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1

HOOFDSTUK 1: WAT IS KWALITATIEF ONDERZOEK IN DE PSYCHOLOGIE
EN WAS HET ECHT VERBORGEN?

1.1

Overzicht












1.2

Kwalitatief onderzoek is voor de psychologie een belangrijk aandachtspunt voor
psychologisch onderzoek en voor theorieën. Hoewel er een lange geschiedenis van
kwalitatieve methoden in de psychologie, is het pas sinds 1980 dat kwalitatieve methoden
een belangrijke vooruitgang hebben geboekt. Onder de onderscheidende kenmerken van
kwalitatief onderzoek zijn er voorkeur voor de gegevens die rijk zijn aan beschrijvingen, de
overtuiging dat de werkelijkheid sociaal is aangelegd en dat onderzoek is over de
interpretatie en niet over hypothesetoetsing, bijvoorbeeld
Psychologie heeft historisch geconstrueerde zich zien als een wetenschap, maar dan vooral
gewezen op de kenmerken van de wetenschap in termen van aantallen en kwantificering
die niet de essentiële kenmerken van de wetenschap zijn
Positivisme is vaak verweten dat vervormd aard van conceptie de psychologie van de
wetenschap. Dit heeft echter de neiging om over het hoofd dat zowel Comte's positivisme
en het logisch positivisme waren meer geleidend aan kwalitatieve methoden dan reguliere
beoefenaars van de psychologie ooit heeft toegestaan.
De dominante psychologie sinds de geboorte van de psychologie in de jaren 1870 zijn
introspectionisme, behaviorisme en cognitivisme
De kwantitatieve imperativiteit in de psychologie heeft oude wortels in de psychologie en
de eerste naar het werk van Pythagoras. De gebiedende wijs betreft de overtuiging dat de
wetenschap gaat over de kwantificering. Vroege psychologie, was met zijn ogen stevig
gegoten in te richting van fysica als het best te volgen model, doordrongen van de geest
van de kwantificering van het begin af
Statistische methoden, hoewel een deel van de grondbeginselen van kwantificering, waren
grotendeels vrij late introductie in de psychologie
Kwantificering in de psychologie, met inbegrip van statistische methoden, mits een deel
van een zeer succesvolle winkel voorkant voor psychologie die het stuk bijzonder goed in
de markt voor onderzoek geld dat in de Verenigde Staten ontwikkeld in te tweede helft van
de twintigste eeuw

Wat is kwalitatief onderzoek

Volgens Smith (2008), ‘Zijn we getuige van een explosie van interesse in kwalitatieve psychologie.
Dit is een belangrijke verschuiving in een discipline die tot nu toe heeft gewezen op het belang van
kwantitatief psychologie'. De geschiedenis van kwalitatieve in de psychologie is enigszins
raadselachtig, maar er is een geschiedenis niettemin. Het zou onmogelijk zijn om de nieuwe focus
op kwalitatieve psychologie in de psychologie te negeren dacht dat het twijfelachtig is of dit is
indicatief voor een ondergang van reguliere psychologie, vele delen van die onaangetast door de
nieuwe kwalitatieve methoden. Het lijkt zeker dat psychologen in de toekomst veel beter zullen
gedreven zijn in zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden. Psychologisch onderzoek blijft
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exponentieel uit te breiden en de verfijning van onderzoek verhoogt ook als nieuwe eisen worden
gesteld aan de discipline.
Kwalitatieve methoden zijn beslist een deel van de toekomst van de psychologie en ze hebben
meer kans op beter worden geïntegreerd in de hoofdstroom van de psychologie dan op enig
moment eerder. Onvermijdelijk, dan zal kwalitatieve psychologie een kenmerk van de opleiding
elke psycholoog.
Het is verrassend moeilijk om te definiëren wat kwalitatieve psychologie is. Het heeft veel
verschillende consistente onderdelen. Waarschijnlijk zien veel studenten in de psychologie de
kwalitatieve methoden vrijheid van de tirannie van cijfers en statistieken die opleiding in zijn mars
heeft. Gelijk te stellen kwalitatieve met de afwezigheid van numerieke methoden is het voordeel
van het in kaart brengen van de ervaringen van veel studenten van de psychologie. Maar het is
niet zo eenvoudig. Het is niet het geval dat de psychologie afbreekt tot onderzoek waarbij cijfers en
statistieken worden gebruikt en onderzoek, waar ze niet zijn. Er zijn veel onderzoeksrapporten
waarin een gebrek cijfers en statistieken zijn echter nog niet beslist kwantitatieve algemene in
plaats van kwalitatief in hun toon. Ook vindt u cijfers en statistieken in onderzoek rapporten die
zijn beslist kwalitatieve in hun aanpak, maar waarvoor een aantal kwantitatieve informatie is
nuttig. Dus het idee van kwalitatieve onderzoek wordt volledig in een statistiek-vrije zone niet
effectief kwalitatieve onderscheiden van kwantitatief onderzoek.
Het is onmogelijk om te suggereren dat een kenmerk die onveranderlijk en onaantastbaar
essentieel kwalitatieve onderscheidt van kwantitatieve methoden. Bijgevolg is het verkieslijk te
identificeren van de reeks van functies die kwalitatieve onderzoeksmethoden weliswaar nog niet
zijn allemaal kenmerkend voor alle soorten kwalitatieve onderzoeksmethoden typeren. De
volgende zijn de vijf kenmerken die Denzin en Lincoln (2000) de lijst als belangrijke definiërende
kenmerken van kwalitatief onderzoek.




Bezorgdheid over de rijkdom van de beschrijving:
Kwalitatieve onderzoekers hebben waardeoriëntaties gegevens die rijk is in de
beschrijvende attributen. Dus ze hebben de neiging om date collectie methoden die
gedetailleerde, beschrijvende datum te verkrijgen zoals dat geproduceerd met behulp van
een in diepte-interviews en methoden, focusgroepen en het nemen van gedetailleerde
veld notities. In tegenstelling, misschien een beetje stereotiep, kwantitatieve onderzoekers
krijgen de deelnemers. Dit is onvermijdelijk het geval wanneer eenvoudige schalen of
meerkeuze vragenlijst methoden worden gebruikt.
Het vastleggen van de individuele perspectieven:
Kwalitatieve methoden benadrukken het perspectief van het individu en hun
individualiteit. Het gebruik van de rijke verzameling van gegevens methoden, zoals het
diepte-interview en focusgroepen moedigen deze nadruk op perspectief van het individu.
Kwantitatieve onderzoekers, in de mate dat ze omgaan met individuen, zal zich richten op
vergelijkingen van mensen op een soort van abstracte dimensie hebben de neiging, zoals
een persoonlijkheid dimensie.
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De afwijzing van het positivisme en het gebruik van de postmoderne perspectieven:
Kwalitatieve onderzoekers hebben de neiging om positivistische benaderingen te
verwerpen maar kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekers, zowel op het verzamelen van
empirisch bewijsmateriaal dat is een waarde aan hechten aspect van het positivisme
vertrouwen. Kwantitatieve onderzoekers hebben de neiging om de mening dat de
werkelijkheid kan worden gekend naast de problemen in verband weten te behouden.
Bijvoorbeeld, de kwantitatieve onderzoekers gebruikt meestal taaldata als deze gegevens
rechtstreeks de realiteit vertegenwoordigen terwijl de meeste moderne kwalitatieve
onderzoekers die bekijken die taal kan een venster op de werkelijkheid zijn, maar kan niet
de werkelijkheid weergeeft. De post positivistische gaat er mee akkoord dat, ongeacht of
er werkelijk een echte wereld, een Onderzoekers van de kennis van die werkelijkheid. In
kwalitatief onderzoek, relatief weinig onderzoekers menen dat het doel van de
onderzoekers is de creatie van generaliseerbaar kennis. Dit is een belangrijke doelstelling
van kwantitatief onderzoek, natuurlijk, en kwantitatieve onderzoekers neigt naar
generalisaties over de Bas van de beperkte gegevens te maken - soms als universeel
toepasbare principes zijn geïdentificeerd. Positivisme is bespreekt in detail beschreven in
box 1.1
Naleving van de postmoderne sensibiliteit:
De postmoderne sensibiliteit, bijvoorbeeld, komt tot uiting in de manier waarop
kwalitatieve onderzoekers zijn veel meer kans om methoden die krijgen ze dicht bij het
echte leven ervaringen van mensen dan kwantitatieve onderzoekers die zijn vaak tevreden
met een zekere mate van kunstmatigheid zoals die voortvloeien uit het gebruik het gebruik
van laboratoriumonderzoek. Verisiiltude lijkt veel belangrijker om kwalitatieve
onderzoekers als een geheel en niet zozeer aan veel kwantitatieve onderzoekers in de
psychologie. Kwalitatieve onderzoekers worden vaak afgeschilderd als het hebben van een
zorgzame ethiek in hun onderzoek en kunnen zij politieke actie gezamenlijk met hun
deelnemer alsmede het verrichten van een uitgebreide dialoog met hen te ondernemen.
Het gevoel van persoonlijke verantwoordelijk voor hun eigen acties met hun onderzoek
deelnemer wordt vaak gepromoot als kenmerk van kwalitatief onderzoek. Sommige van
deze functies zijn voornamelijk merkbaar in feministisch onderzoek wanneer de
doelstellingen van de onderzoekers, bijvoorbeeld, is niet alleen om de ervaringen van
vrouwen te identificeren, maar om de manier waarop dingen worden gedaan op basis van
dit onderzoek te wijzigen. Bijvoorbeeld, hebben in feministisch onderzoek in pornografie
onderzoekers en activisten vaak niet te onderscheiden. Andere goede voorbeelden van dit
onderzoek zijn in de feministische kindermishandeling, verkrachting, geweld en
kindermishandeling enzovoort
Onderzoek van de beperkingen van het dagelijkse leven:
Sommigen beweren dat kwantitatieve onderzoekers kenmerken van alle dagen sociale
wereld die een belangrijke invloed op de ervaring van hun deelnemers aan het onderzoek
kunnen hebben over het hoofd. Kwalitatieve onderzoekers hebben de neiging te hebben
hun voeten meer stevig in deze sociale wereld, zo wordt betoogd. Dus, bijvoorbeeld, in
kwalitatief onderzoek rapporteren veel meer details te vinden over het leven van
individuen deelnemers aan het onderzoek dan zou de specifieke kenmerken van
kwantitatief onderzoek rapporten.
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Gebaseerd op deze criteria, moet gemakkelijk kunnen worden gezien, die het gemakkelijker is om
te komen tot een algemeen oordeel dat een bepaalde studie kwalitatieve of kwantitatieve is het te
komen met een eenvoudige lakmoesproef om te zeggen wat wat is Dus moeten we niet verbaasd
vinden dat andere instanties een verschillende, maar overlappende karakteristieken waarvan zij
geloven vangen de brede smaak van het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek lijst.
Bijgevolg is intrigerend om te merken dat Denzin en Lincoln's (2000) de lijst hierboven gegeven van
de kenmerken van kwalitatief onderzoek heeft weinig gemeen met die van Bryman (1988). Toch
zouden de meeste onderzoekers voelen de volgende lijst van Bryman doet ook een hoop te vangen
dit essentiële verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek.












Kwantitatieve gegevens wordt beschouwd als hard en betrouwbare overwegende
kwalitatieve gegevens wordt beschouwd als rijk en diep. Traditioneel, mainstream
psychologen vaak sprak van harde gegevens als tegenstelling tot de meer subjectieve
zachte datum
Onderzoeksstrategieën in kwantitatief onderzoek zijn veelal sterk gestructureerd terwijl die
van kwalitatief onderzoek zijn relatief ongestructureerd
De sociale relatie tussen de onderzoeker en deelnemer is ver in kwantitatief onderzoek,
maar dicht in kwalitatief onderzoek
Kwantitatieve onderzoekers hebben de neiging om zichzelf te zien als buitenstaanders
terwijl kwalitatieve onderzoekers hebben de neiging om zichzelf te zien als insiders. Dat is,
is er relatief weinig 'afstand' tussen onderzoeker en deelnemer in kwalitatief onderzoek.
Kwantitatief onderzoek heeft de neiging om het over de bevestiging van de theoretische
noties en concepten te hebben(zoals in hypothese testen), terwijl kwalitatief onderzoek
gaat over de theorie en concepten die aan het opkomen zijn
Onderzoeksresultaten in kwantitatief onderzoek de neiging om nomothetische dat zij de
neiging om idiografische in kwalitatief onderzoek. Nomothetische verwijst naar het
bestuderen van groepen o klassen van individuen, die leidt tot algemene uitleg, terwijl
idiografische verwijst naar de studie van een individu als een individu
In kwantitatief onderzoek, de sociale werkelijkheid wordt gezien als statisch en extern aan
het individu dat in kwalitatief onderzoek de sociale werkelijkheid wordt geconstrueerd
door het individu

Sommige benaderingen om kwalitatieve psychologie, echter het gebrek een aantal van deze
'definitie' kenmerken. Dat wil zeggen, onderzoekers soms mix-and-match van de verschillende
kenmerken van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Figuur 1.2 vat de belangrijkste kenmerken
van kwalitatieve onderzoek
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Figuur 1.2: de hoofd karakteristieken van kwalitatief onderzoek













Bezorgdheid over de rijkdom van de beschrijving in de gegeven
Onderzoek van de beperkingen van het dagelijkse leven
Onderzoeker en onderzoeker relatief dicht
Zorg met vastleggen van het individueel perspectief
Werkelijkheid gebouwd door het individuele
Kwalitatieve onderzoekers hebben de neiging om zichzelf te zien als ‘insiders’ naar wat
wordt onderzocht
Afwijzing positivisme
Rijke en diepe gegevens in plaats van harde en betrouwbare gegevens
Over opkomende theorie en concepten en niet over hypothese testing
Naleving van postmoderne sensibiliteit
Relatief ongestructureerde onderzoeksstrategieën
Idiografische studies – het individu als individu

