bepaalde gedragingen. Verschillende 
transcriptieregels zijn mogelijk en hangen af van de gedetailleerdheid die nodig is 
voor data-analyse. Bv. onderstrepen van dingen die stil werden gezegd, het cursief 
zetten van dingen die snel worden gezegd,… voor een onafgewerkte zin, 
<<emoties>>,…  
 

H6: kwalitatieve onderzoeksmethoden en data-analyse  
Wat is anders en boeiend aan kwalitatief onderzoek?  
Ecologische validiteit = de mate waarin onderzoeksresultaten overeenkomen met de 
alledaagse praktijk of werkelijkheid.  
Specifieke vaardigheden zijn essentieel voor kwalitatief onderzoek.  
De complexe realiteit vraagt meer creativiteit van jou als onderzoeker. 
 
Algemeen 

- Vaak een veelheid en rijkheid aan materiaal, daarom is de analyse een moeizaam 
proces. De onderzoeker mag zich niet laten overweldigen door de rijkheid van de 
gegevens. Anderzijds mag de onderzoeker ook geen afbreuk doen aan deze rijkheid 
van gegevens.  

- Maar: “analyticus interruptus” -> verwijst naar veel pogingen doen maar weinig 
resultaat of niet slagen om een bepaalde taak uit te voeren of een conclusie te 
bereiken.  

- Weinig vaste en duidelijke regels: hoe pak ik het aan?  
ð Leer omgaan met onzekerheid en chaos 

 
3 essentiële kenmerken data-analytische proces: interpretatief, iteratief, constant-
comparatief  

1) Interpretatief  
ð Niet feitelijk, wel achterliggende verklaring  
ð Patronen, verbanden, thema’s? Welke belangrijke thema’s zijn gekoppeld aan je 

onderzoeksvraag?  
ð Structuur in de chaos. Zowel voor kwalitatief als kwantitatief is systematiek 

belangrijk. De grote hoeveelheid kwalitatieve gegevens die de onderzoeker 
verzamelde, moet worden gesorteerd in zinvolle en verwante delen of 
categorieën. Het betreft een systematisch en exact ordenen van gegevens.  

ð Impact onderzoeker: subjectiviteit en reflexiviteit. We zijn allemaal subjecten die 
naar ons onderzoek kijken op een bepaalde manier. Bv. bij je masterproef kies je 
een onderwerp omdat je interesse hebt voor iets, je voelt je dus emotioneel 
verbonden aan dat onderwerp. We gaan ervan uit dat door bewust te zijn van ons 
subjectiviteit, we eigenlijk afstand van die subjectiviteit kunnen nemen.  

 
 
 



2) Iteratief 
ð Een zich herhalend proces -> fases van dataverzameling, sampling en data-

analyse gaan elkaar herhaaldelijk opvolgen.  
ð Elke herhaling = iteratie  
ð Het resultaat van de ene iteratie is het vertrekpunt van de volgende  

 
3) Constant comparatief  

ð Nieuwe data vs. oude data vergelijken. Je gaat botsen tegen paradoxen.  
ð Wat is gelijk en wat niet?  
ð Waarom zijn er verschillen/gelijkenissen in ervaring/betekenisverlening? Voor 

sommigen is iets positief en voor anderen negatief.  
Verschillende benaderingen 
1)IPA (= interpretatieve fenomenologische analyse): focus op unieke betekenissen van een 
specifieke groep die eenzelfde ervaring delen.  
2)Grounded theory: geschikt wanneer de onderzoeker naar verklaringen zoekt voor 
complexe processen dus naar algemeenheden binnen een specifieke populatie. 
Deze 2 benaderingen zijn theoretisch/epistemologisch geïnspireerd. 
3)thematische analyse: zoeken naar gemeenschappelijke thema’s in de kwalitatieve 
gegevens. Deze benadering = neutrale methodiek 

è Allen hebben 1 ding gemeen: coderen. Op een speciaal software ga je 
coderen, je gaat betekenisvolle eenheden samenvoegen.  

IPA 
Interpretatieve Phenomenological Analysis (IPA): een methode om aan kwalitatief 
onderzoek doen die specifieke richtlijnen voorschrijft en theoretisch is onderbouwd. Merk 
dat de focus ligt op persoonlijke betekenisverlening in een specifieke context, voor mensen 
die een zekere ervaring delen.  
 

1) Symbolisch interactionisme: het individu is geen passieve ontvanger van een 
objectieve realiteit. We zijn betekenis verlenende wezens die zelf ook symbolen 
gebruiken om onszelf uit te drukken. Bv. het dragen van een T-shirt met een 
ecologische slogan waarmee je wil laten zien dat je begaan bent met het milieu. 
Deze, vaak talige, symbolen worden door andere individuen op hun buurt 
geïnterpreteerd en gemanipuleerd.  
 

2) Interpretatieve methode of hermeneutiek = de studie van de interpretatie van 
teksten. In zekere zin maak je als kwalitatieve onderzoeker een studie van tekstueel 
materiaal (vaak zijn dat getranscribeerde onderzoeksgegevens).  

 
3) Fenomologie (afgeleid van het Griekse woord phenomenon = zichzelf tonen) 

ð Oorsprong: Husserl = grootvader van de fenomologie. Hij stelde de fundamentele 
vraag ‘hoe beïnvloedt ons bewustzijn wat we weten en waarnemen?’ 

ð De fenomologie is bij het ontstaan in essentie een filosofische stroming die 
verschijnselen en de intuïtieve ervaring centraal stelt.  

