
Verplichte literatuur KDA 

Hoofdstuk 2: artikel Ponterotto 

Filosofie van de wetenschap: conceptuele wortels die de zoektocht naar kennis ondersteunen 

Paradigma: een reeks onderling gerelateerde veronderstellingen over de sociale wereld die een 
filosofisch en conceptueel kader bieden voor de georganiseerde studie van die wereld 

Idiografisch: focus op individu 

Nomothetisch: focus op alle mensen in het algemeen, groepen 

Ethisch (etic): universele wetten en gedragingen die gaan over naties en culturen die toegepast zijn 
op alle mensen 

Emic: constructen of gedragingen die uniek zijn aan een individu, een socioculturele context (niet 
generaliseerbaar)  

Ontologie: vorm van realiteit 

Epistemologie: relatie tussen de participant en de onderzoeker 

Axiologie: rol van de onderzoek waarden in het proces   

Retoriek: taal die gebruikt is om de procedures en de resultaten van het onderzoek te presenteren 

Methodologie: proces en procedures van het onderzoek  

Paradigma’s 

Positivisme 

o Hypothetisch deductief 
o Systematische observatie en beschrijvingen van fenomenen gebracht in hun context met een 

model van een theorie, hypothese, experimentele studies, gebruik van statistieken en een 
interpretatie van de statistische resultaten 

o Kwantitatief 
o Doel: verklaring die leidt tot voorspelling en controle over een fenomeen 

Postpositivsme 

o ontstond uit ontevredenheid over sommige aspecten van de positivistische houding 
o positivisten accepteerden een objectieve realiteit , terwijl postpositivsten enkel een realiteit 

erkennen als die begrijpelijk is 
o falsificatie ipv verificatie  
o deelt veel met positivisme 
o doel: verklaring die leidt tot voorspelling en controle over een fenomeen 
o beide oorzaak-gevolg relaties 
o beide nomothetisch en etisch perspectief  
o beide kwantitatief  

 
Constructivisme 
 
o relativisme 
o meerdere, begrijpelijke en krachtige realiteiten 



o realiteit wordt gevormd in het hoofd van een individu 
o hermeneutisch (interpretatie mogelijk)  
o interactie onderzoeker en onderzoek 
o doel: ideografisch en emic 
o kwalitatief 

Kritische theorie 

o de status quo verstoren en uitdagen 
o emancipatie en transformatie  
o accent op geleefde ervaring die gemedieerd wordt door machtsverhoudingen in sociale en 

historische contexten 
o meer democratische orde 
o onderzoek gebruikt eigen werk als vorm van culturele of sociale kritiek 
o accepteren enkele basisassumpties:  

- feiten kunnen nooit geïsoleerd worden van het domein van waarden of weggehaald 
worden van een ideologische beschrijving 

- taal is centraal  
- bepaalde groepen in de samenleving zijn geprivilegieerd 
- onderdrukking heeft meerdere gezichten 
- meeste onderzoek is over het algemeen geïmpliceerd in de reproductie van systemen 

van klasse, ras… 
o realiteit met sociaalhistorische context 
o dialectische verhouding onderzoeker-onderzochte 
o idiografisch en emic 
o kwalitatief 

 
 

Hoofdstuk 3: theory unmasked: the uses and guises of theory in qualitative research 

Verwarring over rol van een theorie: 

1) verschillende benaderingen van kwalitatief onderzoek specifiëren verschillende 
rollen van een theorie 

2) onderzoekers moeten uitgaan van naïeve of atheoretische houding ten opzichte van 
een doelfenomeen om de theoretische tunnelvisie uit te sluiten geloofd om de 
relevantie en de validiteit van een project te bedreigen 

3) het al te rigide vasthouden aan een zeer beperkte definitie van theorie die elke 
abstractie van de natuur of menselijk gedrag uitsluit die niet de vorm heeft van sets 
van verklaringen die relaties tussen concepten specificeren 

4) mislukking om te herkennen dat een theorie niet alleen betrekking heeft op 
conceptualisaties maar ook op de ontologie, epistemologie en methode 
 
àaltijd een theorie aanwezig in een onderzoek 
 

 
 
 



Bronnen van een theorie 
o van binnenuit geproduceerd en komt ook van buiten de grenzen van een 

onderzoeksproject 
o buiten de grenzen: iets anders dan de onderzoeker zijn analyse van de data zelf 
o onderzoekers voeren kwalitatieve studies vaak uit met vooronderstellingen van hun 

eigen discipline 
o onderzoekers kunnen zich gewijd hebben aan een verplichting van een wereldvisie 

bv. feminisme 
 

Het centrale van een theorie 
àtheorie kan centraal of perifeer aanwezig zijn 
 
Tijdelijke plaatsing van een theorie 
àniet altijd duidelijk wanneer theorie binnenkomt of weggaat 
àdeductief niet-kwalitatieve projecten: theorie meestal tussen discussie van de 
achtergrond en significantie van de onderzoeksvraag en de methode om die te 
beantwoorden 
àkwalitatief: soortgelijke beperkingen bij het rapporteren van onderzoek en de meer 
variabele gedaanten en toegangspunten van theorie in een onderzoek dienen ook om de 
feitelijke tijdelijke plaatsing van theorie te vervormen 
 