Box 1.1: August Comte’s positivisme
Misschien nog belangrijker dan het begrip van de wetenschap in kritieken van de hoofdstroom
psychologie zijn er talrijke verwijzingen naar 'positivisme '. Sterker nog, de termen positivisme en
positivistische neemt een aspect van de pejoratieve termen die worden gebruikt door
onderzoekers. Beter om een vier-letter woord dan een van deze te gebruiken. Gezien het feit dat
het positivisme niet gemakkelijk te definiëren en dat het gebruikt als een 'emotionele term'
(Silverman, 1997), haar populariteit als een onrechtmatige epitheton kan een gebrek aan inzicht in
plaats van een verhelderende analyse te onthullen. Niettemin, de voorwaarden positivisme
verwijst naar een belangrijke epistemologische positie in de psychologie en aanverwante
disciplines. Epistemologie: de studie van de kennis en houdt zich bezig met (a) hoe we kunnen gaan
over de dingen te kennen en (b) de validering van kennis (de waarde van wat weten). Positivisme is
een filosofie van de wetenschap die het historische begin had in de Verlichting. Dit is de belangrijke
historische periode die in de achttiende eeuw domineerde. Het idee van het positivisme werd
gesystematiseerd in het werk van Auguste Comte (1789 - 1875) in Frankrijk - hij is ook gecrediteerd
met bedenker de term Sociologie of sociologie (het was voorheen sociale fysica). In zijn schrijven,
Comte stelt een sociaal progressie die hij aan als de wet van drie fasen genoemd beschreven het
proces van sociale evolutie.
De fasen zijn de theologische, de metafysische en de wetenschappelijke (figuur 1.1). Belangrijk is
dat de wetenschappelijke fase ook genoemd door Comte de positieve fase - vandaar de verliezen
links naar deze dag tussen de termen wetenschap en positivisme. De theologische fase is de
vroegste en waarin in wezen de kennis over de samenleving was door de verwijzing naar God en
religie. Religie is een belangrijke factor in de continuïteit van het geloof van mensen, zodat
overtuiging dat mensen in de theologische fase zijn degenen die hun voorouders eerder
geoordeeld. De metafysische fase wordt ook wel de fase van het onderzoek als het betrokken
redenering en de vragen in plaats van vragen dan de verwijzing naar de gevestigde theologische
gegeven-kennis. Deze fase is gebaseerd op het idee dat er mensenrechten dan degenen die kunnen
worden herroepen door een mens.
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De wetenschappelijke fase betrokken manieren om verandering in de samenleving die niet
gebaseerd zijn op theologische argumenten of de mensenrechten. Wetenschap in staat was de
beantwoording van de vragen die de samenleving nodig is om te beantwoorden. Historisch gezien
is het gemakkelijk om te zien theïsme (geloof in God als een bron f kennis in deze context) als het
karakteriseren van de westerse samenlevingen zoals Enlightenment. Sindsdien heeft de
samenleving is in de wetenschappelijke periode.
In augustus Comte de geschriften, observale en de waargenomen feiten had een belangrijke rol in
de accumulatie van geldige kennis. Zodat het gemakkelijk is om te zien hoe 'positivistische' de
maistream van psychogical onderzoek beschrijft. Echter, dit is een positie gedeeld door
kwalitatieve onderzoekers voor het grootste deel. Aan de andere had, Comte niet dat
kwantificering geloven, als door kwantificering bedoelen we de wiskundige analyse, is een
realistische mogelijkheid dan de natuurwetenschappen. We moeten 'onthouden van de invoering
van consederations van de hoeveelheden en wiskundige wetten, die buiten onze macht toe te
passen' (Comte, 1975). Dus er is niets in het positivisme van Comte dat vreemd is aan kwalitatief
onderzoek. Natuurlijk, dat is iets anders dan wat sommige commentatoren hebben geschreven.

1.3

Wetenschap als gebruikelijk in kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Hoofdstroom psychologie definieert zich meestal als wetenschappelijk. Het woord wetenschap
heeft zijn wortels in de Latijnse ‘scire’ wat betekent 'weten'. Echter moet de wetenschap komen tot
een bepaalde manier om te weten wat zaken betekenen - wat we de wetenschappelijke
benadering noemen. Psychologie studieboeken AR vol met claims over psychologie als
wetenschap. De ‘beroepsorganisaties voor controle psychologie’ lijken er geen moeite mee hebben
over het identificeren van de psychologie als wetenschap. Bijvoorbeeld de Britse Pschological
Society, op haar website, kondigt aan dat 'Psychologie de wetenschappelijke studie is van de
mensen, de geest en de het gedrag. Het is zowel een bloeiende academische discipline en een
vitaal beroepspraktijk '. Simalarly de American Psychological Association venusschelpen, 'De
objecten van de Amerikaanse Phychological verenigingt vooraf onderwijs en welzijn van de mens
worden ...'. Wat dit precies betekent in de praktijk is veel moeilijker vast te stellen. Hoe
construeren psychologen precies wetenschap? Wat er ook gebeurt, wat psychologen precies
nemen aan de wetenschap is niet overal duidelijk op deze websites zijn. Een beschuldiging
regelmatig gemaakt tegen de psychologie is dat in werkelijkheid een werknemersaantal van een
ietwat eigenzinnige 'zicht ontvangen' van wat wetenschap is.
Deze ontvangen het licht van de wetenschap – dit kan min of meer effectief als volgt worden
samengevat:




Voorwerpen in de natuurlijke wereld zijn objectief en echt, ze genieten van een
onafhankelijk bestaan van de mens. Menselijk handelen is in feite ondergeschikt aan het
objectieve karakter van de wereld (Out there)
Hieruit volgt dat de wetenschappelijke kennis wordt bepaald door het werkelijke karakter
van het werkelijke karakter van de fysieke (echte) wereld
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Wetenschap bestaat uit een unitaire set van methoden en procedures, met betrekking tot
die er is, door en groot, een consensus.
Wetenschap is een activiteit die individualistisch is een mentalistische. De laatste is soms
uitgedrukt als 'cognitieve'

Woolgar stelt dat geen van de bovenstaande heeft kritisch onderzoek overleefd door onderzoekers
bestuderen het wetenschappelijke proces. Dat is, is de psychologie opvatting van de wetenschap
gebrekkig - een punt dat herhaaldelijk is herhaald door kwalitatieve onderzoekers. Elk heeft zijn
vernietigd en verschijnen in omgekeerde van de principes in kwalitatieve psychologie. Het
alternatief argument is dat de wetenschap is sociaal geconstrueerd door de mens:





Wie nooit direct de echte wereld kan waarnemen
Wie een kijk op de wereld oplegt door wetenschap
Wie blijk geeft van relatief weinig consensus over de geschikte methoden en procedures
Wie gezamenlijk optreed en sociaal deel uitmaakt van de onderneming van wetenschap

Kwalitatieve onderzoekers verwijzen vaak naar de constructivistische aard van de wetenschap als
het gaat om een rechtvaardiging voor de kwalitatieve aanpak van psychologisch onderzoek.
Misschien wel, maar het is twijfelachtig of kwantitatieve onderzoekers, in het algemeen, zou niet
met hen eens. Hammersley (1996) schetst een beeld van de typische onderzoekers als zijnde
betrokken bij een graad in Bith kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Ze maken een rationele
keuze tussen hen in het licht van het onderzoek taak in handen. Er is veel onderzoek die weigert
om gemakkelijk te worden geclassificeerd als kwalitatieve of kwantitatief. Volgens Hammersley:
“Het is zeker niet het geval dat er maar twee soorten van onderzoekers, een die gebruik
maken van alleen cijfers en een andere die gebruik maken van alleen maar woorden. Het is
waar dat er onderzoeksrapporten die alleen numerieke gegevens en andere die alleen
verbale gegevens, beetje daar is een groot deel van studies die beide gebruik maken”
Eventueel een foto van multitasking kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekers is niet zo ware van
de psychologie als andere disciplines.
Niettemin, het imago van onderzoekers is in staat om te fladderen tussen kwalitatieve en
kwantitatieve methoden van onderzoek, wat geruststellend is. Echter, men moet voorzichtig zijn
met de gevolgen van de vordering. Het is heel gebruikelijk dat onderzoekers zowel kwalitatieve als
kwantitatieve gegevens binnen dezelfde studie te verzamelen. Bijvoorbeeld, kunnen ze zowel de
vragenlijst en diepte-interviews te gebruiken in een studie. Met andere woorden, het mengsel is in
termen van methoden voor gegevensverzameling. Het is waarschijnlijk niet zo correct dat
onderzoekers tussen kwantitatieve en kwalitatieve data-analyse methoden fladderen (van de soort
later behandeld in dit boek). Kwalitatieve methoden variëren includes focusgroepen, diepteinterviews, discoursanalyse, conversatie-analyse, narratieve psychologie, theorie, fenomenologie,
interpretatieve fenomenologische analyse, participerende observatie, etnografisch onderzoek,
narratieve analyse en enzovoort geaard. Importantly, deze lijst bevat zowel kwalitatieve methoden
voor gegevensverzameling (bijv. focusgroepen) en kwalitatieve data-analyse methoden (bv.
gefundeerde theoriebenadering).
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Het is aan hechten om onderscheid te maken tussen de twee sinds kwalitatieve methoden van
dataverzameling niet per se een kwalitatieve data-analyse methode zal worden gebruikt. Dit is echt
waarde aan hechten, want door wat onderscheidt de huidige kwalitatief onderzoek van die welke
in de historische psychologie verleden gebeurde het zijn belang in de kwalitatieve analyse
procedures.
Kwalitatieve methoden voor gegevensverzameling zoals in diepte-interviews hebben een lange
geschiedenis in de psychologie. In contract zijn de kwalitatieve data-analyse-methoden een
betrekkelijk recente functie. Volgens Hammerseley is er een opvatting onder kwalitatieve
Onderzoekers van die kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekers kunnen worden beschouwd als
twee afzonderlijke en verschillende paradigma's voor onderzoek. Het idee van wetenschappelijke
paradigma's die afkomstig zijn boek Thomas Kuhn is de structuur van wetenschappelijke revoluties.
Kuhn's argument was dat de wetenschap niet geleidelijk aan geen vooruitgang door middel van
een gestage accumulatie van kennis. Plaats, het proces betrokken revolutionaire verschuivingen in
de manier waarop wetenschap kijkt naar het onderwerp. Een paradigma shift wordt beschreven
wanneer een mening onhoudbaar wordt en wordt vervangen door iets radicaal anders. Een
paradigma is een soort van wereldbeeld een uitgebreide manier van kijken naar dingen die meer
zeggen dan extensive theorie is. Dus een paradigmaverschuiving is fundamentele verandering in de
manier waarop wetenschappers naar de wereld. Als wetenschappers zich bewust worden van
anomalieën die door de huidige paradigma gegooid dan leidt dit uiteindelijk tot een crisis in de
discipline die aanzetten tot nieuwe ideeën te worden berecht. Misschien is de overgang van het
behaviorisme naar cognitivisme is psychologie kan worden beschouwd als een voorbeeld van een
paradigmaverschuiving. Kuhn's boek was een mijlpaal en vooral opmerkelijk voor de bevordering
van het idee dat wetenschap sociaal is gebouwd. Ook dit is een waarde aan hechten oog van de
wetenschap voor kwalitatieve onderzoekers. Echter zeer voorzichtig als Kuhn niet schrijven over de
sociale wetenschappen in het boek.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat we op de vooravond van een paradigmaverschuiving in de
psychologie, waarin een falende kwantitatieve paradigma wordt vervangen door een nieuwere
kwalitatieve aspect. Voor een ding, mainstream psychologie is een aantoonbaar succesvolle
onderneming in al allerlei facetten van het leven en in een grote verscheidenheid van
onderzoeksgebieden. Psychologie heeft nooit op enig punt in haar moderne geschiedenis is
monolithisch kwantitatief van aard - alternatieven stemmen hebben regelmatig gehoord zowel
kritiek en het aanbieden van alternatieven voor kwantificering. Hoewel kwalitatief onderzoek is
nooit dominant in de geschiedenis van de psychologie, niettemin kwalitatief en kwantitatief
onderzoek naast elkaar bestonden en dit kan worden illustraded in diverse belangrijke
onderzoeken door de geschiedenis heen de psychologie. Of dit coëxistentie is altijd een van de
gelukkige bedgenoot is een heel andere vraag.
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1.4