ð Anti-reductionistisch: dat wil zeggen dat je complexe sociale of psychologische 
fenomenen niet gaat herleiden tot een beperkt aantal variabelen (zoals je zou 
doen in kwalitatief onderzoek). Integendeel, 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. Tussen ervaring 
en bewustzijn zit een verwerkingsproces dat onderhevig is aan diverse invloeden.  

ð Trouw aan hoe een fenomeen zich binnen een bepaalde context aandient  
ð Zich van iets bewust zijn en het ervaren gebeurt gelijktijdig maar daarom vallen ze 

nog niet samen  
ð Bracketing: ‘het erkennen van de invloed van de onderzoeker zijn of haar 

interesses, persoonlijke ervaringen, culturele achtergrond, aannames, en 
indrukken op het onderzoeksproces’ (open blik) dus onze eigen eigenschappen en 
overtuigingen gaan we tussen haakjes plaatsen. 

ð Analyse van betekenisvorming cfr. Dubbele hermeneutiek (dubbele 
interpretatie): hoe interpreteren en begrijpen individuen hun leefwereld 

 
Onderzoeksvraag, sample en gegevens verzamelen  

- Gericht op complexe fenomenen, processen, nieuwigheid  
ð Open en brede onderzoeksvragen 

- Kleine samples want intensieve, gedetailleerde analyse (cfr. Ideografische methode)  
- Homogene samples, meestal klein bv. 4 participanten want we willen het zo 

gedetailleerd mogelijk maken en zoals ervaren door dat individu die we onderzoeken.  
 
Data-analyse 

- Betekenis verlening staat centraal: focus op complexiteit en meerdere lagen. 
 

4 stappen: 
Eerste stap: onderwerpen exploreren en verschillende keren lezen in de 1e case  

- Transscript lezen en herlezen (!), codes/onderwerpen in linker marge  
- Aandacht voor gelijkenissen en verschillen, herhalingen, contradicties, participant die 

iets benadrukt 
- Je begint opnieuw en noteert thema’s in rechtermarge  
- Thema’s: meer specifiek, hoger abstractieniveau, vaak link met theorie  

 
 
Tweede stap: thema’s met elkaar in verband leggen 

- Zoek <<<<< tussen thema’s: chronologische  
ð Analytische/theoretische rangorde 



 
Derde stap: overgaan naar de volgende case etc.  

- Je herhaalt stap 2 
- Je begint helemaal opnieuw  
- Je gebruikt wel/niet de tabel die je eerder maakte als leidraad 

 
Vierde stap: uitschrijven analyse  
 
Conclusie IPA:  

- Duidelijke theoretisch kader 
- Essentie van ervaring, begrip van de leefwereld van individuen  
- Open blik (cfr. ‘bracketing’)  
- Nadruk op unieke betekenissen van mensen met gelijkaardige ervaringen (kleine 

homogene steekproef: ze hebben iets gemeenschappelijk en delen een specifieke 
ervaring)  

- Analyse: eerst volledig analyse van eerste case, interview en dan doe je hetzelfde 
voor de tweede, derde… dus we stoppen niet na de eerste.  

 
Grounded theory 
Grounded theory is een benadering waarbij onderzoekers op een zeer systematische en 
cyclische manier tot theorievorming of tot verklarende processen over betekenisgeving 
komen. Het is een vaak gebruikte strategie om kwalitatieve gegevens te analyseren. De 
bedoeling van het onderzoek is een verklaring vinden (beïnvloedende factoren, 
onderliggende processen, …) voor een complex sociaal proces. 
 
Oorsprong: jaren 60 
Het was een reactie tegen de tijd van de sociologie toen er nog een vertrouwen was met 
werken met vragenlijsten en kwantitatief onderzoek. Voornamelijk casestudies en 
etnografische studies waren toen populair.   
Vanuit sociologie rijke traditie in kwalitatief onderzoek (etnografisch/case studies). 
Toch was er toen ook een overwicht aan kwantitatieve methoden en een grote kloof tussen 
theorie en onderzoek. Net als IPA, heeft ook GT een duidelijk theoretisch/epistemologisch 
kader.  
 
Reactie door Glaser en Strauss:  
Symbolisch interactionisme: volgens het symbolisch interactionisme ligt de oorsprong, 
continuering en verandering van zowel het zelfconcept als de samenleving in 
communicatieprocessen of sociale interactie. Bestuderen van processen 
 
Reactie = 

1. Kloof is arbitrair  
2. Kwalitatief onderzoek gaat ‘echte rigoureuze kwantitatieve onderzoek vooraf 
3. Kwalitatieve onderzoek is niet gelijk aan impressionistisch of onsystematisch 
4. Tegen de kloof tussen dataverzameling en -analyse 
5. Tegen de idee dat kwalitatief onderzoek enkel beschrijvend kan zijn 

 



è Ontwikkelen van specifieke richtlijnen met als doel generieke 
(sociologische of psychologische) processen te omschrijven  

 
Met GT aan de slag:  

1) Onderzoeksgegevens verzamelen 
2) Data coderen 
3) Werken met memo’s 

 
Onderzoeksgegevens verzamelen 

- Data-analyse en -verzameling lopen door elkaar: daardoor vermijd je dat je een 
massa ongestructureerd materiaal verzamelt waar je je weg niet in terugvindt en die 
tot niets nieuws leidt. Sommige interviews zullen vragen oproepen die je niet 
onmiddellijk kan beantwoorden. Op basis daarvan zoek je nieuwe 
onderzoeksgegevens.  

- Essentie = theorie vloeit voor uit je gegevens, niet uit wat je ooit las, leerde… 
- Fit: de mate waarin een bepaalde theorie aansluit bij situaties zoals zich aandienen in 

de ervaring of werkelijkheid van participanten die je bevraagt over een bepaald 
onderwerp. Past je theorie/onderzoeksvraag bij de empirie?  