Functies van een theorie 
àbij deductief onderzoek: conceptualisatie van een fenomeen, drijft het proces, is nodig 
voor collectie van data, analyse en interpretatie ervan en is heel belangrijk 
àbij inductief onderzoek (kwalitatief): kunnen aanzet vormen voor project, maar meestal 
sturen ze een oriënterend of disciplinair wereldbeeld 
 
Conclusie 
àtheorie in kwalitatief onderzoek kan worden gebruikt in dienst van het nauwkeurig 
interpreteren en suggestief en fantasierijk representeren van gegevens 
 
Hoofdstuk 4: approaches to sampling and case selection in qualitative research: examples 
in the geography of health 
 
Principes van steekproeftrekking bij kwalitatief onderzoek 
àveel discussie tussen auteurs maar wel overeenkomst wat kwalitatieve steekproeftrekking 
NIET moet zijn 
àminder overeenkomst over wat het WEL moet zijn 
àtheoretische steekproef: theorie genereren die geaard is in de data, sneller dan 
voorafgaand aan het veldwerk vastgesteld <-> doelgerichte steekproef a priori geïnformeerd 
door een bestaande sociale theorie waarop de onderzoeksvraag kan worden gebaseerd 

àbelangrijkste kenmerken kwalitatieve steekproef (p. 2 artikel) 



o methode niet gebaseerd op theorieën met statistische kansen/selectie, maar op 
doelgerichte of theoretische steekproef 

o kleine steekproef, intens bestudeerd en grote hoeveelheid info 
o niet vooraf gespecifieerd 
o gedreven 
o reflexief en expliciet over grondgedachte van case selectie 
o analytische generalisaties kunnen maken, niet statistische generalisaties 

àzes eigenschappen (criteria)  (Miles en Huberman) 

1) de steekproefstrategie moet relevant zijn naar het conceptuele kader en de 
onderzoeksvragen geadresseerd door de onderzoeker 

2) de steekproef moet het type fenomeen dat bestudeerd wordt genereren 
3) de steekproef moet de generaliseerbaarheid uitbreiden 
4) de steekproef moet geloofwaardige beschrijvingen produceren 
5) is de steekproefstrategie ethisch 
6) is het steekproefplan haalbaar 

conclusies 

p. 1004 kader 

àniet alle voorbeelden hadden de criteria in hun hoofd bij het opstellen van de studie 
àmoeilijkheid om in te beelden wat een ‘geloofwaardig’ verslag is 
àethische moeilijkheden: complex en moeilijk op te lossen; er is geen universeel akkoord 
wat ‘ethisch’ is 
àde juiste balans vinden tussen conflicterende criteria is moeilijk àoplossing afhankelijk 
van type studie en onderwerp 
 
Hoofdstuk 6: a practical guide to using Interpretative Phenomonelogical Analysis in 
qualitative research psychology 
àIPA focust op het onderzoeken van hoe individuen betekenis geven aan hun 
levenservaringen 
àfenomenologie, hermeunitieken en ideografie 
 
Kwalitatieve methodologie raamwerken in de psychologie 
àvroeger rekende de experimentele psychologie vooral op kwantitatieve methodologie 
gebaseerd op een model die theorieën testen door hypotheses uit hen af te leiden (dan 
gecheckt door een experiment of observatie) 
àfalsificatie of ontkrachting van de theorie zoeken 
ànu: andere epistemologische visie 
àkwalitatief onderzoek: betekenis 
àkwaliteit van ervaring ipv. causale relaties 
àdata verzameld in natuurlijke settings 
àinterpretatie van pp en van onderzoeker meegenomen 



àepistemologische reflexiviteit: vragen zoals “hoe definieert en beperkt de 
onderzoeksvraag wat er gevonden kan worden?” 
 
IPA theoretische oriëntatie 
àdoel IPA onderzoekers: hoe individuen betekenis geven aan hun ervaringen 
àmensen zijn zelf-interpreterende wezens (self-interpreting beings) : ze interpreteren 
gebeurtenissen, objecten en mensen 
 
Fenomenologie 
àAandacht voor de manier waarop dingen in hun ervaring voor individuen verschijnen 
àdoelt tot identificeren van essentiële componenten van fenomenen of ervaringen die hen 
uniek maken of onderscheidbaar van anderen 
àeidetische reductie 
 
Hermeneutiek  
àmindset en taal van persoon begrijpen 
àactieve rol onderzoeker 
àvaak beschreven als dubbele hermeneutiek of duale interpretatie omdat 

1) pp geven betekenis aan hun wereld 
2) de onderzoekers probeert die betekenis te decoderen 