Het begin van de moderne psychologie: introspectie

Het is een kwestie van keuze of men kiest voor 1876 of 1879 als de symbolische oorsprong van de
moderne psychologie. Als die kiest voor 1876 dan is dit de datum waarop William James het
opzetten van een klein laboratorium aan de Harvard University voor het onderwijs psychologische
psychologie. Kiezen voor 1879 dan is dit de datum waarop de eerste psychologisch laboratorium
voor onderzoeksdoeleinden werd opgericht door Wilhelm Wundt in Leipzig, Duitsland. Natuurlijk
kan men vinden veel psychologie geschreven voor deze tijd, maar ofwel 1876 of 1879 kan worden
beschouwd als een bijzondere iconische moment in de geschiedenis van de psychologie.
De geschiedenis van de moderne psychologie pannen uit vrij soepel uit die tijd op en, nog
belangrijker, hetzij de datum samengaat de met de origine van de psychologie als liggend in het
psychologisch laboratorium. Jones en Elcock (2001) beschrijven dit als een oorsprong mythe (dwz
scheppingsverhaal), die een self-serving element waarbij het begin van moderne psychologie
worden geïdentificeerd als zijnde in het psychologisch laboratorium gaat. Voor veel van de
twintigste eeuw het laboratorium experiment was de steunpilaar van de psychologie en een van de
meest karakteristieke kenmerken. Dit geeft waarschijnlijk de indruk dat de psychologie en
statistische kwantificering hand in hand gingen vanaf dat moment. Niet zo.
Om dit op een andere manier te stellen, wat voor soort van de psychologie zou zijn geleerd ten
tijde van de oprichting van deze aan laboratoria? Volgens Adams (2000) en anderen, was
introspectie een belangrijke kracht in het Duits en vervolgens in de Amerikaanse psychologie. Dus
rond die tijd was de moderne psychologie geboren. Introspectie is de doctorine die geldige
psychologische kennis optimaal moet op de onderzoeker 'naar binnen te kijken' op hun eigen
bewuste sensaties, percepties, gedachten enzovoort. Het doel van introspectie was de identificatie
van de elementen van de geest - zoveel chemici tabellen van het element van de fysieke wereld
geproduceerd. De interrelatie tussen de verschillende elementen zijn ook een aspect van de studie.
Ze hadden enkele filosofische bedenkingen en waren in hoofdzaak empiristen catalogiseren van
hun waarneming. De methode van introspectie was te draaien denken 'naar binnen' om te
onderzoeken de onderzoekers eigen ervaringen. Met andere woorden, introspectie is intern zelf
observatie. Als een research methodiek, introspectie is een uitgesproken first person benadering
en zeer verschilt vanaf de derde persoon studie die de overgrote ontboezemingen van
psychologisch onderzoek kenmerkt de afgelopen 150 jaar of zo. Het is interessanter dan dat heeft
niet alleen Wilhelm Wundt zijn loft op hoog als de founding father van pychologie omdat hij het
opzetten van de eerste psychologie onderzoekslaboratorium, maar hij is ook wel de grondlegger
van introspectionisme. Met andere woorden, de eerste wetenschappelijke psychologie was
introspectie, en die heerste tussen 1860 en 1927, waarbij tima behaviorisme begon aan de
discipline domineren. Echter, het is verkeerd om Wundt te karakteriseren als een introspectionist
als deze term is bedoeld als een exclusieve verbintenis inhouden introspectionist methoden.
Volgens Baars (1986), is de typische rekening van Wundt in de moderne psychologie een karikatuur
van de man zelf, is fout geformuleerd door een vooraanstaande Amerikaanse advocaat Edward
Titchener, wie een leerling was van Wundt. De term structuralisme werd gebruikt in plaats van
introspectionisme door Thichener sinds introspectionists bestudeerde de structuur van het
menselijk denken.
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De waarheid is dat Wundt zag een plek voor zichzelf thesystematic observatie van
introspectionisme maar voelde dat het nutteloos was voor meer complexe mentale precesses zoals
de hogere mentale functies en emtions. Aqually voelde hij zich niet thet sociale en culturele
psychologie kunnen worden voorschotten met behulp van de experimentele methoden van de
introspectionists. Wundt, niettemin heeft overgelegd een populaire account van zichzelf observatie
in 1912/1913. Dit biedt een goede illustratie van hoe de introspectionist zou gaan over onderzoek.
In principe is het onderzoek wordt uitgevoerd op zichzelf advertentie in de volgende, is een wordt
gericht om te luisteren naar een reeks van beats van een metronoom:
Laten we nu in de tegenovergestelde richting verder gaan door het maken van de
metronoom beats volgen elkaar met tussenpozen van 1 / 2 of 1 / 4 van een seconde, en we
merken dat de gevoelens van spanning en ontspanning verdwijnen. In plaats daarvan
verschijnt opwinding die toeneemt met de snelheid van de indrukken en samen met deze
hebben we over het algemeen een meer of minder levendig gevoel van ongenoegen.
Titchener en andere van Wundt’s studenten, Oswald Kulpe, waren verantwoordelijk voor de
methode van getrainde observatie die introspectie karakteriseerde. De behavioristische
psychologie die ontheemd introspectionisme leverde felle kritiek op het product van deze
getrainde waarneming. Controle en reproduceerbaarheid maakten deel uit van de intellectuele
arsenaal van introspectie. Hieraan moet worden toegevoegd dat onder de algemene beginselen
van introspectie, volgens Titchener, was een van onpartijdigheid, wat betekende dat de
onderzoeker niet het onderzoek met vooropgezette ideeën of verwachtingen van wat Thay
waarschijnlijk te vinden benadering. Een ander principe was dat van aandacht, wat betekende dat
de onderzoeker niet moet het onderzoek worden speculate about en waarom hij wordt er
onderzoek gedaan tijdens de introspectie fase. De studie is om serieus te worden genomen in haar
eigen recht. Deze beginselen resoneren breken enkele van de principes van de moderne kwalitatief
onderzoek - bijvoorbeeld, bracketing (of Epoche) in interpretatieve phemenological analyse pleit
voor de analist om invloeden van buitenaf te verlaten. Echter, dit concept kwam in interpretatieve
fenomenologische analyse van de fenomenologie not directly van introspectionisme. Na de dood
van Titchener's, FW psychologen beoefenen interne observatie van het soort dienst van
introspectionisme. Plaats, de observatie bleek aan derden, zoals ratten. Het is ook belangrijk om
onderscheid te maken tussen de introspectionisme en fenomenologie die een belangrijke invloed
op de kwalitatieve psychologie heeft door interpretatieve fenomenologische analyse.
Fenomenologie is geen sbfield van introspectionisme maar een reactie tegen introspectionisme. De
belangrijke naam in de fenomenologie wad de Oostenrijkse geboren filosoof Edmund Husserl. In de
volgende, zijn Husserl de naam en de fenomenologie unterchangeably gebruikt, maar de
boodschap is duidelijk - introspectionisme en phenomenolgy zijn te onderscheiden en
onverenigbaar intellectuele tradities:
Husserl’s tendens is in een andere richting. Als er iets, zijn filosofie is 'extrospective,' maving
in de richting van verschijnselen als objecten, in de ruimste zin, van perceptuele
handelingen. Het 'gezicht' naar Husserls taal te gebruiken - van de fenomenologen is gericht
op wat er is vertegenwoordigd in ervaring, niet naar een repository van Mixe sensatins
binnen de psyche. Het enige Wat om rekening te houden voor het voortbestaan van de
beschuldiging van introspectionisme in verband met phenomenoly isthat de term zelf
misbruikt was, draaide eerst in en epitheton en vervolgens in een anachronis.
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Husserl’s fenomenologie ging op een grote invloed op de filosofie hebben in continentaal Europa.
Echter, was de echte strijd tegen introspectionisme gewonnen door het behaviorisme, die de
psychologie van de Verenigde Staten gedomineerd en veel van de rest van de wereld voor het
grootste deel van de twintigste eeuw. De behavioristische de strijd werd geleid door ideeën uit het
logisch positivisme. Dus het behaviorisme vervangen introspectionisme als de dominante vorm van
de psychologie in het begin van de twintigste eeuw.

1.5

De logistische positivisten, behaviorisme en psychologie

Het woord positivisme vindt zijn oorsprong in het werk van Auguste Comte (Box 1.1). Positivisme is
weer één van de concepten (begrippen) die enigszins onnauwkeurig worden gebruikt, maar het kan
ook gebruikt worden als een epitheton met een pejoratieve connotatie om de reguliere, nietkwalitatieve, psychologie te beschrijven. Het positivisme werd de dominante visie in de filosofie
van de wetenschap tijdens het eerste deel van de twintigste eeuw - in het bijzonder het logisch
positivisme, wat een diepgaande invloed had op het behaviorisme, in termen van hoe de
wetenschap gezien werd als zijnde. De bepalende kenmerken van het logisch positivisme waren de
afhankelijkheid van het empirisme, samen met het gebruik van logische gevolgtrekkingen uit
wiskunde en andere concepten.
De logisch positivistische beweging begon in Wenen op te duiken voorafgaand aan de Eerste
Wereldoorlog, maar werd echter maar op grote schaal vastgesteld in de rest van Europa en
Amerika in de jaren 1920 en 1930. De migratie van belangrijke leden van de beweging was
grotendeels verantwoordelijk voor de verspreiding (van het logisch positivisme) en leidende figuren
in het logisch positivisme verplaatsten zich naar de Verenigde Staten. Desalniettemin, het was niet
tot het jaar 1931 dat de Amerikaanse filosoof A.E. Blumberg (1906-1997) voor het eerst de term
'logisch positivisme' gebruikte om de filosofie van de Weense school te beschrijven. De
Australische filosoof Herbert Feigl (1902-1988) en de Duitse filosoof Rudolf Carnap (1891-1970),
belangrijke leden van de school, verhuisden naar de Verenigde Staten en hadden een grote invloed
op de belangrijkste speler in de methodologie van de behavioristische psychologie, S.S. Stevens
(1906-1973). Men zou kunnen vergeven worden voor het niet weten wie Feigl of Carnap waren,
maar Steven's nalatenschap heeft nog tot op de dag van vandaag een impact op elk ratio
meetniveau in statistieklessen. Hij was ook voornamelijk verantwoordelijk voor het invoeren van
het idee van operationele definities in de psychologie in het midden van de jaren 1930. Dat idee
kreeg hij van de logische positivisten, alhoewel het de natuurkundige Percy Bridgeman's (18821961) idee was. Het operationisme is de opvatting dat concepten (of begrippen) in de wetenschap
(inclusief de psychologie) gedefinieerd (of bepaald) worden volgens de processen die gebruikt
worden om ze te meten.
Het logisch positivisme was een filosofie over de wetenschap en omschreef ook selectief wat
wetenschap was voor aanhangers van het behaviorisme. Het behaviorisme ontwikkelde zich in de
Verenigde Staten onder de invloed van de psycholoog John Watson (1878-1958), hoewel het
behaviorisme in de psychologie een aantal verschillende richtingen uitging.
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Watson's behaviorisme zag psychologie als (A) deel van de natuurwetenschappen en (B) als een
objectieve, experimentele benadering van de voorspelling en de controle van gedrag - waarbij het
standpunt van Comte gevolgd werd dat stelde dat het doel van de wetenschap ligt in voorspelling.
In de behavioristische school van de psychologie worden belangrijke positivistische principes
belichaamd in een zoektocht naar de wetten van het menselijk gedrag. Soms werden deze wetten
geformuleerd in wiskundige termen, zoals in het werk van Clark Hull (1884-1952). Het logisch
positivisme betoogde dat, wetenschappelijk gezien, kennis voortkwam uit iemand directe
waarnemingen, gebaseerd op ervaring en uit de toepassing van een strakke, logische redenering
(m.a.w. logische tautologieën - de operationele definitie is een goed voorbeeld van een logische
tautologie aangezien het in alle gevallen en onder alle omstandigheden waar moet zijn).
Volgens de visie van de positivisten waren de kenmerken van de wetenschap en daarmee ook het
behaviorisme de volgende:




Wetenschap is een cumulatief proces
Wetenschappen zijn uiteindelijk herleidbaar tot een enkele wetenschap van de echte
wereld
Wetenschap is onafhankelijk van de kenmerken van de onderzoeker

De meeste kwalitatieve onderzoekers zouden het meeste hiervan verwerpen. Whatson zag dat
het vervangen van introspectionisme door zijn visie van een behavioristische (gedragsdeskundige)
psychologie de mogelijkheid met zich mee bracht om de psychologie net als andere
wetenschappen te maken:
Deze voorgestelde afschaffing van de staten ('states') van bewustzijn als goede objecten van
onderzoek in zichzelf, zal de barrière uit de psychologie verwijderen die bestaat tussen
haarzelf en de andere wetenschappen. De bevindingen van de psychologie worden de
functionele correlaten van structuur en lenen zich voor uitleg in psycho-chemische termen.
(Watson, 1913, p. 175)
Met andere woorden, zou de psychologie herleidbaar worden tot de fysiologie, in
overeenstemming met het reductionistische principe van het logisch positivisme. Voor Watson was
de psychologie een natuurwetenschap die uiteindelijk zou kunnen worden gereduceerd tot een
wetenschap zoals de fysica en de chemie. De invloed en dominantie van het behaviorisme op de
psychologie was het meest zichtbaar tussen de jaren 1920 en 1960, waarna het een daling
onderging en de cognitieve psychologie in opmars kwam. Belangrijke behavioristische psychologen
waren Edward Thorndike (1874-1949), Edward Tolman (1886-1959) en, tijdens het zeer vroege deel
in zijn carrière, Albert Bandura, die later een grote impact had op de cognitieve psychologie. In het
bijzonder moet ook het radicale behaviorisme van B.F. Skinner (1904-1990) vermeld worden.
Misschien vanwege zijn strakke logische fundamenten, wat een kenmerk is dat hij geërfd heeft van
het logisch positivisme, kan het radicale behaviorisme worden gezien als de bellichaming van het
logisch positivisme in de psychologie.
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Logisch positivisme, zo moet worden opgemerkt, gaf via haar invloed op het behaviorisme aan de
psychologie het principe van verificatie. Dit betekent dat ideeën (misschien theorieën of
hypothesen) alleen maar zinvol zijn in de mate waartoe empirisch onderzoek hen in staat stelt te
worden getest om te zien of ze juist blijven of moeten worden afgewezen. Dit principe wordt
gedeeld door zowel kwantitatieve als door sommige kwalitatieve psychologie, hoewel bij
kwantitatieve psychologie in een iets gewijzigde vorm. The Australische filosoof John Passmore
(1914-2004) kondigde op beroemde wijze de uiteindelijke ondergang van het logisch positivisme
aan in de volgende woorden:
Het logisch positivisme is dan dood, of zo dood als een filosofische beweging ooit wordt.
Maar het heeft een erfenis nagelaten. In de Duitstalige landen is het inderdaad geheel
mislukt; Duitse filosofie, zoals tentoongesteld in het werk van Heidegger en zijn aanhangers,
vertegenwoordigt alles waar de positivisten het meest tegen gekant waren... Maar voor
zover is er een algemene consensus dat... Filosofen worden geacht een voorbeeld te geven
inzake precisie en duidelijkheid, dat de filosofie gebruik zou moeten maken van technische
hulpmiddelen, afgeleid uit de logica, om zo problemen gerelateerd aan de filosofie van de
wetenschap op te lossen, dat de filosofie niet gaat over 'de wereld' maar over de taal die
men gebruikt om te spreken over de wereld, in de hedendaagse filosofie kunnen we
tenminste nog de volharding van de spirit terugvinden van 'The Vienna circle'. (Passmore,
1967, p.55)
Weer kunnen we hier in het logisch positivisme sporen zien van ideeën die eigen zijn aan de
kwalitatieve psychologie. Bijvoorbeeld, de zin ' de taal die men gebruikt om te spreken over de
wereld', is bijna een sentiment recht uit de discours analyse (Hoofdstuk 9). Desalniettemin, zoals
Passmore uitlegt in zijn verwijzing naar Martin Heidegger (1889-1976), verloor het logisch
positivisme de intellectuele strijd tegen filosofieën die een centrale rol speelden in de ontwikkeling
van het postmodernisme, deconstructie en hermeneutiek, welke allemaal fundamentele aspecten
waren van sommige vormen van kwalitatieve psychologie.
Gezien de reactie van de psychologie op het logisch positivisme, is het opmerkelijk dat de logische
positivisten in het algemeen niet schreven over de mogelijkheid van een kwalitatieve psychologie
(Michell, 2003). Echter, een uitzondering hierop was Rudolf Carnap, die eerder werd genoemd.
Michell vatte de relatie tussen het positivisme en kwalitatieve psychologie samen, op basis van
Carnap's geschriften, als volgt:
Het positivisme verwerpt niet de mogelijkheid van niet-kwantitatieve methoden in de
psychologie. Het was eigenlijk een veel meer subtiele, complexe en tolerante filosofische
positie dan veel tegenstanders nu onderkennen. In de grond hield het een romantische kijk
op wetenschap in, maar het feit dat de positivisten wetenschap waardeerden, toonde dat ze
gevoelig waren voor het gevraag om kwantitatieve methoden toe te passen in een ongepaste
context (Michell, 2003, pp. 24-5).
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Jammer genoeg, zelfs als het logisch positivisme niet geheel antagonistisch was ten opzichte van
kwalitatieve psychologie, was dit waarschijnlijk de doorsnee behavioristische psychologen ontgaan.
Het zorgvuldig lezen van de geschriften van logische positivisten zouden de werkende psycholoog
misschien goed gediend hebben maar, als we Michell's analyse accepteren, zijn de signalen dat er
maar weinig terug gingen naar de logisch positivistische filosofen om te begrijpen wat ze werkelijk
schreven.
De onderliggende redenen voor het gebruik van het model van wetenschap bij de behavioristen,
liggen mogelijks niet in de eerste plaats bij het positivisme. Bijvoorbeeld, Noam Chomsky (1928-),
een taalkundige en filosoof, maar van grote invloed op de ondergang van het behaviorisme en de
opmars van de cognitieve wetenschap, haalde hij een apart niveau van uitleg aan wanneer hem
gevraagd werd naar de impact van de behavioristische psychologie:
Wel, nu heb je de vraag laten rijzen waarom behavioristische psychologie zo enorm populair
is, in het bijzonder in de Verenigde Staten. Ik en ben niet zeker wat het antwoord daarop is.
Ik denk, voor een deel, dat het te maken had met het zeer foutieve idee dat door zich te
focussen op de observatie van data, op manipulatie, het op een of andere manier
wetenschappelijk werd. Dat geloof is een groteske karikatuur en verdraaiing van de
wetenschap, maar er bestaat geen twijfel over dat veel mensen daadwerkelijk daarin
geloofden. Ik veronderstel, als je dieper op de vraag wil ingaan, men een sociologische
analyse zou moeten geven van het gebruik van Amerikaanse psychologie voor manipulatie,
voor reclame, voor controle. Een groot deel van de populariteit van behavioristische
psychologie heeft te maken met zijn ideologische rol. (Chomsky, geciteerd in Cohen, 1977).
Eén manier om Chomsky's opmerkingen te interpreteren is door te suggereren dat er sprake was
van veel geld voor de universiteiten voor de universiteiten die de technologie van gedragscontrole
verkochten. Wat de uitrusting van een dergelijke discipline ook was, dan zouden ze versterkt
worden door het economische succes.
Ik wist niet zo goed hoe ik deze zin moest interpreteren, daarmee heb ik het engelse zinnetje even
laten staan, zodat jullie zelf kunnen zien hoe jullie het willen interpreteren :)
One way of interpreting Chomsky's comments is to suggest that there was big money for
universities selling the technology of behavioural control. Whatever the accoutrements of such a
discipline then they would be reinforced by this economic succes.