- Zoektocht naar ‘rijke’ gegevens 
- Meerdere betekenislagen 
- ‘We live in the minds of others and they live in ours’: citaat van Cooley: door 

transscripten te herlezen en interviews te her beluisteren leer je de respondenten 
beter begrijpen en meer afstand te nemen van jouw veronderstellingen. Ga er niet 
van uit dat je zomaar altijd begrijpt wat je respondent lijkt te zeggen.  

 
Data coderen  

- Coderen = brug tussen onderzoeksgegevens verzamelen en theorie ontwikkelen 
- ‘Line-by-line coding’ (benoemen fenomenen = concept)  

ð Analyse = ‘grounded’ vs. eigen motieven, angsten, persoonlijke issues die je 
blik bepalen  

- Evolueer naar ‘focused coding’ (uitgewerkt concept = categorie): zaken die steeds 
terugkomen, meer specifiek/conceptueel en selectief  

- Kritisch tegenover bestaande concepten, bedenk nieuwe!  
 
Werken met memo’s  

- = brug tussen coderen en je analyse uitschrijven  
- Memo’s = notities 
- Geven je denkproces weer 
- Constant comparatief  
- Aanleiding voor ‘theoretical sampling’. Theoretical sampling sluit aan bij het idee van 

theoretische verzadiging/saturatie: je stopt met data verzamelen wanneer je merkt 
dat je geen nieuwe gegevens meer verkrijgt.  

- Bv. sommige participanten opnieuw interviewen maar met aandacht voor specifieke 
ervaringen, gebeurtenissen, …  het gaat niet om het individu (bv. een participant die 
boeiend kon vertellen) 

 
Conclusie GT: 



- Duidelijk theoretisch kader 
- Inductieve methode met nadruk op theorieontwikkeling  
- Complexe maar generieke processen (m.b.t. specifieke ervaring en/of populatie)  

 
Thematische analyse  

- Neutrale methode  
- Zoektocht naar thema’s: van code naar ‘hogere orde’ thema 
- Wat maakt een thema? 

ð Zaken die zich herhalen 
ð Inheemse of eigenaardige uitdrukkingen  
ð Metaforen of analogieën 
ð Transities  
ð Gelijkenis/verschil  
ð Woorden die naar causaliteit verwijzen  
ð Missing data 
ð Iets dat aan je theorie raakt  

 
 
Thematische analyse: voorbeeld (verschillende fasen) 

1. Data leren kennen 
2. Data coderen  
3. Codes groeperen onder thema’s  
4. Thema’s ordenen en definiëren  
5. Verder verfijnen van thema’s uitschrijven  

Concreet => abstract  
 
Fasen van TA 

1. Je data leren kennen 
ð Transscriptie 
ð Jezelf onderdompelen 
ð Herhaald en actief lezen 
ð Patronen en betekenis zoeken  

 
2. Data coderen 

ð Codes verwijzen naar iets dat interessant lijkt te zijn  
ð Stukjes data met dezelfde code, voeg je samen  
ð Zoveel codes als je kan vinden  
ð Probeer wat context te behouden  
ð Een stukje data kan verschillende codes hebben en dus tot meerdere thema’s 

behoren  



 
3. Codes groeperen onder thema’s  

ð Verschillende codes vormen overkoepelende thema’s  
ð Wat zijn mogelijke relaties tussen codes en thema’s?  
ð Restcategorie 
ð Codeer alles, sluit niets uit  

 
4. Thema’s ordenen en definiëren  

ð Skip wanneer je niet genoeg data hebt 
ð Voeg samen indien nodig  
ð Interne homogeniteit (coherentie) vs. externe heterogeniteit (mutueel 

exclusief)  
ð Reflecteren je thema’s je data op een goede manier? 
ð STOP op tijd  

 
5. Verder verfijnen van thema’s  

ð Finale map?  
ð Essentie?  
ð Consistent verhaal?  
ð Boeiend? Waarom?  
ð Kernachtige, krachtige naam voor de thema’s: mannen zouden niet met hun 

uiterlijk bezig moeten zijn, kledij weerspiegelt een cultureel ideaal  
 

6. Thema’s uitschrijven  
ð Vertel het complexe verhaal 
ð Overtuig  
ð Wat is de verdienste en validiteit van de analyse?  
ð Geef levendige voorbeelden  
ð De essentie  
ð Meer dan beschrijven, argumenteer  

 



 
H7: kwaliteit bewaken in kwalitatief onderzoek 
Betrouwbaarheid en validiteit 

- “In kwalitatief onderzoek doen we kennis op door interactie (i.e., dialoog, 
onderhandeling, en meervoudig interpreteren)” (Kvale & Brinkmann, 
2009, p. 255). 

 
- Validiteit gaat niet over een onweerlegbare waarheid die naar een 

objectieve realiteit verwijst. Het gaat over ‘verdedigbare beweringen’: 
sporen deze met onze onderzoeksgegevens? 
 

- De kunde van de onderzoeker is fundamenteel en is nauw verbonden 
met diens persoon, en morele en wetenschappelijke integriteit. 
 

- Niet helemaal vergelijkbaar met kwantitatief onderzoek 
ð Validiteit: meet je wat je beweert te meten? Zijn je conclusies of 

interpretaties geloofwaardig? Het meetinstrument verschilt aanzienlijk tussen 
kwantitatief onderzoek (bv. vragenlijsten) en kwalitatief onderzoek 
(observatie, dialoog, interactie). We kunnen het meetinstrument in 
kwalitatief onderzoek dan ook niet gaan evalueren op basis van gelijkaardige 
criteria (convergerende validiteit, divergerende validiteit, construct validiteit). 