 
àonderzoeker formuleert kritische vragen over het materiaal 
àIPA synthetiseert ideeën uit de fenomenologie en hermeneutiek, wat resulteert in een 
methode die beschrijvend is omdat het betrekking heeft op hoe dingen verschijnen en 
dingen voor zichzelf laat spreken, en interpretatief omdat het erkent dat er niet zoiets 
bestaat als een niet-geïnterpreteerd fenomeen 
 
Ideografie 
àdiepgaande analyse van afzonderlijke gevallen en het onderzoeken van individuele 
perspectieven van studiedeelnemers in hun unieke context 
àcontrast met nomothetisch principe 
àeerder focus op particuliere dan universele 
 
Formuleren van onderzoeksvragen 
àopen inductieve benadering 
àrijke en gedetailleerde beschrijvingen van hoe individuen fenomenen beleven 
àIPA eerst gemaakt voor problemen in gezondheidspsychologie, nu over meerdere velden 
 
Steekproef in IPA 
àkleine steekproef: gedetailleerd en tijdrovend 
àkiezen tussen een uitgebreide en diepgaande analyse geven over de ervaringen van een 
bepaalde deelnemer of een meer algemeen verslag geven van een groep of specifieke 
populatie (beide niet mogelijk) 
àspecifieke fenomenen, niet generaliseren over populatie 



àaantal pp hangt af van 
1) diepte van de analyse/case study 
2) rijkheid van de individuele cases 
3) hoe de onderzoekers verschillende cases wil vergelijken 
4) pragmatische beperkingen (tijd, toegang tot pp) 

àdiepte ipv breedte 
àhomogene steekproef (tegenovergesteld van Grounded Theory); hoe homogeen groep is 
hangt af van: 

1) interpretatieve zorgen (mate van overeenkomst of variatie die kan worden vervat in 
de analyse van het fenomeen) 

2) pragmatische overwegingen (gemak of moeilijkheid om contact op te nemen met 
deelnemers, relatieve zeldzaamheid van het fenomeen) 

 
Gegevens verzamelen 
àgedetailleerde, rijke en eerste persoonsdata verzamelen 
àsemigestructureerd, diepte en 1 op 1 interviews populairst 
àsemigestructureerd: in realtime een dialoog aangaan, genoeg ruimte en flexibiliteit  
àinterviewer moet actief luisteren, open vragen stellen, rapport kunnen opstellen en 
vertrouwen winnen in pp 

o plan dat interview voorbereidt en op een natuurlijke weg de conversatie leidt 
o pp aanmoedigen 
o 1 uur of langer 

 
Analyse van het kwalitatieve materiaal 
àcomplex en tijdrovend 
àin pp zijn/haar schoenen stappen 
àtssn emic en etic perspectief 
 
meerdere keren lezen en aantekeningen maken 
àmeerdere keren het transcript lezen/audio meerdere keren beluisteren: onderdompelen 
in data 
ànotities en reflecties maken 
àfocus op inhoud, taalgebruik, context, initiële interpretatieve commentaren 
 
notities omzetten in opkomende thema's 
àmeer met notities werken dan met transcript 
àdoel: notities omzetten in opkomende thema’s 
 
relaties zoeken en thema's clusteren 
àconnecties zoeken tussen opkomende thema’s, ze aan elkaar koppelen volgens 
conceptuele overeenkomsten, en elk cluster voorzien van een beschrijvend label 
àsommige thema’s kunnen hier weggelaten worden 
 



Een ipa studie schrijven 
ànarratief 
àelk thema moet worden beschreven en geïllustreerd met fragmenten uit interviews, 
gevolgd door analytische opmerkingen van de auteurs 
àthema’s hebben 2 functies 

1) stelt de lezer in staat om de relevantie van de interpretaties te beoordelen 
2) het behoudt de stem van de persoonlijke ervaring van de pp en geeft een kans om 

het emic perspectief te presenteren 
=>pp ervaringen+ interpretatieve commentaar van onderzoeker 

 
Conclusie 
àvraagt onderneming 
àkleine steekproef maakt het niet per se makkelijker 
 

Artikel 2 hoofstuk 6: grounded theory methodology  

Grounded theory: algemene methodologie voor het ontwikkelen van een theorie die 
gebaseerd is op gegevens die systematisch zijn verzameld en geanalyseerd 

àtheorie evolueert gedurende het echte onderzoek; door een continu samenspel tussen 
analyse en gegevensverzameling  
àbelangrijk kenmerk : algemene methode van vergelijkende analyse (constant 
comparatieve methode) 
àtheorie kan worden gegenereerd vanaf de datum of, indien bestaande, theorieën geschikt 
lijken voor het onderzoeksgebied, dan mogen ze uitgewerkt worden  
àkan ook op voorgaand onderzoek verdergaan 
àGlaser and Strauss: ze waren zich er volledig van bewust dat alternatieve benaderingen 
voor het creëren en uitwerken van theorie populair waren 
 
enkele gelijkenissen en verschillen met andere modi 
 
Gelijkenissen 
 
o bronnen voor data: interviews, veld observaties, documenten, video 
o gebruik soms kwantitatieve gegevens of combineren kwantitatieve en kwalitatieve 

technieken 
o sociale wetenschap is mogelijk en wenselijk 
o hebben de gebruikelijke wetenschappelijke canons opnieuw gedefinieerd met het oog 

op het bestuderen van menselijk gedrag 
o interpretaties moeten de perspectieven van de mensen die onderzocht zijn bevatten 
o onderzoekers verantwoordelijk voor hun eigen interpretatieve rollen 
 