1.6

De kwantitatieve dominantie van de conventionele psychologie

Een volledig begrip van de positie van kwalitatieve methoden in de psychologie vereist een
appreciatie van de aard en omvang van het ethos van kwantificering, die psychologie heeft
doordringen gedurende een groot deel van haar geschiedenis. Verhalen over psychologie bevatten,
bijna zonder uitzondering, geen kwalitatieve aanpak. Probeer zo veel je wil, maar het lijkt
onmogelijk om precies aan te geven wanneer het onderscheid tussen kwantitatief en kwalitatief
onderzoek naar voren kwam in de psychologie (of andere disciplines wat dat betreft). Misschien is
dit omdat verschillende woorden, zoals objectief-subjectief of hard-zacht in onderzoek werden
gebruikt voor in wezen hetzelfde onderscheid aan te geven, maar met hun eigen specifieke
(onaanvaardbare) boventonen.
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Ongeacht de gebruikte woorden, vormde kwantificering lange tijd een bron van kritiek van binnen
de psychologie. De vroegste psychologische literatuur die ik gevonden heb waarin het contrast
tussen kwantitatief en kwalitatief werd uitgeschreven is van Gordon Allport:
Als we ons verheugen, bijvoorbeeld, dat hedendaagse psychologie... steeds meer empirisch,
mechanistisch, kwantitatief, nomothetisch, analytisch en operationeel is, moeten we ook oppassen
voor veeleisende slaafse onderdanigheid aan deze vooronderstellingen. Waarom niet psychologie
als wetenschap - want wetenschap is en brede en weldadige term - toestaan om ook rationeel,
teleologisch, kwalitatief, idiografisch, overzichtelijk, en zelfs niet-operationeel te zijn?
Ik noem deze antithese (tegenstelling) van de deugd met wikken en wegen, om de eenvoudige
reden dat grote inzichten van de psychologie in het verleden - bijvoorbeeld die van Aristoteles,
Locke, Fechner, James, Freud - zijn voortgekomen uit een of meer van deze ouderwetse
vooronderstellingen. (Allport, 1940, p. 25)
Een later maar misschien meer grondige kritiek op kwantitatieve methoden is te vinden in Brower
(1949). Wanneer men zijn kritiek leest, is het duidelijk dat een visie van een mogelijk alternatief
voor kwantificering ontbreekt. Bovendien is er nergens een vermelding van het woord kwalitatief
te vinden in Brower's verhandeling - hij schrijft louter over 'niet-kwantitatief' alsof het alternatief
de afwezigheid van kwantificering was. Het is interessant om te lezen hoe Brower de kwantificering
in de psychologie evalueert, als 'nadrukkelijk geëist', een 'natuurlijke begeleiding' van een tijdperk
van techniek en fysica, en emuleert voor de fysica als de prototypische wetenschap:
Kwantitatieve methoden hebben een buitengewone mate van toepassing gevonden in de
psychologie en zijn steeds met aandrang gevraagd in het Amerikaanse scène voor een aantal
redenen. Allereerst, zij vertegenwoordigen een natuurlijke begeleiding van onze mechanische
leeftijd en de nadruk op techniek en natuurwetenschap. Ten tweede, we hebben onbewust
geprobeerd fysica als het prototype van de wetenschap na te bootsen, zonder de intrinsieke
verschillen tussen psychologie en natuurkunde ui te werken.
De methodologie van de fysica maakt een zekere mate van onthechting van het onderwerp
mogelijk die tot dusverre in de psychologie alleen worden verkregen door schade toe te
doen aan het fenomeen door er iets kunstmatig van te maken. In de geschiedenis van de
moderne natuurkunde, sterrenkunde, scheikunde, enz., was de erkenning van de
'persoonlijke gelijkmaking' zeker een zegen voor de ontwikkeling van deze velden. Terwijl de
feiten van de individuele verschillen in perceptie zijn afgeleid uit de psychologie, vonden
natuurwetenschappers het niet nodig om psychologische methoden, bijvoorbeeld
introspectie, op te nemen in hun onderzoek samen met hun feitelijke gegevens. Terwijl de
psychologie bouwde op het substraat van de natuurwetenschap, werden echter niet alleen
de feiten van de fysica opgenomen in de psychologie, maar evenals de belangrijkste
methode: kwantificering. (Brower, 1949, pp. 325-326)
Met andere woorden, men moet niet te diep graven in de filosofische basis van de psychologie om
te begrijpen waarom kwantificering zo diep verankerd is in de collectieve psyche. De manier
waarop psychologen omgaan met de praktijk van psychologisch onderzoek is het gevolg van hun
opvatting over waaruit die praktijk bestaat.
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Er bestaat geen twijfel over, en dit zal later in voorbeelden worden bewezen, dat er sprake is
geweest van een kwalitatieve ethos in de psychologie, welke zich heeft gemanifesteerd in een
aantal klassieke studies. Desalniettemin, het is duidelijk dat kwantitatieve benaderingen de neiging
hebben om de manier waarop psychologen geloven dat de psychologie moet worden uitgeoefend
te domineren. Box 1.2 bespreekt een radicaal verschillende conceptualisering van de aard van de
wetenschap.
Als het positivisme geen rekening houdt met de dominantie van kwantitatieve methoden in de
psychologie, wat dan wel? Michell (2003) betoogt dat de 'kwantitatieve imperatief' het beste de
oriëntatie van de psychologie beschrijft, in vergelijking met filosofische overwegingen.
De kwantitatieve imperatief is de gedachte dat de wetenschappelijke studie van eender wat,
inhoudt datgene te meten. Wetenschap en meten gaan hand in hand en als gevolg daarvan worden
niet-kwantitatieve methoden als pre-wetenschappelijk gezien. Maar waar komt deze 'kwantitatieve
imperatief' vandaan? Volgens Michell is het een oud, nog steeds diep gewortelde opvatting. De
notie dat kwantificering en wetenschap onafscheidelijk zijn, heeft zijn oorsprong bij de oude
Griekse pre-Socratische Pythagoreeërs. (sommigen van 500 jaar v.C.) Uiteraard was Pythagoras een
belangrijk figuur in de wiskunde, die geloofde dat wiskunde de onderlaag vormt van alle
betreffende fenomenen geobserveerd in de wereld. Een dergelijke overtuiging is begrijpelijk,
gezien sommige van Pythagoras's prestaties. Bijvoorbeeld, Pythagoras ontdekte wiskundige
verhoudingen in de dingen die zo duidelijk van elkaar verschillen, zoals geometrie, astronomie en
muziek. Bijvoorbeeld, een noot een octaaf boven de andere in toonhoogte heeft tweemaal de
frequentie van de trilling. Desalniettemin, Aristoteles (374-322 v.C.) vroeg zich af hoe attributen,
zoals kleuren en smaken, nummers konden zijn. Het idee dat de wiskunde ten grondslag ligt aan
alles wat we ervaren is een constante aanwezigheid in ideeën over wetenschap in de tijd van
Pythagoras tot op het heden. Een nauw verbonden idee is dat de wiskunde de andere
wetenschappen zou vervangen. Natuurkunde, met name, heeft in de wetenschappen spectaculair
succes gehad in termen van het wiskundig weergeven van zijn bevindingen, voortbouwend op Isaac
Newton's (1643-1727) ontdekkingen, en dit versnelde in het licht van de wetenschappelijke
successen in het eerste deel van de twintigste eeuw.
Het domineerde het wetenschappelijk denken in de natuurwetenschappen, and dit
betekende dat hij wierp een onweerstaanbare schaduw over aspirant-wetenschappen, zoals
psychologie, die werden gemodelleerd op kwantitatieve natuurwetenschap. (Michell, 2003,
p. 12)
Dat geloof in het succes van de wetenschap van de fysica sterkte de kwantitatieve imperatief in de
psychologie, die als een zich ontwikkelende discipline, getracht werd om de wetenschap van de
fysica te emuleren (nabootsen/wedijveren met). (Michell, 2003, p. 12). Niet verrassend, kon vroeg
experimenteel werk in de psychologie duidelijk kwantitatief van aard zijn. Een goed voorbeeld ligt
in de psychofysica die dingen bestudeerde zoals de manier waarop we luidheid of helderheid of
gewicht waarnemen. Belangrijke onderzoekers waaronder Gustav Fachner (1801-1887),
ontwikkelden wiskundige modellen om ervaringen te verbinden met de fysieke werkelijkheid ten
grondslag liggen aan dergelijke gewaarwordingen.
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1.7