ð Betrouwbaarheid: kan een bevinding geproduceerd worden in de tijd en door 
andere onderzoekers? Zijn je onderzoeksgegevens of observaties 
geloofwaardig? Het herhalen van eenzelfde kwalitatieve studie zal nooit 
identiek dezelfde gegevens opleveren omdat een sociale context erg complex 
is en zich zeer snel kan wijzigen. Dat wil niet zeggen dat er geen consistentie 
kan zijn in de interpretaties of theorieën die eruit voortvloeien. Dan dient in 
zeker zin ook hier het geval te zijn.  

 



- Guba en Lincoln onderscheiden trustworthiness (vrij vertaald: betrouwbaarheid) en 
authenticiteit (vrij vertaald: waarheidsgetrouwheid) 

ð Leerpad en syllabus: ‘kwaliteit van kwalitatief onderzoek’  
 
Criteria trustworthiness 
Trustworthiness gaat over de mate van grondigheid en adequaatheid van een onderzoek en 
omvat volgende vier elementen: credibility, transferability, dependability en conformability.  
 

1. Credibility of geloofwaardigheid: verwijzen je onderzoeksresultaten en interpretaties 
naar de werkelijkheid zoals de participanten deze ervaren?  

ð Een onderzoek is geloofwaardig (credible) als de resultaten congruent zijn 
met de percepties van de bestudeerde mensen. Het perspectief van de 
participanten op de realiteit wordt zo correct mogelijk weergegeven. 
Credibility is vergelijkbaar met de interne validiteit van een kwantitatief 
onderzoek.  

 
2. Transferability of overdraagbaarheid: zijn de onderzoeksresultaten bruikbaar in 

andere contexten?  
ð Onderzoek is transfereerbaar als de resultaten overdraagbaar zijn naar 

andere gelijkaardige settings of participanten. Dit vormt evenwel een heikel 
punt binnen kwalitatief onderzoek. Resultaten kunnen niet doorgetrokken 
worden naar de gehele populatie. Dit is ook niet de bedoeling. Kennis, 
verkregen door kwalitatief onderzoek, kan echter wel in de vorm van 
theorieën of concepten van betekenis zijn buiten de specifieke setting waar 
onderzoek werd uitgevoerd. Transfereerbaarheid is vergelijkbaar met de 
criteria generaliseerbaarheid of externe validiteit in kwantitatief onderzoek.  

 
3. Dependability of afhankelijkheid: zijn de onderzoeksresultaten consistent? Zou een 

ander onderzoeker ze kunnen repliceren?  
ð Dependability gaat over de mate waarin het onderzoek op een consistente en 

accurate manier gevoerd werd. Het sluit het beste aan bij het kwantitatieve 
criterium ‘betrouwbaarheid’. Een onderzoek moet kunnen herhaald worden 
door een andere onderzoeker in een andere context. Hiervoor is het 
belangrijk dat elke stap in het onderzoeksproces wordt toegelicht en 
verantwoord.  

 
4. Confirmability of overtuigingskracht: wat beïnvloedt de onderzoeksresultaten? Zijn ze 

in zeker zin neutraal? Of heeft de onderzoeker, zijn/haar motivatie, interesses … een 
belangrijk invloed gehad op de resultaten?  

ð Een onderzoek moet zo open en eerlijk mogelijk zijn. In kwantitatief 
onderzoek zou men verwijzen naar het criterium ‘objectiviteit’. In kwalitatief 
onderzoek is het echter onmogelijk om volledig objectief te zijn. Er zijn 
immers zo veel factoren die het onderzoeksproces kunnen beïnvloeden. 
Eerder dan objectiviteit na te streven zal men in kwalitatief onderzoek zo 
nauwkeurig mogelijk nota maken van alle mogelijke beïnvloedende factoren. 
De onderzoeker geeft concreet weer op welke manier hij rekening hield met 
eigen vooronderstellingen. Daarnaast blijkt de transparantie van het 



onderzoek duidelijk uit het onderzoeksrapport. Een gedetailleerde 
beschrijving, argumentatie van gemaakte keuzes en interpretaties, 
traceerbare data en bronnen, openheid en eerlijkheid… deze vormen allen 
een rode draad doorheen het onderzoek en de rapportering van het 
onderzoek. Volgens Lincoln en Guba is een externe audit een techniek die 
bijdraagt tot het bewaken van conformability. 

 
Authenticiteit  
Trustworthiness als enige voorwaarde voor kwalitatief onderzoek is niet voldoende. Ook 
authenticiteit is belangrijk: een studie is authentiek wanneer de gebruikte strategieën 
geschikt zijn om de ideeën van de participanten waarheidsgetrouw weer te geven. 
Authenticiteit omvat 5 elementen:  

1. Fairness: de onderzoeker is eerlijk tegenover de participanten en verkrijgt hun 
goedkeuring doorheen de gehele studie. Dit kan door bv. de deelnemers een 
‘informed consent’ te laten ondertekenen. In dit document geeft de deelnemer aan 
dat zij of hij akkoord gaat met wat van hem of haar verwacht wordt en wat zijn of 
haar rechten zijn. Fairness betekent daarnaast ook dat de onderzoeker rekening 
houdt met de sociale context waarin de betrokken participanten werken en leven.  

 
2. Ontologische authenticiteit: alle betrokkenen (participanten, onderzoekers, lezers) 

leren hun eigen sociale wereld beter doorgronden en begrijpen.  
 

3. Educatieve authenticiteit: participanten begrijpen andere mensen beter doordat ze 
meer inzicht verwerven in hun eigen sociale wereld.  
 