 
 



Verschillen 
o Nadruk op theorieontwikkeling 

o GT gericht op het ontwikkelen van inhoudelijke theorie 
o In deze stijl van uitgebreide onderling gerelateerde gegevensverzameling en theoretische 

analyse is er een expliciet mandaat ingebouwd om te streven naar verificatie van de 
resulterende hypothesen àdoorheen het onderzoek 

o conceptuele dichtheid: rijkheid van de conceptuele ontwikkeling en relaties 
 
Andere onderscheidende kenmerken: procedures 
àconstante vergelijking, systematisch stellen van generatieve en conceptgerelateerde 
vragen, theoretische steekproeftrekking, systematische coding procedures, guidelines , 
variatie en conceptuele integratie 
àconditional matrix (voorwaardelijke matrix) 

o kan gevisualiseerd worden als een set van cirkels, de ene in de andere, elk level 
presenteert een ander aspect van de wereld 

o buitenste ringen: voorwaardelijke kenmerken die het verst verwijderd zijn van actie 
o binnenste ringen: voorwaardelijke kenmerken die het dichtbij de actie staan 

 
evolutie in het gebruik van methodologie 
vroege geschiedenis 
àGlasser en Strauss: The Discovery of Grounded Theory 

o boek had 3 erkende doeleinden:  
1) de grondgedachte bieden voor theorie die werd gegrond, gegenereerd en ontwikkeld 

door interactie met gegevens die zijn verzameld tijdens onderzoeksprojecten à “de 
gênante kloof tussen theorie en empirisch onderzoek dichten” 

2) de logica en bijzonderheden van gefundeerde theorieën suggereren 
3) kwalitatief onderzoek rechtvaardigen 

 
à20 jaar voor Amerikaanse sociologen appreciatie toonden voor het expliciete en 
systematische conceptualisatie die theorie vormt 
àGT is een algemene methodologie ( een manier van denken over het conceptualiseren van 
data) à makkelijk aangepast aan studies over diverse fenomenen 
 
ontwikkelingen in het gebruik van GT 
àpsychologie en antropologie gebruiken ook deze procedure 
àhet daadwerkelijke gebruik in de praktijk varieerde met de specifieke kenmerken van het 
onderzochte gebied, het doel en de focus van het onderzoek, de onvoorziene 
omstandigheden waarmee het project te maken had en misschien ook het temperament en 
bepaalde gaven of zwakheden van de onderzoeker 
àpersoonlijke geschiedenis heeft ook een invloed 
àaanvullende ideeën en concepten gesuggereerd door hedendaagse sociale en intellectuele 
bewegingen komen analytisch als voorwaarden in de studies van GT 
àopenheid 
àbeoefenaars kunnen reageren op en veranderen met de tijd 



àkennis is gelinkt met tijd en plaats 
 
verspreiding van de methodologie 
àvooral door literatuur (ook buitenlandse taal en computer software) 
àverspreiding van deze methodologie stijgt recent exponentieel 
 
risico's van diffusie 
àrisico om ‘in de mode’ te raken 
àgebruikers begrijpen sommige belangrijke aspecten niet, maar zeggen toch dat ze deze 
methodologie gebruiken 
àze doen niet aan theoretische coding 
àsommige onderzoekers doelen niet om theorieën te ontwikkelen 
àomdat hun studies inductief zijn zeggen ze dat ze GT gebruiken 
 
Kwantitatieve methoden en GT 
àrelatie tussen kwantitatief en GT (gebrekkige relatie) 
àDiscovery maakte duidelijk dat GT een algemene theorie was zowel voor kwantitatief als 
kwalitatief onderzoek 
àkwantitatieve onderzoekers zijn niet tevreden met alleen maar kwantitatieve data, willen 
ook kwalitatieve; ook kwalitatieve onderzoekers werken met kwantitatief onderzoek 
 
theorie en interpretatie 
àom de ontwikkeling van effectieve theorie bevorderen 
àwe discussiëren niet dat theorie creëren belangrijker is dan andere manieren van 
interpretatie; we zeggen enkel dat theorie geaard moet zijn in de zin van wisselwerking met 
de date en ontwikkeling door het onderzoek 
 