Statistiek en de kwantitatieve ethos in de psychologie

Tijdens de jaren 1930 en vervolgens tijdens de Tweede Wereldoorlog was er een groeiende
methodologische consensus in de psychologie die verscheidene elementen inhielden, die
noodzakelijk werden geacht voor de wetenschappelijke discipline. Dit het testen van
nulhypothesen testen en Fisher's werk van een experimenteel ontwerp dat aanleiding heeft
gegeven tot de analyse van de variantie. Voor Michell (2003), net zoals bij Chomsky (1973), had
deze methodologische consensus 'meer te danken aan de waarden van window-dressing dan welke
impliciete waarden dan ook in het logisch positivisme'. Michell deelt de mening van anderen dat de
methodologische consensus psychologie goed gediend heeft op het gebied van de economie van
de financiering van onderzoek en verantwoordelijk was voor de weerstand tegen kwalitatieve
methoden. Dat wil zeggen, de geavanceerde kwantitatieve methoden gebruikt door psychologen
resulteerden in een hoge status voor hun onderzoek, en dit trok dus ook financiering aan. Het
huidige dominante psychologisch onderzoek was aanzienlijk vastberaden kwantitatief in stijl
gebleven.
Alhoewel statistische technieken voor het eerst ontwikkeld werden in het laat-Victoriaanse
tijdperk, waren ze niet algemeen en stelselmatig opgenomen in psychologisch onderzoek tot net
voor het midden van de twintigste eeuw. Hoewel het belangrijk is onderscheid te maken tussen
kwantificering in de psychologie en het gebruik van statistiek in de psychologie (dwz het is mogelijk
om een kwantitatieve psychologie zonder statistieken te hebben), kan er weinig twijfel over
bestaan dat de statistieken een krachtige rol gespeeld bij het vormgeven van een groot deel van de
moderne psychologie.
Concepten die fundamenteel psychologisch lijken te zijn hebben in de grond vaak hun oorsprong in
de statistiek. In het bijzonder het concept van de variabele is zo verknocht aan het psychologische
denken dat het wedijvert om één van de disciplines fundamentele concepten te zijn. Maar
variabelen werden pas ingevoerd in het psychologisch denken naar het midden van de twintigste
eeuw toe. - lang nadat het eerste psychologisch laboratorium werd opgericht. We komen hier later
nog op terug. Statistische methoden hebben veel aspecten van psychologische theorieën
beïnvloed. Bijvoorbeeld statistische technieken zoals factoranalyse hebben een belangrijke impact
gehad op de studie van de persoonlijkheid en intelligentie. In de moderne tijd, om een heel ander
voorbeeld te geven, heeft kleinste ruimte-analyse een grote invloed gehad op de kwantitatieve
benaderingen om een misdrijf te profileren op basis van de kenmerken van de plaats delict. In het
kort, de kleinste ruimte-analyse geeft de onderzoeker de mogelijkheid de onderliggende dimensies
te vinden, samen met de manier waarop verschillende plaatsen delict onderling kunnen verschillen.
Dit vergemakkelijkt de manier waarop verschillende plaatsen delict kunnen vergeleken worden.
Zonder te lang bij het onderwerp te blijven stilstaan, intieme relatie tussen psychologisch
onderzoek en statistieken grenst aan het onbetamelijke. Dat wil zeggen, de invloed van de
statistieken op de psychologie heeft soms de discipline tentoon gesteld als zich te concentreren op
triviale zaken, zoals toetsen op significantie en het verwaarlozen van belangrijke vragen over de
psychologie zelf. Desalniettemin, het is onmogelijk om te weten hoe anders de psychologie zich zou
hebben ontwikkeld zonder de invloed van de statistiek. Zoals we hebben gezien, heeft de
psychologie had een krachtige impuls richting kwantificering gedurende haar gehele moderne
geschiedenis.
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De relatie tussen statistisch denken en de doorsnee psychologie is, historisch gezien, tamelijk
verwarrend. Er is altijd een klein aantal psychologen geweest die hebben bijgedragen aan de
ontwikkeling van statistische technieken die nu deel uitmaken van de psychologie, maar ook van
andere disciplines. Goede voorbeelden hiervan zijn Charles Spearman (1863-1945), die bekend
staat om een versie van de correlatiecoëfficiënt bekend als de Spearman rang correlatie
coëfficiënt, maar nog belangrijker is, hij ontwikkelde de vroegste meest elementaire vorm van
factor analyse als onderdeel van zijn studie van de structuur van intelligentie; Louis Thurstone
(1887-1955), wie dit werk verlengde op een manier die leidde tot één van de meest nuttige
beginnende technieken van factor analyse, die een enorme rol gespeeld heeft in de ontwikkeling
van psychologische tests en metingen; en Louis Guttman (1916-1987), die zowel als psycholoog zou
kunnen omschreven worden dan als socioloog, en statistische methoden bijbracht aan het
statistische repertoire zoals multidimensionale schaling. Er bestaat geen twijfel over dat er anderen
zijn maar het punt blijft dat psychologen meestal niet de vernieuwers zijn op het gebied van
statistieken, maar de gebruikers ervan.
Dus zoals hun filosofie, ontlenen psychologen vaak hun statistische technieken. de typische
psycholoog gebruikt alleen statistieken. Veel van de statistische innovaties die zijn gebruikt door
psychologen zijn ingevoerd uit andere gebieden. De oorsprong van regressie en de
correlatiecoëfficiënt, bijvoorbeeld, ligt buiten de psychologie. Regressie is een biologisch begrip en
de statistische analyse van de regressie werd geïntroduceerd door Francis Galton (1822-1911).
Galton was geïnteresseerd in de overerving van eigenschappen. Zijn ideeën hebben uiteindelijk
geleid tot wat we nu kennen als de correlatiecoëfficiënt - de standaardafwijking kwam ook voort
uit Galton's ideeën. De vorm van de correlatiecoëfficiënt die wereldwijd onder alle psychologen
bekend is, werd ontwikkeld door Karl Pearson (1857-1936) - de Pearson (product-moment)
correlatiecoëfficiënt. Pearson was geen psycholoog en kan waarschijnlijk het best omschreven
worden als wiskundige statisticus. Hij werd uiteindelijk professor in eugenetica (rasverbetering).
Zijn zoon, Eagon Pearson (1894-1980), was ook een statisticus en was, samen met Jerzy Neyman
(1894-1981), verantwoordelijk voor één van de belangrijkste statistische invloeden op de
psychologie die ook wedijvert om de titel van de meest destructieve-hypothese testen en
statistische significantie. Dit proces van het testen van de nulhypothese te zien of ze kan worden
afgewezen, is bijna in elke psychologiestudent ingepeperd sinds het midden van de twintigste
eeuw. Erger nog, het wordt gepresenteerd als het onderzoeksproces met een goede opbrengst!
Dat wil zeggen, de statistische significantie wordt het primaire criterium voor waardevol onderzoek
naar de uitsluiting van elke andere indicator van de kwaliteit van het onderzoek. Tenslotte mag
men dominantie van de ideeën van Ronald Fisher (1890-1962) op het design van experimenten en
de allerbelangrijkste statistische methode van de analyse van variantie niet over het hoofd zien.
Nagenoeg al deze statistische technieken zullen bekend zijn bij naam, zo niet meer in detail, aan
vrijwel elke psycholoog, ongeacht waar in de wereld. Ze zijn uitgegroeid tot de gemeenschappelijke
gangbaarheid van de discipline.
Statistische technieken werden echter niet integraal onderdeel van de psychologie gedurende de
50 jaar nadat het eerste psychologisch laboratorium werd opgericht. Volgens Danziger en Dzinas
(1997), begonnen psychologen, in het algemeen, vertrouwd te raken met statistische ideeën uit
over de jaren 1930. Zoals eerder opgemerkt, kenmerkten de jaren 1930 de introductie van de term
'variabele' in de psychologie.
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Terwijl de variabele' vaak gebruikt wordt in de gesprekken rond psychologie tegenwoordig, (het
was weer één van de concepten die zijn oorsprong vindt in het werk van Karl Pearson), verliep de
opname ervan in de psychologie aanvankelijk vrij traag. Het was echter de cognitieve
gedragspsycholoog Edward Tolman (1886-1959) die daadwerkelijk een aanzienlijke impact op de
psychologie had wanneer hij de termen onafhankelijke en afhankelijke variabelen introduceerde.
Of al dan niet de term variabele als een stuk van het jargon beschouwen, zijn gebruik in de
psychologie heeft geleid tot een visie op de wereld als zijnde opgebouwd uit variabelen. Gezien als
conceptuele gemakken, vormen variabelen een manier waarbij psychologen hebben de neiging om
zich te distantiëren van wat ze bestuderen. De aantrekkingskracht van het gebruik van de termen
onafhankelijke en afhankelijke variabelen, volgens Danziger en Dzinas (1997), was dat zij
daadwerkelijk de termen stimulus en respons vervangen, welke de erfenis waren van het
behaviorisme. De groei in het gebruik van de term variabelen kan niet worden verklaard door de
groei van het gebruik van statistiek in onderzoek.
Het toegenomen gebruik van statistiek in de jaren 1940 en 1950 volgde nadat de term variabele
vrijwel universeel was goedgekeurd door psychologen. Robert Woodworth's (1869-1962) nam in
zijn zeer invloedrijke leerboek uit die tijd de onafhankelijke-afhankelijke variabele technologie op,
dus dit kan een grote invloed hebben gehad. Wat de reden ervan ook is, op een paar zeldzame
uitzonderingen na, zoals Guttman's theorie facet theorie(Canter, 1983; Shye en Elizur, 1994),
hebben doorsnee psychologen steeds comfortabel geleefd in een wereld opgebouwd uit
variabelen. De term variabele, ondanks dat het een veelgebruikte term is in de psychologie, wordt
zelden teruggevonden in van kwalitatief onderzoek en onderscheidt zich als een pijnlijke duim
wanneer die zich voordoet in die context. Het is Vermeldenswaardig dat er beweerd wordt dat de
kwantitatieve psycholoog een uitstervend ras is, met weinig geïnteresseerd om hun plaats in te
nemen (Clay, 2005). Dit is geen suggestie dat de conventionele psychologie een daling aan het
ondergaan is, maar signaleert een tekort aan psychologen met een gespecialiseerde opleiding in de
statistiek, meetkunde en methodologie, eerder dan zij die routinematig kwantificering gebruiken in
hun onderzoek:
Psychologen van de jaren 1960... zagen zichzelf als leiders in statistische, meetkundige en
design kwesties. Psychologie afdelingen hadden vaak kwantitatieve specialisten, en
studenten waren goed uitgerust om de kwantitatieve aspecten van hun onderzoek te
behandelen. In 1990 was die erfenis vervaagd, samen met het aantal studenten die op de
hoogte waren van, interesse hadden in en in staat waren om het veld in te gaan. (Clay, 2005,
p.26 print version)
Dit zou een andere manier kunnen zijn om te zeggen dat de krachten die de behavioristische
psychologie vormgaven, niet meer zo krachtig zijn. Desalniettemin, er zijn nog steeds veel
psychologen met meer dan een voorbijgaande interesse in kwantitatief onderzoek.
Het probleem met de geschiedenis is dat de verbeelding ook het nu omvat. Dus, zonder er ooit
echt aan te denken, is ons beeld van de psychologie van het verleden gezien door de psychologie
van vandaag. En het is moeilijk om zich deze eerdere psychologie voor te stellen vrij van de
methodologische en statistische bagage die de psychologie heeft gedomineerd voor meer dan een
halve eeuw.
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Maar een dergelijke psychologie kan worden gevonden in sommige van de klassieke
verhandelingen in de psychologie. Een goed voorbeeld komt uit het werk van Edward Tolman, wie
verantwoordelijk was voor de introductie van het concept van cognitieve kaarten - welke nog
steeds een actueel begrip zijn in onderzoek. De meest geavanceerde statistische methode in zijn
Cognitive Maps in Rats and Men (Tolman,1948) (cognitieve kaarten bij ratten en mensen), is het
gebruik van grafieken. Dit is direct beschikbaar op het web op Classics in the History of Psychology
(klassiekers in de geschiedenis van de psychologie)
htrp://psychclassics.yourku.ca/Tolman/Maps/maps.htm). Andere verhandelingen in dit archief
geven je een beeld van de aard van de vroege psychologische geschriften.

Box 1.2: Key Concept (Sleutel begrip) – Sociaal constructionisme
Sociaal constructionisme: omvat een breed geloof en het geloof van de sociale constructionistische
denkers is moeilijk te definiëren. Dat wil zeggen, er zijn een aantal intellectuele grondslagen van
het sociaal constructionisme en geen enkele wordt gedeeld door alle sociale constructionistische
denkers. Burr (2003) suggereert dat om te worden omschreven als een sociaal constructionist, een
van de volgende veronderstellingen afgeleid van Gergen (1985a) minimaal moet worden voldaan
(zie Figuur 1.4):
Kennis ondersteund door sociale processen: sociaal constructionisten betogen dat kennis wordt
geconstrueerd door mensen door hun interacties. Onze versie van kennis is dan ook in hoofdzaak
het product van de taal in de vorm van conversatie, enz. in ons dagelijks leven.
Historische en culturele specificiteit van de taal: De manier waarop we denken over eender welk
aspect van de wereld zal variëren in verschillende culturen, en in dezelfde cultuur in verschillende
periodes. Bijvoorbeeld, ooit werd zelfmoord beschouwd als een misdaad, en het lichaam van een
persoon die zelfmoord pleegde werd gestraft alsof ze levend waren. (Ssasz, 1986). Binnen levende
geheugen, een poging tot zelfmoord was een misdaad in het Verenigd Koninkrijk.
FIGUUR: boven kritische positie tegenover 'vanzelfsprekende' kennis, midden: sociaal
constructionele opvattingen, onder: kennis en sociale actie geïntegreerd, links: historische en
culturele specificatie van kennis, rechts: kennis constant door sociale interactie
Kritische houding over de 'vanzelfsprekende' kennis: de gebruikelijke opvatting van de
conventionele psychologie, zo wordt betoogd, is dat de onderzoeker de wereld objectief kan
observeren. Dit soort veronderstelling, evenals andere veronderstellingen van de conventionele
psychologie, zou in vraag gesteld worden door het sociale constructionistische perspectief dat stelt
dat de manier waarop mensen de wereld waarnemen niet overeen komt met de werkelijkheid.
Kennis en sociale actie zijn geïntegreerd: de verschillende constructies die we hebben over de
wereld hebben elk hun gevolgen voor de verschillende soorten van sociale actie. Dus, het idee dat
illegale druggebruikers 'medisch ziek' zijn, heeft implicaties voor de manier waarop zij behandeld
worden, welke afwijkt van de implicaties wanneer men hen ziet als criminelen.
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De oorsprong van het sociale constuctionistische denken graaft diep in de geschiedenis van het
postmodernisme zelf, die haar achtergrond heeft in de kunsten zoals culturele studies en
literatuur. Postmodernisme verwerpt moderne ideeën die zelfs in de kunst basisregels inhouden
zoals 'de regel van derden' en zijn vermeende onderliggende goede samenstelling. De
postmoderne positie is er een van een verscheidenheid van verschillende perspectieven op de
wereld die onverenigbaar zijn met het idee dat er verschillende perspectieven op de wereld
kunnen zijn, die onverenigbaar zijn met het idee dat er grootse theorieën kunnen bestaan die
uitleggen wat ten grondslag ligt aan de wereld en het bestaan. Berger en Luckmann (1966)
schreven een cruciaal boek The Social Construction of Reality (de sociale constructie van de
realiteit) (wordt besproken in hoofdstuk 2), wat een beslissend moment was in de sociologie, net
zoals de vaststelling van het constructionistisch perspectief in de sociale wetenschappen als geheel
- en uiteindelijk in de psychologie. In het algemeen, in de psychologie, diende de
constructionistische positie als een radicale kritiek op het werk van de conventionele psychologen.
Echter, nog belangrijker, werd het een focus op stijlen van onderzoek - velen van hen besproken in
deze tekst - die in grote lijnen kunnen worden verdeeld in twee soorten:
Focus op interactie: Dit is wat Burr (2003) micro-sociaal constructionisme noemt en Danziger
(1997) het licht sociale constructionisme noemde. Dit is in wezen het idee dat de wereld zoals ze
ervaren wordt door mensen is gemaakt of geconstrueerd door de gewone dagelijkse sociale
interacties, zoals gesprekken tussen mensen (één aspect van de redenering). Dit is een continue,
regulier proces van het dagelijks leven. Hoewel dit deel van het werk is van discourse analysten en,
in mindere mate, conversatie analysten, kan deze benadering worden toegeschreven aan het werk
van Kenneth Gergen (1999) en John Shotter (1995)
Maatschappelijk gericht: Burr (2003) noemt dit macro-sociaal constructionisme en Danziger (1997)
noemt dit donker sociaal constructionisme. Deze vorm van sociaal constructionistsich denken
beschouwt een maatschappelijke kracht als centraal en een cruciaal aspect van wat is opgebouwd
door discours. Michel Foucault was bijzonder invloedrijk op deze bijzondere vorm van sociaal
constructionisme, waar het zich concentreert op zaken als de institutionele praktijken en sociale
structuren.
Het onderscheid tussen deze twee vormen van sociale constructie wordt min of meer gemaakt in
termen van het idee van een bemiddeling. Het type van sociale interactie die betrokken is bij de
vorm van sociaal constructionisme met de focus op interactie, wordt het idee gecreëerd dat de
participant in conversatie relatief machteloos is inzake sociale verandering te creëren - dat wil
zeggen, verandering in de machtsstructuur van de samenleving. De verschillen tussen sociaal
constructionistische benaderingen van de psychologie en de kwantitatieve benaderingen die het
veld neigen te domineren, zijn natuurlijk belangrijk. Ze zijn niet volledig in strijd met elkaar, maar ze
zijn tegenovergestelden in een belangrijke continuüm. Gerelateerd, maar niet identiek, omvatten
dimensies van de verschillen tussen sociale constructionistische en kwantitatieve benaderingen het
volgende:
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Realisme/relativisme: Dat is het verschil tussen de kwantitatieve veronderstelling dat er een
fysieke werkelijkheid is welke beoordeeld kan worden door onderzoek en de sociaal
constructionistische visie dat er een verscheidenheid is van verschillende perspectieven of visies op
de werkelijkheid, waarvan er geen enkele overeenkomt met de werkelijkheid.
Agency-determinisme: Dit is het verschil tussen the kwantitatieve veronderstelling dat menselijke
gedragingen bepaald worden door uitwendige krachten en de sociaal constructionistische visie dat
er een verscheidenheid is van verschillende perspectieven of visies op de werkelijkheid, waarvan er
geen enkele overeenkomt met de werkelijkheid.
De meeste karakteristieken van kwalitatief onderzoek zijn gerelateerd aan deze eenvoudige
veronderstelling over de sociale constructie van kennis. Natuurlijk is het een sterk idee, maar het
heeft wel degelijk een aantal beperkingen. Eén van de belangrijkste hiervan is dat het een relatief
zwakke theorie kan lijken in de zin dat onderzoekers vaak er niet in slagen om aan te geven wat er
precies sociaal wordt gebouwd en wanneer een bepaalde sociale constructie juist zal zegevieren en
waarom.
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2