4. Catalytische authenticiteit: participanten kunnen gerichter beslissingen nemen door 
het eigen verkregen inzicht in hun beleving en ervaringen.  
 

5. Tactische authenticiteit: het onderzoek geeft participanten een stem en laat ze toe 
sterker te staan dan voor het onderzoek.  

 
Goede praktijken? (Stiles, 1993) 
1. Je eigen voorkeuren, ideeën, (voor)oordelen kenbaar maken 
2. Expliciteren van de socio-culturele context 
3. Beschrijf je innerlijk/persoonlijk proces in het onderzoek 



4. Dompel jezelf onder 
5. Herhaalde cycli tussen onderzoeksgegevens en interpretatie 
6. Interpretaties staaf je met voorbeelden 
7. Wat/hoe? Niet waarom... 
 
Termen die verwijzen naar validiteit (Stiles, 1993)  
1. Triangulatie 
2. Coherentie 
3. Verheldering, iets ‘bewijst’ zichzelf 
4. ‘Testimonial validity’: sluit het aan bij de perceptie van de 
deelnemer? 
5. Catalytische validiteit: zet het aan tot verandering? 
6. Reflexieve validiteit: verandert het de ideeën van de onderzoeker 
over het fenomeen? 
7. Is er consensus onder onderzoekers 
 
Zijn er richtlijnen en technieken?  
Ja, maar... 
“Gebruik van afvinklijstjes is controversieel want het doet geen recht aan de flexibiliteit, 
creativiteit en het niet-gestandaardiseerde van kwalitatief onderzoek. Het gaat moeilijk 
samen met methodologisch pluralisme en een postmodern discours” 
(Denzin & Lincoln, 2000). 
 
Technieken om de kwaliteit van kwalitatief onderzoek te 
garanderen 

- Langdurig engagement: gericht op het opbouwen van een vertrouwensband met 
participanten zodat ze jou ‘eerlijke’ informatie bezorgen. Dit draagt bij tot een 
‘diepgaand’ begrijpen van het fenomeen.  
 

- Aandacht voor negatieve onderzoeksvoorbeelden: je besteedt aandacht aan 
onderzoeksvoorbeelden die afwijken van de meeste andere. Deze lijken in strijd te 
zijn met wat je zou verwachten of wat andere cases net lijken aan te tonen. Het stelt 
je in staat om patronen in de data te herbekijken en interpretaties te verbreden.  
 

- Een ‘rijke’ omschrijving van het fenomeen (thick description): een rijke omschrijving 
heeft 5 centrale kenmerken. Ze heeft een zekere diepgang, hoge dichtheid en is erg 
gedetailleerd (1). Dit omvat accuraat beschrijven, contextuele gegevens rapporteren, 
gedachten, emoties en sociale interacties weergeven, en mogelijke beweegredenen 
van personen vermelden. Het doel van een rijke omschrijving is ‘verisimilitude’: de 
lezer heeft het gevoel dat hij of zij het fenomeen in kwestie zelf ervaren heeft of 
had kunnen ervaren (2). Als onderzoeker breng je als het ware een relatie of 
interactie tot leven of omschrijf je heel gedetailleerd hoe een bepaalde participant 
iets beleefd (3). Daarbij omschrijf je niet enkel de feiten zoals ze zich voordoen maar 
ook jouw commentaren en interpretaties en commentaren op deze interpretaties 
(4). Ten slotte zet een rijke omschrijving aan tot nadenken en/of kan de lezer erdoor 
een bepaald fenomeen beter begrijpen (5).  



Er zijn ook nog andere technieken die omvangrijk, veelzijdig en relatief complex zijn. Het zijn 
voor de onderzoeker belangrijke hulpmiddelen: 

1) Het in context plaatsen van onderzoeksgegevens en reflexiviteit  
2) Member checking: onderzoeksgegevens of resultaten voorleggen aan de 

participanten 
3) Triangulatie: het onderzoeksfenomeen dat je bestudeert vanuit verschillende 

perspectieven bekijken om zo meer accurate inzichten te verwerven.  
4) Een audit laten uitvoeren: ter controle laat je een externe partner het resultaat en 

proces van je onderzoek evalueren  
 
 
Het in context plaatsen van onderzoeksgegevens en reflexiviteit  
Dit verwijst naar de culturele en persoonlijke geschiedenis van onderzoeker en 
participanten, en naar de plaats waar de observatie of waarneming van de feiten zich 
voordeed. Contextualisering is essentieel. Men dient uitgebreid aandacht te besteden aan de 
specifieke kenmerken van de onderzochte participanten en hun context. Ook de context van 
de onderzoeker zelf kan een rol spelen (erkennen van subjectiviteit). Reflexiviteit houdt in 
dat je aandacht besteedt aan de invloed die voorlopige hypothesen en de eigen 
aanwezigheid kunnen hebben op de dataverzameling en de analyse.  
 
Triangulatie 
Triangulatie: verwijst naar het door de onderzoeker gebruiken van verschillende 
onderzoeksmethoden, dataverzamelingsmethoden, databronnen of het aangaan van een 
samenwerking met verschillende onderzoekers. Fundamenteel daarbij is dat het 
bestudeerde fenomeen vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken. Triangulatie kan 
verwijzen naar: 

ð Het innemen van verschillende perspectieven of zienswijzen 
ð Het gebruik van verschillende soorten data  
ð Een fenomeen vanuit verschillende analyseniveaus benaderen. 