Uit wat bestaat een theorie? 
àtheorie bestaat uit plausibele relaties voorgesteld onder concepten en sets van concepten 
àzonder concepten kunnen er geen voorstellen zijn en dus geen wetenschappelijke kennis 
àGT gemaakt om onderzoekers te leiden om een theorie te maken die ‘conceptueel dicht’ 
is, dus met vele conceptuele relaties 
àtheoretische conceptualisatie: GT onderzoekers zijn geïnteresseerd in patronen van actie 
en interactie tussen typen van sociale eenheden 
àproces ontdekken is belangrijk 
àtheorieën zijn altijd herleidbaar tot de gegevens die tot hen hebben geleid! 
àGT zijn vloeiend! 

o Ze omhelzen de interactie van meerdere actoren 
o Ze leggen de nadruk op tijdelijkheid en proces 

àsystematische verklaringen van plausibele relaties 
 
Hoe Grounded Theory schrijven eruit ziet 
àgesloten bewustzijnscontext 

o Wordt onstabiel 



Relatie van theorie tot werkelijkheid en waarheid? 
àpragmatische positie: theorie is niet de formulering van een of ander ontdekt aspect van 
een reeds bestaande realiteit "daarbuiten" 
àpositivistische positie: verwerpen, waarheid wordt geacteerd: theorieën zijn interpretaties 
gemaakt van perspectieven 
àinterpretaties zijn beperkt in tweedelige zin 

1) Voorlopig, nooit voor altijd vastgesteld 
2) Gelimiteerd in tijd (universum staat niet stil) 

 
perspectieven en analytische interpretaties van meerdere actoren 
àmenselijke status van actoren is belangrijk 
àmeerdere perspectieven 
àcoding helpt om de onderzoeker te beschermen tegen het accepteren van een van die 
stemmen op hun eigen voorwaarden, en dwingt tot op zekere hoogte de eigen stem van de 
onderzoeker om vragen te stellen 
àonderzoeker en data spreken met elkaar àconversatie staat centraal 
àonderzoeker wordt gesensibiliseerd 
 
verantwoordelijkheden en gebruik van theorie van theoretici 
àverplichtingen naar de actoren die we bestudeerd hebben: verhalen vertellen, ze een 
stem geven, vertellen wat we geleerd hebben en duidelijke indicaties geven waarom we 
bepaalde interpretaties hebben gemaakt 
àvolgens Discovery: GT moet nauw aansluiten bij de gegevens als het in dagelijkse situaties 
moet worden toegepast 
àverplichting naar de maatschappij 
 
hogere orde gegronde theorieën 
àaanhoudende overheersing van inhoudelijke theorie en het gebrek aan sociale theorieën 
op een hoger niveau die gebaseerd zijn op specifieke onderzoeksvragen 
àDiane Vaughan: theorie uitwerking (vertrekken vanuit bestaande theorieën en deze 
verder ontwikkelen in combinatie met "kwalitatieve casusanalyse") 
 
sociale en intellectuele trends en gefundeerde theorie 
àsociale en intellectuele trends die waarschijnlijk een grote invloed zullen hebben op het 
bewustzijn, de afwijzingen en het gevarieerde gebruik van deze methodologie: 

1) versnippering van traditionele en gedragswetenschappelijke disciplines in 
subdisciplines 

2) stijgende interesse in en de veronderstelde noodzaak van sociaal onderzoek 
3) aanhoudend vertrouwen van kwalitatief onderzoek, alleen of in interactie met 

kwantitatief onderzoek 
4) stijgende interesse in theoretische interpretatie van data 
5) voortzetting van de trend van antagonisme naar alles dat de naam wetenschap 

draagt en zeker naar canons 
6) postmodernisme 



7) voortzettend trend naar het gebruik van computer programma’s om data te 
interpreteren 

8) nadruk op individuele en collectieve identiteit 
 
volgende processen zullen plaatsvinden: 
1) onderzoekers in aanvullende inhoudelijke en professionele gebieden en landen zullen 

experimenteren met en de methodiek gebruiken of aanpassen 
2) aanpassing zal ook met andere methodologieën worden gecombineerd en met 

kwantitatieve methoden 
3) bepaalde velden zullen eerder met andere methodologieën gecombineerd dan 

geconcurreerd worden 
4) stijging van computerprogramma’s de mogelijkheid omvatten om de methodologie 

te gebruiken 
5) procedures zullen uitgewerkt worden en er zullen specifieke aanpassingen worden 

gemaakt 
6) variaties in een theorie zullen ontwikkeld worden door verschillende onderzoekers 

en in verschillende gebieden 
 

 
artikel 3 hoofstuk 6: using thematic analysis in psychology 
àthematische analyse: slecht afgebakende, zelden erkende, maar veel gebruikte 
kwalitatieve analytische methode binnen de psychologie 
àkwalitatieve benadering zijn divers, complex en genuanceerd 
àthematische analyse: gefundeerde methode voor kwalitatieve analyse 

 
o Holloway en Todres: thematische betekenis 1 van de algemene skills van kwalitatieve 

analyse 
o Voordeel van thematische analyse: flexibiliteit  
 
àkwalitatieve analyse verdeeld in 2 kampen:  

1) Verbonden aan een theoretische of epistemologische positie 
2) Onafhankelijk van theorie en epistemologie (thematische analyse bijvoorbeeld) 