HOOFDSTUK 2: VRAGENLIJST ONTWERP (APARTE TEKST)

Deze tekst handelt over het gebruik en de gewoonlijke problemen bij het gebruik van een enquête

2.1

Introductie

Enkele voordelen van de enquête als methode: het is simpel, veelzijdig en goedkoop. Bovendien
kunnen meer mensen onderzocht worden dan het geval is bij het afnemen van een interview.
Het is onmogelijk om een perfecte enquête te ontwerpen, men moet er echte op letten om het
aantal fouten te minimaliseren, daar ze de waarde van het onderzoek ondermijnen

2.2

Naar wat voor informatie ben je op zoek?

Door de veelzijdigheid van de enquête als methode om data te verzamelen is het moeilijk om te
generaliseren over het juiste gebruik hiervan. Toch blijft het handig om enkele gemeenschappelijke
doelen te formuleren
2.2.1

Opstellen van de hypothese

Enquêtes zijn handig om te weten te komen hoe mensen antwoorden op bepaalde onderwerpen.
Men krijgt ook een beeld over hoe gewoonlijk sommige antwoorden zijn, welke vaak terugkomen.
Soms is men op zoek naar achterliggende oorzaken hiervan. Men laat zich hier vaak leiden door zijn
intuïtie.
2.2.2

Test evolutie & validatie

Een set of items,die verondersteld worden een bepaald psychologisch construct te meten, kan
toegepast worden door groepen met deze gekende karakteristieken om zo te trachten de validiteit
aan te tonen.
2.2.3

Raming van de populatieparameter

Men is bv geïnteresseerd in het psychisch welbevinden van politieofficieren. Na een behoorlijke
ondervraging, kan men een Algemene Gezondheidsenquête bekomen.
2.2.4

Hypothese en testen van het model

Een veel voorkomend probleem is een weerlegd verschil tussen bepaalde identificeerbare groepen.
Verdere studies zijn dan noodzakelijk. Men kan ook een nieuwe meting specificeren, om daarna de
hypothese te hertesten met dezelfde datagegevens.
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2.3

Indeling van open versus gesloten vragen

Bij open vragen moeten de participanten het antwoord zelf formuleren, terwijl er
antwoordmogelijkheden beschikbaar zijn bij gesloten vragen.
Enkele voordelen van gesloten vragen: minder ambigu, duidelijke alternatieven voor de
deelnemers, reducering van het aantal errors
Enkele nadelen van gesloten vragen: men is verplicht om een keuze te maken uit de
mogelijkheden, men komt niet achter onverwachte antwoorden.
Open vragen zijn op hun beurt moeilijker om te analyseren.
Het is handig om pilootwerk te verrichten vooraleer men van start gaat, om te zien of participanten
de vragen begrijpen en juist beantwoorden.

2.4

Indeling van de gewone antwoorden

Bij categorale antwoorden is het soms mogelijk om meerdere antwoorden aan te kruisen. Dit
noemt men meerkeuze-antwoordenitems. Bij een beoordelingsschaal moet men het meest gepaste
alternatief kiezen. Bij een schaal met niveaus moet men het niveau kiezen dat het best past bv
‘zeer belangrijk’.
Ook moet men oppassen met antwoordenmogelijkheden als ‘ik weet het niet’ of ‘ik heb hierover
geen opinie’. Dit noemt men het geen-attitude probleem. Het is soms een handig alternatief voor
participanten, maar men kan ook geneigd zijn om het aan te kruisen wanneer ze in tijdsnood zitten
of wanneer er sprake is van een gebrek aan motivatie of vermoeidheid. Het vormt hoe dan ook
geen meerwaarde voor de kwaliteit van de data.

Box 11.1: Het gebruik van ‘ik weet het niet ’ en ‘geen mening’ antwoordopties
In een groot aantal enquêtes vindt je vragen die “ik weet het niet” of “geen mening” als mogelijke
antwoorden aanbieden. Dit wordt normaliter gedaan in studies betreffende menselijke attitudes
en meningen, om over het zogenoemde “geen mening “ probleem te komen. Dit werd het eerst
geïdentificeerd in wat nu een klassiek werk is door Philip Converse (1964), welk de kans verhoogde
dat wanneer ondervragers vragen stelden in vragenlijsten mensen ter plekke hun antwoorden
verzonnen om toch maar een antwoord te geven om niet dom over te komen. Het probleem
hiermee, suggereerde hij, was dat het onwaarschijnlijk was in deze gevallen dat de antwoorden
werkelijk iets betekenden. Als je mensen dezelfde vraag nog eens zou stellen zouden ze wellicht
iets anders zeggen en de antwoorden waren zeer onaannemelijk om een toekomstig gedrag te
voorspellen. (wat vaak de hoofdreden is waarom we geïnteresseerd zijn in menselijke
gedragingen).
Om met deze niet-gedragingen af te rekenen, is het argument dat we mensen de mogelijkheid
moeten bieden te zeggen dat ze over iets “geen mening” hebben en dat ze het gebrek aan een
mening kunnen hebben zonder zich op enigerlei wijze ongeschikt te vinden.
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Dit zou de kwaliteit van de verkregen gegevens ten goede komen en er zou minder “ruis” in de
gegevens zitten die de analyse verpest. Gedurende vele jaren was dit de geaccepteerde wijsheid,
doch in een recente reeks studies uitgevoerd door Jon Krosnick en zijn collega’s (Krosnick et al.,
2002) is dit serieus betwist. Zonder in detail te treden betreffende deze studies kunnen we zeggen
dat ze concluderen dat er zeer weinig bewijs is dat het aanbieden van de mogelijkheden “Ik weet
het niet” of “geen mening” een positief effect heeft op de kwaliteit van de gegevens. Ze tonen aan
dat veel respondenten bevredigende antwoordstrategieën zullen kiezen en de keuzemogelijkheden
“geen mening” zelfs zullen gebruiken wanneer ze wel een mening hebben die ze kunnen
uitdrukken. Soms kan dit geweten worden aan een gebrek aan motivatie om hun eigen gedrag
weer te geven en soms door tijdsdruk of vermoeidheid. Ze gaan niet zover dat ze claimen dat het
uitsluiten van “geen mening” antwoorden de kwaliteit van de gegevens zou verbeteren maar ze
ondergraven wel de claim dat het opnemen van deze vragen de kwaliteit van de gegevens
verbetert.
Deze bevindingen zijn niet echt behulpzaam voor u als ontwerpen van vragenlijsten, ze zouden u
op zijn minst een reden moeten geven om de claims van anderen te betwisten om deze ‘geen
mening’ antwoorden op te nemen als zouden ze de kwaliteit van de gegevens verbeteren.

2.5

Algemene formuleringsproblemen

In deze sectie heb ik een aantal algemene formuleringsproblemen gegroepeerd waarvoor u zich
dient te houden. Oppenheim (1992) en Sudman en Bradburn (1982), en andere teksten geven
meer voorbeelden van deze types van formuleringsproblemen.
Vage/dubbelzinnige terminologie. Als je vaag bent in het formuleren van je vragen kan je niet
zeker zijn van de betekenis van de antwoorden. Een voorbeeld is de formulering van “regelmatig”
in antwoordmogelijkheden voor gedragsrapport items als in figuur 11.5.
Wat betekent “regelmatig” hier? Elke uur? Eens in de veertien dagen? Naar zulke term wordt soms
gerefereerd als een vage quantifier (teller van hoeveelheden). Respondenten zullen trachten te
gissen wat je bedoelt met “regelmatig”, maar ze zullen niet allen het zelfde gissen hetgeen leidt tot
dubbelzinnigheid in de gegevens.
Een ander probleem in deze context betreft slecht omschreven termen. In seksueel
gedragsonderzoek bijvoorbeeld, vroegen onderzoekers oorspronkelijk graag of mensen promiscue
waren of niet. Ongelukkiglijk heeft onderzoek aangetoond (Spencer, Faulkner & Keegan, 1988) dat
het publiek zich onzeker voelt wat “ promiscue” betekent in termen van absolute aantallen
seksuele partners. Inderdaad, sommige mensen geloven dat promiscuïteit een term is die slaat op
iedereen die meer seksuele partners heeft dan zij hebben. Behoedt u voor van nature
dubbelzinnige termen.
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Figuur 11.5: voorbeeld van een vaag antwoord kwantificering door formulering
Hoe vaak poets jij je tanden? Omcirkel 1 antwoord:





Regelmatig
Vaak
Onregelmatig
Nooit

Technische terminologie: Het lijkt misschien een goed idee om technisch correcte terminologie te
gebruiken om dubbelzinnigheden van de alledaagse taal te vermijden. Voor sommige
onderzoeksdomeinen kan dit gepast zijn, maar je moet je formulier behoedzaam sturen om er
zeker van te zijn dat je respondenten alle termen zullen begrijpen. Eventueel kan je beiden geven
een technische en een gewone verklaring voor problematische termen in de inleiding van je
vragenlijst. Je moet proberen zoveel mogelijk gewoon Nederlands te gebruiken waar mogelijk.
Hypothetische vragen: In vele onderzoeksgebieden ben je geïnteresseerd in “Wat zou je doen
als?....?” Dit soort van vragen. Zulke vragen over hypothetische toekomstige situaties moeten voor
je respondenten redelijk overkomen opdat hun antwoorden betekenisvol zouden zijn. Indien u zou
vragen: “Indien het zou blijken dat de liberalen de komende verkiezingen zouden winnen, zou je
dan voor hen stemmen ?” dan zou het antwoord van de respondenten afhangen van het feit of ze
het acceptabel achten dat de liberalen in de positie zijn om de verkiezingen te winnen. Jij zou
denken dat het zo was, sommige respondenten zouden het met je eens zijn, maar anderen
misschien niet. Antwoorden van deze twee groepen zijn niet vergelijkbaar en je zou hier weinig
kunnen aan doen tenzij je vooraf zou vragen of deze veronderstelling aanvaardbaar is.
Suggestieve vragen: Vragen zoals “Bent u het er mee eens dat de regeringspolitiek inzake
gezondheid unfair is”, zullen voor bepaalde mensen suggereren dat ze graag hebben dat ze het met
je eens zijn. Gelijkaardig, de vraag: “Ben je het er mee eens dat merk Z witter wast?” is moeilijker
om het er niet mee eens te zijn dan een meer neutraal geformuleerd item. In zulke gevallen zou je
aanwijzingen kunnen geven over wat bij sommigen als “het juiste” antwoord gezien wordt.
Vermijd suggestieve vragen.
Waarde oordelen: Vragen mogen geen expliciete waardeoordelen bevatten. Evenals suggestieve
vragen mag je uw eigen visie niet uitdrukken, of deze van de onderzoekssponsor.
Contexteffecten: er zijn ietwat meer subtiele effecten op respondenten die afhankelijk zijn van de
aard van de andere vragen van het formulier. Neem de volgende vraag als voorbeeld: “Hoeveel
pinten beer dronk je vorige week?” In de context van een ondervraging omtrent de levensstijl van
jongeren en hun vrijetijdsactiviteiten lijkt dit een redelijke vraag, waarop vooral jonge mannelijke
respondenten mogelijks een hoog antwoord geven. Indien je dezelfde vraag had gesteld in een
vragenlijst in de context van gezondheidsgedrag en hartziekten, dan zouden de respondenten veel
lager antwoorden.
Dubbele vragen: Onderwerpen die meerdere veronderstellingen toelaten moeten worden
vermeden als de bedoelingen of antwoorden onduidelijk zijn. Bij voorbeeld: “Geloof jij dat het
trainingsprogramma goed en efficiënt was in het aanleren van nieuwe technieken?” Indien iemand
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het er niet mee eens was kan dit zijn omdat hij het programma in het algemeen wel goed vond
maar voor hem persoonlijk niet efficiënt, of slecht en niet efficiënt, of efficiënt alhoewel het
kwalitatief niet veel voorstelde. Het is hier niet duidelijk met welke hypothese men het wel of niet
eens is.
Verborgen standpunten: items mogen geen verborgen standpunten bevatten. Het klassieke
voorbeeld van dit soort problemen is zit in de vraag “ Wanneer stopte je met het slaan van je
vrouw?” Dit veronderstelt dat de respondent zijn vrouw sloeg, en dat de respondent een vrouw
had om te slaan.
Sociaal aantrekkelijk: Hoewel het een bron van irritatie is voor enquêteurs willen mensen zich
steeds in een goed daglicht stellen bij het beantwoorden van enquêtes. Indien men u vroeg of je
ooit hebt gegeven aan liefdadigheid, dan is “neen” zeggen (in de veronderstelling dat dit het
correcte antwoord is) niet iets dat je wil meedelen aan de onderzoeker. Vele ogenschijnlijk
onschuldige vragen bieden antwoordmogelijkheden welke, indien geselecteerd, een negatieve
indicatie geven over de respondent. Dit leidt tot potentiële verdraaiing in de antwoordpatronen
dewelke je normaliter wil vermijden.
Soms kunnen sociaal aantrekkelijke fenomenen heel subtiel zijn. Bij voorbeeld, Krosnik en Schuman
(1988) hebben aangetoond dat mensen meer bereid zijn het er mee eens te zijn bij “niet
toegestaan” dan bij “verboden”, alhoewel deze antwoorden logisch gezien gelijk zijn, is het laatste
beladen met een autoritaire ondertoon, waardoor bepaalde mensen minder geneigd zijn dit aan de
onderzoeker te vertellen.
In bepaalde gevallen kan het nuttig zijn om items met een bepaalde sociaal aantrekkelijkheid te
gebruiken indien dit voor u van enige theoretische of analytische betekenis is. De Crowne-Marlowe
Sociaal aantrekkelijke schaal (Crowne & Marloxe, 1964) wordt voor dit doel soms gebruikt. Box
11.3.(zie verder) bekijkt de sociaal aantrekkelijkheid in de context van intercultureel onderzoek
Gevoelige onderwerpen: Je dient er op te letten om aan te nemen dat al je respondenten je vragen
even aanvaardbaar vinden als jijzelf. Wanneer je betrokken bent in onderzoek omtrent gevoelige
materie (o.a. dood, seks, religie) dien je op te letten dat uw items mogelijks sommige groepen
kunnen beledigen. Het is een goede gewoonte om vragen over gevoelige onderwerpen zo direct
mogelijk te stellen, hierbij zoveel mogelijk rekening houdend met uw respondenten. Probeer
geenszins op een indirecte manier gevoelige informatie bij uw respondenten los te peuteren.
Indien je iets niet vrij direct kan vragen moet je er over denken het onderwerp via een alternatieve
methode.
Je moet je bewust zijn van het potentieel impact nabijstaande vragen op uw doelvraag. Box 11.2
(zie hieronder). kijkt meer in detail naar een ander soort van context effect als gevolg van de vraag
volgorde
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Box 11.2: meer omtrent het effect van de vraag volgorde
Schuman en Presse (1996) rapporteren een serie studies die belichten hoe respondenten gevoelig kunnen zijn aan de
volgorde waarin vragen worden gesteld. Ze merkten op dat de volgende algemene vraag omtrent abortus was gebruikt in
2 US onderzoeken, een in 1978 de ander in 1979. De vraag was: “Denkt u dat het mogelijk zou moeten zijn voor een
zwangere gehuwde vrouw om wettelijke abortus te plegen omdat ze geen kinderen meer wil?” In 1978 beantwoordden
40,3% deze vraag met “Ja” terwijl in 1979 54,9% “Ja” antwoordden. Dit was een belangrijke wijziging in de publieke
opinie. Het suggereerde dat in 1979 de meerderheid voor gelegaliseerde abortus was, terwijl dit een jaar eerder niet het
geval was.
Zoals verwacht, in plaats van te wijzen op een echte wijziging in de publieke opinie gingen Schuman en Presser nader
kijken naar de vragen in de nabijheid van de bewuste vraag. Ze besloten tot enkele experimenten om te zien of een
andere vraag over abortus in de enquête van 1978 deze meer algemene vraag had beïnvloed.
In het experiment gebruikten ze twee vragen: de “algemene” vraag bovenaan en een meer “specifieke” die vroeg “Denkt
u dat het mogelijk zou moeten zijn voor een zwangere vrouw om een legale abortus te hebben indien er een sterk
vermoeden is van een ernstig gebrek aan het kind? ” De vragen werden gesteld in de context van een grotere enquête,
waarbij de algemene vraag onmiddellijk de specifieke vraag voorafging of er op volgde De andere vragen in de nabijheid
betroffen arbeidsrelaties en hadden geen binding met abortus. Onderstaande tabel toont de percentages van elke vraag.
Volgorde

Specifiek
Item

Specifiek/Algemeen

Algemeen/specifiek

Algemeen item

Algemeen item

Ja

Neen

Ja

47,1

36,9

84,0

Specifiek

Neen

1,0

15,0

16,0

Item

48,1

51,9

100%
(293)

Ja

Neen

Ja

57,4

25,6

83,0

Neen

3,3

13,8

17,1

60,7

39,4

100%
(305)

De tabel toont duidelijk dat de antwoorden op de specifieke vraag over abortus dezelfde blijven, de vraag volgorde een
belangrijke invloed heeft op het aantal “Ja” antwoorden op de algemene vraag.
Scumand en Presser (1996) geven een aantal mogelijke mechanismen om te verklaren waarom dit effect gebeurt. Hier is
niet de plaats om hierop gedetailleerd in te gaan. Dit voorbeeld is een van de beter gekende voorbeelden van vraag
volgorde effecten en er zijn verschillende andere variaties. Het is onmogelijk om zeker te zijn dat subtiele volgorde
effecten vermeden worden in enquêtes. De enige echte checks zijn experimenten zoals hierboven. Deze zijn natuurlijk
duur en zelfs dan kan er enige onzekerheid resten omtrent de exactheid hoeveel mensen het werkelijk eens zijn met het
item
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Box 11.3: Het gebruik van enquête voor intercultureel onderzoek
De ogenschijnlijke eenvoud van de enquête maakt het zeer aantrekkelijk voor onderzoekers die
gegevens willen verzamelen in een aantal verschillende landen en land en cultuur willen gebruiken
als een verklarende variabele. Eenvoudige voorbeelden kunnen de vraag bevatten “of mensen in
land A meer tevreden zijn met hun job dan mensen in land B” of “Zijn mensen van Zuid-Europese
landen blijer en minder depressief dan uit Noord-Europese landen”.
Het standaard advies bij de poging om een enquête in meer dan een land te gebruiken is om de
enquête te laten terugvertalen. Terugvertaling houdt in dat je de enquête hebt laten vertalen in de
doeltaal en dan gescheiden, en onafhankelijk opnieuw hebt laten vertalen in de oorspronkelijke
taal. Dit om er zeker van te zijn dat het origineel en de terugvertaalde versies van de enquête
dezelfde betekenis hebben. In de praktijk is het zelden dat beide versies identiek zijn, maar de
meeste onderzoekers zijn bereid de vertaling te gebruiken indien beiden qua betekenis dicht
genoeg bij elkaar liggen.
Alhoewel deze procedure nauwkeurig is, verzekert het niet dat de scores betekenisvol kunnen
worden vergeleken. Vele culturen verschillen in de graad waarin het invullen van enquêtes een
normale gebeurtenis is. In bepaalde landen worden enquêtes enkel gebruikt door de overheid of
wanneer een andere instantie hen sponsort. Mensen in deze landen zijn niet gewoon aan het
westerse concept van onderzoek en wetenschappelijke bevraging en zullen reageren zoals ze bij
een enquête van de overheid zouden doen, met inbegrip van de bijhorende uitvergrotingen dat dit
met zich meebrengt. Soms is het subtieler. Hul en Triandis (1989) wijzen er op dat in bepaalde
culturen gematigde standpunten over vragenlijst items worden gewaardeerd en in andere culturen
is er een neiging om “ja” en “mee eens” te zeggen op vragen, dit wordt eveneens berustings-bias
genoemd. Het is duidelijk dat gegevens uit zulke landen niet simpelweg kunnen worden vergeleken
daar de gemiddelde score in het eerste land zullen neigen naar middenwaarden en in het andere
land zullen meer extreme waarden naar voor komen, zelfs als er geen betekenisvolle verschillen
tussen de landen kunnen worden gemeten. Een oplossing bestaat er in een normalisering door te
voeren door de item scores te relateren naar de individuele gemiddelde score over alle items heen.
Een andere strategie is om antwoorden tussen de uitersten te vermijden en/of om het aantal
antwoordopties te reduceren op de schaal.
Ondanks al deze herstelopties is het bereiken van crossculturele gelijkwaardigheid van metingen
moeilijk te bereiken en onderzoekers worden geadviseerd de gelijkwaardigheid van hun metingen
aan te tonen (o.a. door het gebruik van Multi-groep bevestigende factoranalyse – zie hoofdstuk 21)
alvorens zij tot veronderstelde vergelijkingen of contrasten kunnen overgaan
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2.6

Soorten van informatie verkregen uit enquêtes

Enquêtes kunnen gebruikt worden om een grote variëteit van informatie te verzamelen. Je kan
mensen vragen naar hun achtergrond en andere feitelijke of demografische informatie. Je kan
vragen naar hun gedrag, standpunten of meningen, hun kennis of hun intenties en ambities. Elke
soort informatie is gelinkt aan speciale moeilijkheden die hierboven zijn uitgelegd
2.6.1

Achtergrond & demografische gegevens

De meeste enquêtes zullen vragen naar enige informatie omtrent de achtergrond van de
respondent. Ontelbare teksten handelen over hoe demografische informatie op te vragen (o.a.
Sudman en Bradburn, 1982), en het is nuttig hieraan enige tijd te besteden bij twijfel over de
formulering van sommige items. Alhoewel deze types van informatie redelijk toegankelijk zijn bij de
respondenten zelf is het verbazend hoe vaak mensen weigerachtig staan om deze info te geven. Je
dient volgende onderwerpen in acht te nemen.
Leeftijd: Hoe nauwkeurig dien je iemands exacte leeftijd te kennen? Sommige respondenten willen
hun leeftijd niet exact kwijt, zo kan het gepast zijn mensen te vragen hun leeftijd aan te duiden in
reeksen (bijvoorbeeld: 18-25, 26-35, 36-50, 50+) Hoeveel groepen je nodig hebt is afhankelijk van
hoe cruciaal het is je respondenten te onderscheiden op basis van hun leeftijd. Indien je de leeftijd
meer accuraat wil kennen dien je er op directe wijze naar te vragen, duidelijk makend hoe
accuraat je wenst dat hun antwoord is. Je kunt naar leeftijd vragen in jaren, of in jaren en
maanden. Het is mogelijk te vragen naar de geboortedatum als een alternatief. Vragen naar
grotere precisie houdt het risico in dat je respondenten hoegenaamd niet antwoorden.
Biologische sekse: Het is een goed idee hiervan een geforceerde keuze te maken
mannelijk/vrouwelijk. Indien je hier een vraag met een open einde stelt kun je ongepaste
antwoorden krijgen. Alhoewel sociale wetenschappers een onderscheid maken tussen biologische
sexe en geslacht en vaak wensen te classificeren op geslacht , is de term “geslacht” niet goed
gekend bij een bepaalde laag van de respondenten en kan verwarring zaaien bij sommige mensen.
Tenzij het centraal staat in uw onderzoek is het waarschijnlijk gemakkelijkst een item te gebruiken
zoals in vraag 2 in figuur 11.1. Een vraag “Wat is uw geslacht?” kan vervelend zijn voor bepaalde
delen van de bevolking en hierdoor onbruikbare antwoorden genereren.
Figuur 11.6: voorbeelden van vragen om nationaliteit & etniciteit te beoordelen
Wat is uw Nationaliteit (vb Brits, Frans) ……………………………………….
Welke is uw etnische origine (vb Kaukasisch, afro-caraïbisch, Aziatisch?) ……………………….
Etniciteit en nationaliteit: Etniciteit en nationaliteit zijn twee stukjes informatie omtrent uw
respondent die je moet vragen ondanks het feit dat het vragen naar deze infor zwaar beladen is
met politieke bagage. Veel mensen verwarren nationaliteit met etniciteit en, als onderzoeker, je zal
absoluut duidelijk moeten zijn welke informatie je nodig hebt en waarom. Denk er aan dat “Brits
zijn” een uitdrukking is van nationaliteit en niet van etniciteit. Respondenten willen redelijkerwijs
weten waarom hun etniciteit of nationaliteit relevant is voor uw studie en welk gebruik je van deze
informatie je wil maken. Door onderzoek dat de verschillen tussen etnische groepen tracht in te
schatten kan de groep die het slechts uit de enquête naar voor komt zich beschouwen als politiek
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verdacht. Indien je moet vragen naar nationaliteit en/of etniciteit moet je er zeker van zijn dat deze
informatie niet kan worden gebruikt om een groep systematisch te discrimineren. Dit is inderdaad
van toepassing op alle demografische data. Indien je hier over wens te bevragen kunnen de items
in Figuur 11.6 de kans op verwarring verkleinen.
Sociale klasse of socio-economische status: Sociale indeling in een onderwerp waarover zoveel is
geschreven en desondanks is het moeilijk om eenvoudige richtlijnen te geven voor de praktijk.
Er bestaan verschillende systemen van classificatie waarvan de Standaard beroeps classificatie de
meest gekende is and deze die gebruikt wordt door het “UK Office for National Statistics.” De
meeste systemen definiëren klasse op basis van de aard van iemands beroep. Dit betekent genoeg
informatie krijgen over iemands job om een accurate classificatie mogelijk te maken. Een
algemeen probleem is dat wanneer iemand zegt dat hij “ingenieur” is dit kan gaan van iemand die
televisies repareert tot iemand die nucleaire krachtcentrales ontwerpt. Je hebt meer informatie
nodig zoals in Figuur 11.7 (overgenomen van de Economische en Sociale onderzoeksraad 16-19
Initiatieve: Banks et al., 1992).
Wanneer vrouwen worden bestudeert is het moeilijk te weten welke sociale klasse of status dient
te worden gemeten. Er is een debat (bijvoorbeeld Dale, Gilbert & Arber, 1985) hoe de sociale
klasse van een vrouw dien te worden gemeten, voornamelijk wanneer vrouwenjobs neigen naar
een lagere beroepsstatus dan mannenjobs in sommige classificatiesystemen. Een vrouw haar
klasse/status baseren op haar echtgenoot zijn beroep is een algemeen verspreid gebruik maar is
waarschijnlijk ongehoord en negeert deze die niet zijn gehuwd.
Er treden eveneens moeilijkheden op wanneer we jongeren hun beroep trachten te classificeren.
Bezigheden onder mensen bij het begin van hun carrière neigen naar een lage status, alhoewel ze
kunnen leiden naar een hoge status beroep in hun verdere leven. Het gebruik van de ouderlijke
status/klasse is een mogelijke oplossing, maar het in onduidelijk op welke leeftijd iemands beroep
kan beschouwd worden als een goede indicatie van diens klasse/status. Het classificeren van
studenten en werklozen blijft eveneens een probleem.
Figuur 11.7: voorbeelden van beroepsvragen
Hoe wordt je job genoemd
_______________________
Welke job doe je?
_______________________
Waar werk je?
_______________________
Wat maakt of doet je werkgever?
________________________
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Werk je voltijds of deeltijds?(één antwoord omcirkelen)
Voltijds
Deeltijds (minder dan 30u/week)
Wanneer gevraag wordt nar sociale klasse/ status dien je in je hoofd duidelijk te weten wat je
eigenlijk wenst te weten van je respondent. Sociologen hebben tientallen jaren gespendeerd aan
getheoretiseer over wat onze sociale status vorm, en zelfs een vluchtige duik in de literatuur dat
concepten zoals “klasse”, “status” en “voordeel” zeer complexe en glibberige zaken zijn:
psychologen moeten oppassen van de verleiding om metingen van “status” onvoorwaardelijk te
aanvaarden. Voor vele psychologische toepassingen is het meer aangewezen om eenvoudig te
vragen naar factoren zoals inkomen en opvoedkundige achtergrond, omdat het deze variabelen
zijn waarin je echt geïnteresseerd bent in tegenstelling tot een indeling op basis van beroep.
Inkomen: Het inkomen van iemand is misschien een van de meest gevoelige zaken die je kan
vragen in een sociaal onderzoek. Vragen naar exacte bedragen worden vaak achterdochtig
bekeken, en gemeengoed in marktonderzoek is bepaalde inkomensniveaus aan te geven (bv. 0 –
5000€, 5001 – 10000€, 10001+) en de respondenten te vragen een van de mogelijkheden aan te
duiden. De respondenten moeten er zeker van zijn dat hun antwoorden niet zullen worden
overgedragen aan de fiscus of een andere overheidsinstelling.
Met veel verschillende soorten antwoorden kan het nuttig zijn de respondent te vragen een vakje
aan te kruisen indien hij bepaalde informatie niet wenst mee te delen. Dit helpt je het onderscheid
te maken tussen gegevens die ontbreken omdat mensen niet wensten te antwoorden, en gegevens
die ontbreken omdat mensen het verwaarloosd hebben het formulier volledig in te vullen. Het
voorzien van een optie niet te antwoorden maakt dat mensen zich meer op hun gemak voelen
andere soorten info te verstrekken.
Mensen het gevoel geven dat ze absoluut op alles moeten antwoorden kan mensen het gevoel
geven dat ze liever op niets antwoorden. Uiteraard die je dit niet te doen met vragen die cruciaal
zijn voor je studie.
Er bestaat een bruikbare discussie over alternatieve wegen om te vragen naar sociale status
informatie (voorbeelden inbegrepen) op de CASS webpagina (zie sectie 11.10)
2.6.2