            Er bestaan verschillende soorten triangulatie:  
ð Het gebruik van verschillende kwalitatieve databronnen: een onderzoeker 

werkt bijvoorbeeld met de afname van diepte-interviews, focusgroepen, 
participerende observatie, …  

ð Methodologische triangulatie: een onderzoeker combineert bv. kwantitatieve 
met kwalitatieve onderzoeksmethoden  

ð Triangulatie door met meerdere onderzoekers samen te werken: twee 
onderzoekers analyseren onafhankelijk van elkaar dezelfde kwalitatieve 
gegevens. Nadien bespreken ze het analyseproces en de resultaten om zo van 
elkaar te leren 

ð Theoretische triangulatie: onderzoekers gebruiken verschillende theoretische 
perspectieven om eenzelfde fenomeen te benaderen.  

 
Member checking 
Hierbij leggen we de resultaten voor aan de participanten zelf. We toetsen af of de 
interpretaties van de onderzoeker correct zijn, en of de realiteit van de participant correct 
wordt voorgesteld. Hierdoor kunnen we bepaalde ideeën aanpassen. Member checking  



 
Draagt zo bij tot de betrouwbaarheid van bevindingen. Het verlicht de onzekerheid van de 
onderzoeker. Hierdoor zijn de ideeën van de onderzoeker zelf niet allesbepalend en worden 
de ideeën van participanten zelf weergegeven.  
Het gebruik van deze techniek staat op zich wel ter discussie. Sandelowski haalt volgende 
kritische bedenkingen aan: 
 

- De onderzoeker en de participanten hebben een verschillend perspectief en een 
verschillend doel. Onderzoekers willen zowel ‘multiple realities’ weergeven, alsook 
de ervaring van de individuele participanten. Het is echter zo dat participanten vooral 
inzicht kunnen geven in hun eigen exemplarische unieke ervaringen.  

- Participanten kunnen defensief reageren bij het verwoord zien van hun ervaringen en 
beleving.  

- Participanten kunnen kritische bedenkingen niet vermelden doordat er een 
vertrouwensrelatie is met de onderzoeker 

- Percepties zijn variabel doorheen de tijd. Door verwerking en cognitieve 
herstructurering kan het zijn dat participanten zich niet langer herkennen in de 
resultaten.  

- Theorieën en concepten die de onderzoeker in zijn analyse gebruikt, zijn abstract van 
aard. Het is mogelijk dat participanten zich niet herkennen in de concepten en etic 
perspectief van de onderzoeker, omdat ze de gebruikte taal zelf niet gebruiken.  

 
 
Een audit laten uitvoeren 
Een audit laten uitvoeren betekent dat je een niet bij de studie betrokken onderzoeker, het 
proces en het resultaat van jouw studie laat nakijken. Het doel is om accuraatheid na te gaan 
en om te controleren of de bevindingen, interpretaties en conclusies wel degelijk 
overeenkomen met de onderzoeksgegevens.  
In een eerste stap bereidt men de audit voor door relevante documenten en gegevens te 
verzamelen:  

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

 
De auditeur kan vervolgend met deze gegevens aan de slag gaan. Hij of zij zal volgende 
vragen proberen beantwoorden: 

- Zijn de bevindingen gebaseerd op de onderzoeksgegevens? 
- Zijn de gevolgtrekkingen logisch? 
- Zijn de categorieën die men onderscheidt op basis van de onderzoeksgegevens 

gepast?  
- Kunnen de onderzoekers beslissingen en methodologische wijzigingen 

verantwoorden?  
- Is er sprake van vooringenomenheid van de onderzoekers?  
- Welke strategieën paste men toe om wetenschappelijke integriteit te garanderen?  

 



Conclusie 
- Kwaliteitscontrole is inherent aan alle onderzoeksfasen: van 

onderzoeksopzet, tot interviewen en transscriptie, analyse en rapporteren 
- Neem verantwoordelijkheid en valideer je interpretaties 
- Er is overlap tussen concepten en richtlijnen, verschillende 

technieken doen hetzelfde 
 

ð  Maak geïnformeerde en gebalanceerde beslissingen. Er zijn 
altijd praktische belemmeringen. 

 
Hoe beschrijf ik mijn methode?  

- Verwijs naar goede praktijken: welk 
proces doorliep je als onderzoeker? 

-  Geef aan welke technieken je 
hanteerde om betrouwbaarheid en 
authenticiteit te garanderen 
 

H8: ethisch handelen en rapporteren  
Ethisch handelen in kwalitatief onderzoek 
In kwalitatief onderzoek vraagt ethisch handelen om extra aandacht aangezien dit 
onderzoek vaak socio-interactioneel van aard is: de onderzoeker staat op een erg directe 
manier in contact met de participanten. We staan stil bij vier verschillende ethische 
dimensies: procedureel, relationeel, situationeel en sociaal-politiek.  
 
Procedureel: ethiek op vlak van procedures 
= het voorschrijven van professionele gedragscodes die dienen als morele uitgangspunten 
voor onderzoekers om adequaat om te gaan met bv. geïnformeerde toestemming, 
vertrouwelijkheid, het recht op privacy en bescherming tegen mogelijke schade. Deze 
procedurele ethiek is institutioneel verankerd (bv. EC, psychologencommissie…) 
 
Beperkingen: 

- De regels en richtlijnen stimuleren weinig of geen kritische attitude. Het draagt soms 
bij tot een vals gevoel van veiligheid (“Als de ethische commissie het heeft 
goedgekeurd, hoef ik me verder nergens nog zorgen over te maken.”) 

- Lijkt eerder over aansprakelijkheid te gaan 
- Het doet soms uitschijnen dat wetenschap waarde-neutraal is en dat participanten 

altijd optimaal beschermd zijn.  
 