 
àkwalitatieve psychologen moeten duidelijk zijn over wat ze doen en waarom 
àpaar begrippen:  

o Data corpus: alle data die verzameld is voor een bepaald onderzoeksproject 
o Data set: al de data van de corpus die gebruikt wordt voor bepaalde analyse 

à2 wegen om de data set te kiezen 
1) Bestaat uit vele individuele data items 
2) Data set wordt geïdentificeerd door bepaalde analytische interesses in bepaalde 

topics 
o Data item: elk individueel stuk verzamelde data 
o Data extract: individuele gecodeerde chunk van data, opgemaakt uit data item 

 



Wat is thematische analyse? 
àmethode om data te identificeren, analyseren en patronen (thema’s) te rapporteren 
àminimaal organiseren en beschrijven van data in detail 
à’gemerkte’ methode: geen ‘benoemde’ analyse in dezelfde manier als bij andere 
methoden 
 
àstem geven aan onderzoeker 
àraamwerk en methoden moeten matchen met hetgene wat onderzoeker wil weten, dat ze 
de beslissingen erkennen en herkennen als beslissingen 
àniet gebonden aan een reeds bestaand theoretisch kader, en kan tussenin verschillende 
kaders gebruikt worden 
àkan realiteit reflecteren en om de oppervlakte 'realiteit' te ontrafelen  
 
een aantal beslissingen 
àTA bevat een paar keuzes die niet altijd expliciet worden uitgelegd 
 
Wat telt als ‘thema’? 
àthema legt iets belangrijk over de data vast in relatie met de onderzoeksvraag 
àvertegenwoordigt een bepaald niveau van patroonreactie of betekenis binnen de dataset 
àhoeveelheid aanwezig in data items is niet zo belangrijk (ruimte) 
àflexibiliteit nodig 
àthema’s kunnen op verschillende manieren worden bepaald 
àconsistent zijn is belangrijk 
 
Een rijke beschrijving van de data set of een gedetailleerd verslag van een bepaald aspect 
àbelangrijk te bepalen welk type analyse je wil doen 
 
Inductief versus theoretisch thematische analyse 
o inductieve (bottum-up) <-> in deductieve/theoretische (top-down) manier 
o inductief: thema’s gelinkt aan data, data coderen zonder proberen passen in theoretisch 

kader, data gedreven <-> theoretisch: gedreven door onderzoekers theoretische 
interesse, meer analyse gedreven, meer gedetailleerde analyse 

 
semantische of latente thema’s 
àwelk level 
àsemantisch: thema's worden geïdentificeerd binnen de expliciete of oppervlakkige 
betekenis van de gegevens, en de analist is niet op zoek naar iets anders dan wat een 
deelnemer heeft gezegd of wat is geschreven; beschijvend 
àlatent: onderzoekt onderliggende ideeën, kenmerken die een betekenis geven, 
interpretatief werk , niet alleen beschrijving 
 
epistemologie: essentialistische/realistische versus constructionistische thematische 
analyse 
àTA kann zowel realist als constructionistisch paradigma zijn  



àEpistemologie leidt wat je kan zeggen over je data 
àconstructionist kader kan niet focussen op motivatie van individuen, maar zoekt naar 
socioculturele contexten  
àlatent: meer constructionistisch  
 
Vele vragen van kwalitatief onderzoek 
àonderzoeksvraag of vragen die het project voortdrijven 

o onderzoeksvraag kan heel breed zijn 
àbij interviews of focusgroepen: vragen waarop pp hebben geantwoord 
àvragen die coderen en analyse van data leiden 
 
Thematische analyse: stap voor stap 
àniet allemaal uniek voor TA , soms ook bij ander kwalitatief onderzoek 
àbegint wanneer de analist zoekt voor patronen van betekenis en mogelijke interesses in 
de data 
àeindpunt: rapporteren van de inhoud en patronen in de data 
àanalyse: constant vooruit en achteruit gaan 
àschrijven deel van de analyse, niet enkel op het einde 
àanalyse geen lineair proces, maar een recursief (beweging voor en achteruit) + ontwikkelt 
doorheen de tijd en moet niet overhaast worden 
 
p. 87 tabel!  
Fase 1: jezelf familiariseren met je data 
àjezelf onderdompelen in de data: meerdere keren lezen, actief lezen, zoeken naar 
betekenis, patronen…. 
 