Relationele onderzoekstechniek 
= werd beïnvloed vanuit het feminisme. Deze dimensie omarmt waarden zoals wederzijdse 
respect en legt de nadruk op humane interpersoonlijke relaties. Hierin erkent men de 
asymmetrische machtsverhouding tussen onderzoeker en participant. Men moet zich ervan 
bewust zijn dat onderzoekers die weinig kritisch zijn, hun deelnemers kunnen uitbuiten. Men 
benadrukt het belang van een vertrouwensband en respect voor de community van de 
deelnemers. 



Situationele ethiek 
= houdt in dat men ethisch handelt tijdens het hele onderzoeksproces. In het kwalitatieve 
onderzoeksveld kunnen zich subtiele, ethisch belangrijke gebeurtenissen voordoen, die soms 
onvoorspelbaar zijn (bv. een emotionele reactie van een meisje tijdens een interview over 
het ervaren van geweld). Hoe ga je hiermee om? Het is belangrijk om als onderzoeker zo 
goed mogelijk voorbereid te zijn. Sensitiviteit is hierbij van groot belang.  
 
Socio-politieke onderzoeksethiek 
Onderzoek kan men niet distantiëren van sociale, politieke en historische processen. Het 
produceren van kennis is nooit neutraal: onderzoekers, instituten, participanten, 
opdrachtgevers… hebben een agenda. Er zijn altijd machtsverhoudingen die plaatsvinden 
binnen een sociaal en politiek veld. Door de politieke dimensie die vaak een rol speelt, is 
reflexiviteit over de complexe, omstreden en contradictorische aard van onderzoek van 
groot belang.  
 
We concluderen dat ethiek niet enkel het bewaken van procedures inhoudt. Ethisch 
handelen moet in elke onderzoeksfase doordringen. Een reflexieve benadering als 
onderzoeker is een vereiste. Het is belangrijk om na te denken over ons uitgangspunt. Welke 
aannames of paradigma’s zitten vervat in het onderzoek en de manier van handelen wat 
betreft: 

- Ontologie: wat is de aard van de werkelijkheid? Wat kenmerkt de mens en mens-
zijn? 

- Epistemologie: wat is de relatie tussen onderzoeker en het onderzochte? 
- Methodologie: hoe kennen we de wereld of krijgen we er kennis van?  

 
Algemene kenmerken van het schrijfproces 

- Kwalitatief onderzoek omvat de systematische verzameling, organisatie en 
interpretatie van tekstueel materiaal op basis van gesprekken of observatie. Het is 
een nauwgezet interpretatief proces. Daarbij het is het van fundamenteel belang om 
de lezer te overtuigen.  

 
- Schrijven is een onderdeel van de analyse en omgekeerd. Door te schrijven kom je op 

nieuwe ideeën wat je misschien aanzet om nieuwe literatuur door te nemen. Wat je 
leest kan dan weer inspiratie bieden voor wat je schrijft. Het is een moeilijk proces, 
zeker bij de aanvang. Schrijven gebeurt altijd in verschillende rondes. Het is een 
illusie om te denken dat je een goede tekst in één ruk kan uitschrijven.  
 
 

- Wanneer je het codeerproces hebt afgerond en je hebt specifieke essentiële thema’s 
geïdentificeerd, dan kan je diverse quotes per thema groeperen. Stapsgewijs voeg je 
quotes toe, andere laat je weg. In het begin zal je over veel quotes beschikken. 
Eliminatie is essentieel maar soms erg moeilijk. Lezers moeten de kwaliteit kunnen 
beoordelen op basis van wat je schrijft. Kwaliteitscontrole is dus intrinsiek verbonden 
met het schrijven.  
 



- Schrijf dus steeds met je onderzoeksvraag in je achterhoofd. Quotes zijn niet zomaar 
voorbeeldjes maar een essentieel onderdeel van het verhaal en het thema. Kies dus 
een beperkt aantal quotes die sprekend zijn en contextualiseer ze. Cijfers 
rapporteren kan, maar hoeft niet. Stap niet in de valkuil waarbij je de illusie werkt dat 
cijfers iets zeggen over representativiteit.  
 

- In een andere taal schrijven is moeilijk. Quotes vertalen is bovendien bijzonder 
moeilijk omdat specifieke woorden of metaforen niet vertaald kunnen worden. De 
techniek backward/forward translation hanteren we om hieraan tegemoet te komen.  
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 de 
vertaling niet correct was en moet je deze verbeteren.  
 

- In kwalitatief onderzoek moeten we de persoonlijke we- of ik- vorm niet vermijden, 
omdat we belang hechten aan de rol van de subjectieve positie van de onderzoeker. 
Schrijven in de persoonlijke we- of ik- vorm is een erkenning van dit belangrijke 
principe.  
 

- Passief/complex taalgebruik vermijden we. Het eerste omdat het zorgt voor lange en 
omslachtige zinnen die moeilijk leesbaar zijn. Het tweede omdat complex nooit beter 
is. Als je een theorie of een bepaald fenomeen goed begrijpt, dan kan je deze ook op 
een eenvoudige manier uitleggen en weet je anderen veel beter te overtuigen.  
 

Specifieke richtlijnen bij het schrijven 
- In eerste instantie dien je je doelgroep te bepalen: voor wie schrijf je? Een tekst 

schrijven voor een lekenpubliek of voor andere onderzoekers is niet hetzelfde. 
Beiden hebben een eigen stijl en structuur.  
 

- Is wat je schrijft ook voldoende nieuw en innovatief? Niemand leest graag een stuk 
dat gewoon bevestigt wat we al weten.  
 

- Ben je zelf voldoende geïnteresseerd? Zelf gepassioneerd zijn is namelijk een vereiste 
om goed te schrijven.  
 

- Ideeën die zich lenen tot het uitschrijven van een tekst, dienen zich vaak al in een 
vroege onderzoeksfase.  
 