Transcriptie van verbale gegevens 
àverbale data moet vertaald worden in geschreven data 
àgoede manier om familiair te worden met data 
àbevat nodige informatie 
àschrijven zal ook het lezen en analyse bevorderen 
 
Fase 2: initiële codes genereren 
àbegint na het lezen en familiariseren van data 
àcodes identificeren  
àhangt vaak ook af of je inhoud van hele data set of deel ervan wil coderen 
àsystematisch werken, volle en gelijke aandacht aan elk item geven en interessante 
aspecten in de data  
àextracten coderen kan manueel, via computer software 
àadvies:  

a) codeer zoveel mogelijk thema’s 
b) codeer extracten 
c) onthoud dat je individuele extracten van data in verschillende thema’s kan coderen 

 



Fase 3: zoeken naar thema’s 
àbegint wanneer alle data gecodeerd en verzameld is 
àherfocus op analyse van breder level van thema’s 
àthematische map 
àhoofdthema’s en subthema’s 
 
Fase 4: review van de thema’s 
àbegint wanneer je een set van kandidaat-thema's hebt bedacht 
àsommige thema’s toch geen thema’s 
àsommige opdelen in aparte thema’s 
à2 levels van herzien en verfijnen van thema’s 

1) herzien op level van de gecodeerde data extracten 
2) gelijkaardig proces maar in relatie met de data set 

àop tijd stoppen 
àop einde: idee van wat thema’s zijn, hoe ze passen en het algemene verhaal 
 
Fase 5: definiëren en benoemen van thema’s 
àbegint als je goede map hebt van data 
àdefiniëren en verfijnen van thema’s: essentie identificeren 
àniet alleen parafraseren, ook identificeren wat het interesse eraan is en waarom 
àkijken of bepaald thema ook sub thema’s bevat 
àdomein en inhoud van elk thema kunnen meedelen 
àdenken aan titel in finale analyse 
 
Fase 6: het maken van het rapport 
àbij volledig uitgewerkte thema’s begint deze fase 
àfinale analyse en neerschrijven van een rapport 
àvolledige verhaal vertellen , lezer overtuigen van verdienste en validiteit van analyse 
àbewijs van de thema’s aantonen 
àverder dan beschrijving, moet ook een argument geven in relatie tot onderzoekspositie 
 
vaststellen wat interpretatieve analyse eigenlijk inhoudt 
àvarieert van studie tot studie 
àculturele leden en culture commentatoren  
àvoorbij het oppervlak van data gaan, ook bij semantische analyse 
 
mogelijke valkuilen bij thematische analyse 
o écht analyseren van de data 

àniet gewoon collectie van extracten, niet gewoon parafraseren  
o gebruik van vragen over gegevensverzameling als thema’s 
o zwakke of niet overtuigende analyse: thema’s komen niet tevoorschijn, te veel overlap tussen 

thema’s, niet coherent of consistent 
o mismatch tussen data en de analytische beweringen erover gemaakt  

à analyse moet consistent zijn met data 



o mismatch tussen theorie en analytische beweringen of tussen onderzoeksvragen en vorm van 
thematische analyse 
àgoede thematische analyse moet zorgen dat interpretaties consistent zijn met theoretische 
raamwerk 

o falen om zijn theoretische aannames uiteenzetten 

wat maakt een goede thematische analyse? 

àer bestaat wel een manier om op de juiste manier data collectie en analyse te doen 
àcriteria voor kwalitatief onderzoek is controversieel 
àduidelijk zijn over wat je doet 
 
dus wat biedt thematische analyse psychologen? 
àgeen complexe methode 
àvoordelen (p. 97) 
o flexibiliteit 
o makkelijke en snelle methode om te leren en doen 
o toegankelijk voor onderzoekers met geen of weinig ervaring 
o goed bij het werken met pp 
o nuttig opsommen van sleutel kenmerken en “thick description” 
o gelijkenissen en verschillen kenmerken 
o onverwachte inzichten geven 
o zowel sociale als psychologische interpretaties van data 
o produceren van KDA gepast voor informeren van onverwachte inzichten 
ànadelen 
o hangen vaak af van slechte analyse of ongepaste onderzoeksvragen dan van de methode zelf 
o breedheid van data kan ook nadeel zijn: ontwikkelen van specifieke richtlijnen hogere-fase 

analyse moeilijk 
o gelimiteerde interpretatieve kracht 
o moeilijk voor behoud van gevoel van continuïteit en tegenspraak 
o moeilijk om beweringen te maken over taalgebruik of fijnmazige functionaliteit van praten 
o geen speciale kudos 
 
=>TA flexibele benadering; kan gebruikt worden over verschillende epistemologieën en 
onderzoeksvragen 

 

Hoofdstuk 7: But it it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation 

àbedreigingen voor rigiditeit in secties waarin uitgelegd wordt hoe, wanneer en onder welke 
voorwaarden de evaluatie werd uitgevoerd 

Rigiditeit/strengheid in de conventionele zin 

àcriteria om rigiditeit in de conventionele, wetenschappelijke manier te testen: 

o het onderzoeken van de waarheidswaarde van het onderzoek of de evaluatie (interne 
validiteit) 

o de toepasbaarheid (externe validiteit of generaliseerbaarheid) 
o de consistentie (betrouwbaarheid of reproduceerbaarheid)  
o de neutraliteit (objectiviteit) 



Rigiditeit in de naturalistische zin: betrouwbaarheid en authenticiteit 

àaxioma’s over de natuur van de realiteit: er is geen eenduidige realiteit, maar meervoudige 
realiteiten 
àalle menselijke gedrag is tijds- en contextgebonden 
àthick description 
àmeerdere factoren, events en processen die vormgeven aan het axioma 
à onderzoeker moet plausibele gevolgtrekkingen maken over de patronen en webben van een 
dergelijke vormgeving in een bepaalde evaluatie 
àholistisch bestudeerd (naar geheel kijken) 
àobjectieve afstand van het fenomeen 
àrelatie tussen onderzoeker en onderzochte is onderhandelen, gezamenlijke controle en wederzijds 
leren 
àonderzoek is waardengebonden 

o waarden van de onderzoeker 
o keuze van onderzoeksparadigma 
o keuze van substantieve theorie om het onderzoek te leiden 
o contextuele waarden 

àparallelle criteria voor betrouwbaarheid 
o criteria bedenken die parallel lopen met die van het conventionele paradigma: interne 

validiteit, externe validiteit, betrouwbaarheid en objectiviteit 
o geloofwaardigheid (interne validiteit), overdraagbaarheid (externe validiteit), 

betrouwbaarheid (betrouwbaarheid), bevestigbaarheid (objectiviteit) 
à technieken die geschikt zijn om de waarschijnlijkheid te vergroten dat aan deze criteria kan 
worden voldaan of om daadwerkelijk te testen in hoeverre ze zijn vervuld, redelijk goed zijn uitgelegd 
(Lincoln en Guba)  

è voor geloofwaardigheid:  
o langdurige betrokkeheid 
o persistente observatie 
o triangulatie (gebruik verschillende methoden, data…) 
o peer debriefing  
o negatieve case analyse (actieve zoektocht voor negatieve gevallen) 
o member checks 
è voor overdraagbaarheid 
o thick descriptive data (brede beschrijving data) 
è voor betrouwbaarheid en bevestigbaarheid 
o externe audit 

àpaar moeilijkheden met deze criteria 
è parallelle criteria kunnen niet als een complete set worden beschouwd, omdat ze alleen 

betrekking hebben op zaken die vanuit een positivistische constructie belangrijk lijken 
è intuïtief vermoedt men dat als het positivistische paradigma niet zou bestaan, andere criteria 

niettemin rechtstreeks zouden kunnen worden gegenereerd uit naturalistische 
veronderstellingen 

àunieke criteria voor authenticiteit 
àeerlijkheid 

è verschillende, mogelijk tegenstrijdige, constructies en waardestructuren blootleggen en 
verklaren 



è eerlijkheid: evenwichtige weergave die alle constructies presenteert en de waarden die ze 
onderstrepen 

è eerlijkheid bereikt door 2 stappen 
1) bepaling van eerlijkheid of rechtvaardigheid is het vaststellen en presenteren van 

verschillende waarde- en geloofssystemen die worden vertegenwoordigd door conflicten 
over kwesties 

2) de onderhandeling over aanbevelingen en daaropvolgende actie, uitgevoerd met 
belanghebbendengroepen of hun vertegenwoordigers aan het einde van de fase van 
gegevensverzameling, analyse en interpretatie van de evaluatie-inspanning 

o onderhandeling moet volgende kenmerken hebben 
§ open zijn, volledig zicht voor de partijen 
§ uitgevoerd door even bekwame onderhandelaars 
§ gelijke machtsposities 
§ omstandigheden waarmee alle partijen over volledige informatie kunnen 

beschikken 
§ focus op alle zaken waarvan bekend is dat ze relevant zijn 
§ moet worden uitgevoerd in overeenstemming met regels die zelf het 

product waren van een pre-onderhandeling 
o eerlijkheid vereist de beschikbaarheid van beroepsmechanismen voor het geval een of 

andere partij van mening is dat de regels door sommigen niet worden nageleefd. Deze 
mechanismen zijn een van de producten van het pre-onderhandelingsproces 

o eerlijkheid vereist volledige informed consent met respect voor de evaluatie procedures 
o eerlijkheid vereist het constante gebruik van member-check processen 

àontologische authenticiteit 
 àiedereen heeft een andere ervaring van de wereld 

è educatieve authenticiteit 
àmoeten constructies appreciëren die door anderen zijn gemaakt 
àbegrip van waarom bepaalde constructies werden gemaakt 
àbelanghebbenden moeten ‘onderwezen’ worden in de variëteit van de perspectieven 

à katalytische authenticiteit 
è evaluaties moeten actie vergemakkelijken en stimuleren 
è feedback-actie validiteit 

à tactische authenticiteit 
è evaluatie moet kracht geven 

 
samenvatting 
àcriteria pakken problemen aan die al twee decennia de evaluatie hebben doordrongen 
à reageren op de eis dat naturalistisch onderzoek of evaluatie niet alleen afhankelijk is van parallelle 
technische criteria om betrouwbaarheid te waarborgen 
à criteria zijn suggestief voor de manieren waarop nieuwe criteria kunnen worden ontwikkeld 
 

 

 
 

 