- Bij het schrijven van een goede tekst bouw je elke paragraaf en elk onderdeel goed 
op. We gebruiken hiervoor het GAS-model: globaal, analytisch en synthetisch: 

ð Globaal betekent dat je een paragraaf of onderdeel steeds dient aan te 
vangen met een algemene stelling. Bv. “de meeste appels zijn rond” 

ð Analytisch betekent dat je vervolgens een analyse maakt van alle bestaande 
gegevens. Bv. “meer dan 50% van de appels zijn rond. Echter, een aantal 
studies tonen aan dat ongeveer 20% er uitziet als een peer, 5% zijn wat 
hoekig en een kleine minderheid (<1%) ziet eruit als een banaan.  



ð Ten slotte kom je tot de synthese: maak een samenvatting van voorgaande 
gegevens. Bv. ‘hoewel meer dan de helft van de appels rond zijn, bestaat er 
een grote variëteit in vormen. Deze vormen gaan van hoekig tot…”.  
 

- Verzorg je overgangen: de laatste zinnen van een paragraaf, introduceren het begin 
van de volgende. (synthese) de eerste zinnen van een paragraaf verwijzen naar het 
einde van de vorige paragraaf. (introductie)  
 

- De paragraaf die de methode van het onderzoek bevat, omvat in een kwalitatieve 
onderzoekspapier altijd de volgende dingen: 

ð Omkadering: de setting binnen welke je onderzoeksgegevens verzamelde 
ð Kwaliteit en privacy: de gehanteerde technieken om kwaliteit en privacy te 

garanderen 
ð Wie zijn de participanten? Zeg iets over je steekproef en hoe je deze 

participanten rekruteerde 
ð Hoe verzamelde je onderzoeksgegevens? Welke procedure hanteerde je 

daartoe? Bv. interviewtechniek; topic list, audio-opname… 
ð Hoe analyseerde je de gegevens? Wat was je analytische aanpak? Bv. 

transcripts, software, codeerprocedure, thematische analyse… 
 

- Het kan zinvol zijn om bepaalde gegevens te rapporteren in overzichtelijke tabellen.  
 

- Om je resultaten uit te schrijven heb je 2 opties: 
1) Je onderscheidt de resultantenssectie duidelijk van de discussie en conclusie 

(meest gangbaar bij kwantitatieve studies) 
2) Je combineert beide secties in één geheel (meest gangbaar bij kwalitatieve 

studies) 
 

- Maak één punt per keer: één paragraaf, één idee. Zo hou je het eenvoudig en kan je 
een logisch verhaal opbouwen. Door in één paragraaf allerhande gegevens en 
verschillende thema’s doorheen te halen, is het vaak moeilijk voor de lezer om te 
volgen. Wat voor jou logisch lijkt, is dat niet voor de lezer.  

 
- De data (onderzoeksgegevens) spreken niet voor zichzelf, wees dus analytisch. Vat 

niet zomaar samen wat participanten aanreikten maak interpreteer het en kom tot 
een synthese die steeds verwijst naar (een onderdeel van) je onderzoeksvraag. ‘Top 
& tail’ elke quote met context en discussie. Ook hier is een logische opbouw van 
belang: geef omkadering (waarom introduceer je deze quote en hoe valt ze te 
situeren binnen het geheel van onderzoeksgegevens?) en interpreteer (wat betekent 
deze quote in het geheel van theorieën en voorgaand onderzoek?). De overgang van 
de ene quote naar de volgende moet logisch zijn. 
 

- Bij het beschrijven van je resultaten moeten diagrammen/figuren/quotes altijd 
verhelderen en illustreren. Gebruik steeds nicknames voor je participanten en geef 
info over de context, plaats eventueel wat relevante info tussen haakjes maar 
bescherm steeds de privacy door geen eigen eigennamen of plaatsnamen te 
gebruiken. Nummer je quotes zodat je ze makkelijk kunt traceren. Verken afwijkende 



cases/voorbeelden. In kwantitatieve studies zullen we deze verwijderen, maar in 
kwalitatief onderzoek zullen we er net bijzondere aandacht aan besteden.  
 

- Ook wat betreft het rapporteren van quotes zijn er specifieke richtlijnen: 
1) Je voorziet quotes van context 
2) Interpreteer quotes  
3) Evenwicht tussen quotes en tekst 
4) Quotes zijn meestal relatief kort 
5) Gebruik enkel de meest sprekende quotes 
6) Je kan afwijken van de spreektaal (maak het leesbaar) 
7) Geef quotes een nummer of code zodat je ze kan traceren 
8) Gebruik symbolen om pauze, stilte, weglating… aan te duiden 

 
- Je discussie schrijven: hierin kom je tot een synthese. Je vat samen: waarom 

genereert dit nieuwe inzichten? Leg het verband met de onderzoeksliteratuur en de 
bestaande theorieën. Erken de beperkingen en bespreek ze. Overtuig de lezer. Zijn er 
mogelijke alternatieve verklaringen? Leg het verband uit met de literatuur. wat zijn 
de implicaties voor praktijk, theorie en toekomstig onderzoek?  

 
- Een eerste versie is nooit de definitieve versie: deze moet altijd nog herwerkt 

worden. Zoek een ondersteunende maar kritische leeftijdsgenoot en maak een 
praatje over je onderzoek. Het helpt je na te denken over wat belangrijk is, wat 
zwaktes zijn, wat belangrijke literatuur is. Vermeld deelnemers en eventuele andere 
partners met wie je samenwerkte. Kijk naar criteria en richtlijnen die men hanteert 
om onderzoekspapers te evalueren, bv. CASP -> Critical Appraisal Skills Programme. 

 