Gedragsrapporten

Door hun aard veronderstellen vragen betreffende gedrag uit het verleden een goed geheugen
voor gebeurtenissen evenals een bereidheid deze te rapporteren aan de onderzoeker. Beide
veronderstellingen moeten worden overwogen voor elk nieuw item dat je genereert.
Het zou niet als een verrassing mogen komen dat gevoelig en sociaal ongewenst gedrag vaak
foutief wordt gerapporteerd, indien het al wordt gerapporteerd. Van vragen betreffende seksuele
activiteit wordt binnen sommige groepen verwacht dat ze worden overgerapporteerd terwijl deze
in andere groepen worden ondergerapporteerd (zie Boulton, 1994). Rapporten omtrent
betrokkenheid (of niet) in illegale praktijken zijn waarschijnlijk gevoelig voor fouten.
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Het zou fout zijn te veronderstellen dat vertekeningen enkel voorkomen bij de rapportering van
privé en/of ongewenste daden. Sudman en Braburn (1982) rapporteerden studies die
suggereerden dat overrapporterings vertekeningen eveneens voorkomen bij sociaal gewenste
gedragingen (bijvoorbeeld: liefdadigheidgiften, bibliotheek gebruik). Gegeven deze problemen is de
beste oplossing bij gebrek aan ondersteunende gegevens, om ergens anders in de enquête items
te introduceren die testen op consistentie in de rapportering. Indien iemand zijn gedrag foutief wil
voorstellen en ze doen dit niet consistent dan heb je tenminste duidelijke funderingen om zulke
personen uit te sluiten uit je analyses.
In sommige omstandigheden is het mogelijk respondenten te laten geloven dat je een alternatieve
methode hebt om hun gedrag uit te vissen. Deze tactiek wordt genoemd Bogus-pijplijn. In een
enquête omtrent rookgedrag bij kinderen, namen Evans en Al. (1978) speekselmonsters tijdens het
afnemen van de enquête en lieten hun respondenten geloven dat het speeksel zou worden
gebruikt om het gedrag gerapporteerd in de enquête te controleren. In feite, was de kost van de
speekseltest te hoog om alle monsters te laten testen, maar vergeleken met een controle groep,
gaf de groep die dacht dat hun speeksel zou worden getest een hoger rookgedrag aan. Wanneer
deze strategie geschikt is lijkt ze de kwaliteit van de gegevens van gedrags enquêtes positief te
beïnvloeden. U moet zich echter bewust zijn van de doelbewuste poging om je respondenten te
bedriegen, zeker als je achteraf niet in staat bent het volledig met hen te bespreken.
Schatting van de frequentie waarmee een bepaald gedrag zich heeft voorgedaan in het verleden is
een terrein waarop veel research activiteit is gebeurd (zie Gaskell, Wright & O’Muircheartaigh,
1993). Wat duidelijks is, is dat je vage antwoordcategorieën (zoals “regelmatig) dient te vermijden,
zoals vroeger reeds besproken. Wanneer gevraagd naar zeer frequente mondaine gebeurtenissen
vinden mensen het gemakkelijker schattingen te maken hoe vaak ze iets hebben gedaan
gedurende een periode terwijl ze zich waarschijnlijk niet meer elke keer herinneren dat ze de daad
hebben verricht. Wanneer gevraagd wordt naar meer gedenkwaardige, belangrijke
levensgebeurtenissen mag een specifieke herinnering worden verwacht.
2.6.3

Attitudes & meningen

Attitudes en meningen van mensen zijn vaak van groot belang, maar er is weinig consensus
omtrent hoe dit te meten. De meest voorkomende procedure is een zegswijze naar voor te
brengen en de mensen te vragen deze te beoordelen op een schaal (van gewoonlijk 5 of 7 punten)
hoeveel ze akkoord gaan, of niet, met de uitspraak (zie Figuur 11.3). Het is mogelijk meer dan vijf of
7 punten te gebruiken. Je kan een lijn gebruiken met aan het ene eind “volledig mee eens” en aan
het andere einde “volledig mee oneens” en dan de respondenten vragen met een kruisje op de lijn
hun overeenstemming aan te duiden. Deze procedure vereist van de onderzoeker dat hij een
waardemeter of sjabloon gebruikt om elk antwoord tot een score te herleiden die door te
computer registreerbaar is.
Een alternatief voor deze beoordelingsschaal is het gedwongen-keuze ontwerp waar twee
tegenovergestelde uitspraken worden voorgesteld en waar de respondent moet kiezen tussen een
van beiden. Deze procedure is minder algemeen omdat ze niet de informatie geeft over het
extreem akkoord gaan of extreem niet akkoord gaan.
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Alhoewel de vijf of zeven puntenschaal last kan hebben van een overwaardering van de neutrale
respons (noch akkoord, noch niet akkoord), eerder dan dat de respondenten zich zullen wagen aan
het uitdrukken van een mening.
Alle pen-en-papier gedragsmetingen maken een aantal veronderstellingen. De eerste is dat mensen
attitudes hebben ten opzichte van de onderwerpen en dat ze er reeds toegang toe hadden. De
tweede is dat deze op een adequate manier kunnen gereflecteerd worden op een eenvoudige
schaal of door een gedwongen-keuze beoordeling. Soms zie je de schaal zoals voorgesteld in Figuur
11.3 gerefereerd als de Likert schaal. Dit is enkel technisch juist als het item is ontwikkeld volgens
de Likdert standaard procedure, en dit is niet altijd het geval.
Gegeven dit soort problemen is het gebruikelijk meerdere vragen te stellen over dezelfde attitude
in de hoop dat een grotere correctheid wordt bereikt. Meervoudige-item metingen van attitudes
voorzien in de mogelijkheid van het meten van de interne betrouwbaarheid van de items en dus
hoeveel fouten er in de meting van de attitude zit.
2.6.4

Kennis

Heel vaak zou het nuttig zijn om feitelijke kennis te beoordelen in een enquête. Zulke “tests”
kunnen worden uitgevoerd, maar de geldigheid van de antwoorden en dus de kennis scores
moeten met enige twijfel worden beschouwd. Tenzij je aanwezig kan zijn op het moment van het
testen kan je niet zeker zijn wie de test heeft uitgevoerd. Dit kan natuurlijk de hele vragenlijst
beïnvloeden, maar mensen kunnen eenvoudig iemand anders om hulp vragen bij moeilijke vragen
zodanig dat ze niet onwetend lijken. Tests van deze soort kunnen redelijk succesvol gebruikt
worden in niet-enquête instellingen bij populaties zoals leerlingen en bedienden waar je een
zekere invloed kan uitoefenen op de test condities.
2.6.5

Intenties, verwachtingen & ambities

Vele sociaal-psychologische theorieën houden zich bezig met administratieve verwerking van
intenties, verwachtingen en ambities die vrij gemakkelijk kunnen worden benaderd via enquêtes.
Men moet voorzichtig zijn een passend tijdsschema te specificeren voor deze items omdat vage
specificaties kunnen leiden tot vage antwoorden. Bij voorbeeld, indien je moet vragen “Verwacht u
naar het buitenland te reizen in de toekomst?” zullen respondenten makkelijk zeggen “Wie weet”.
Een veel betere vorm om te vragen zou zijn “Voor zover je weet, verwacht je volgend jaar naar het
buitenland te reizen?”

2.7

Bestaande schalen & maten

Wanneer gebruik gemaakt wordt van vastgestelde maten is het vaak verleidelijk om de formulering
van sommige items te wijzigen zodat ze beter klinken of om hem een beetje te verduidelijken. Het
is heel verrassend hoe veel gepubliceerde en goed vastgestelde maten formuleringsfouten
bevatten zoals deze zijn beschreven in de vroegere secties van dit hoofdstuk. Het is eveneens het
geval dat schalen ontworpen in andere landen cultuur specifieke zinnen bevatten of uitgaan van de
bekendheid met culturele normen die ietwat ongepast zijn voor uw steekproef. Dien je deze
formuleringen aan te passen of ze te laten zoals ze zijn?
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Het is onmogelijk deze vraag met “ja” of “neen” te beantwoorden. Enerzijds is er het argument dat
zegt dat elke aanpassing aan de formulering de aard van de schaal zal veranderen zo dat ze niet
meer het equivalent is van het origineel. Vandaar dat de vergelijkbaarheid van scores tussen uw
studie en een bestaand onderzoek gebruik makend van dezelfde schaal niet langer vanzelfsprekend
is. Je kan in de verleiding komen om kleine aanpassingen te doen in de hoop dat de schaal scores
vergelijkbaar zullen zijn, maar in de afwezigheid van ondersteunende validerende gegevens, kan dit
niet worden verondersteld.
Anderzijds is er het argument dat zegt dat het slechte onderzoekspraktijk is enquêtes te gebruiken
die zinnen bevatten of veronderstellingen die voor je respondenten onaannemelijk zijn. Het kan
hen vreemd overkomen of hen doen denken dat de items dom zijn of niet ernstig.
Bijvoorbeeld: de vroege versies van the Wilson-Patterson Conservatism Schaal (Wilson &
Patterson, 1968) bevatten items waarin gevraagd werd volgende zaken de onderschrijven /of niet
dat chaperones, pijama parties en beatniks en andere potentiële indicatoren waren voor een
conservatieve houding. In die tijd ( 1960s) waren chaperonnes, pyjama-parties en beatniks typisch
en waren zinvol in zulke enquêtes. Vandaag echter zouden we onze wenkbrauwen fronsen bij deze
items.
Het punt omtrent dit voorbeeld is dat de schaal waarschijnlijk niet meer bruikbaar is (inderdaad,
Wilson heeft de schaal opvolgend aangepast). Ook al wil je misschien het conservatisme van nu
vergelijken met dat van de jaren 60 en 70 door gebruik te maken van gelijkwaardige maatstaven,
dan nog is het twijfelachtig of deze vergelijkende studie veel informatie zou opleveren.
Je moet altijd in overweging nemen dat dit potentieel gebrek aan geldigheid wanneer je denkt aan
het gebruiken van een bestaande maatstaf die niet gevalideerd werd op het type staal dat je wil
onderzoeken. Mogelijks moet u overwegen de geldigheid zelf vast te stellen (bijvoorbeeld: via een
criterium groepsaanpak; zie Hoofdstuk 10).

2.8

Enquête lay-out

Deze sectie handelt over de onderwerpen betreffende de presentatie van uw enquête. Er is altijd
het afwegen tussen aan de ene kant een betere presentatie, en dus de hoop op kwalitatief betere
gegevens en hogere antwoord graad en aan de andere kant stijgende kosten. Dit is zelfs belangrijk
indien je aanwezig zal zijn wanneer de enquête wordt uitgevoerd.
Motivatie van de respondent: Tenzij je aanwezig zal zijn bij de uitvoering van de enquête, moet
steeds een verklarende nota worden verstrekt. Deze dient het brede doel van de studie uit te
leggen en waarom de individuele naleving belangrijk is. Het individu moet aangemoedigd worden
en voelen dat de gegevens door u zullen worden beoordeeld en dat jij hen met respect zal
behandelen. Wanneer mogelijk dien je de anonimiteit van de respondent te verzekeren. Indien het
onderzoeksontwerp van die aard is dat het nodig is dat je de individuele respondenten kunt
identificeren, bevestig dit dan en verzeker hen van de vertrouwelijkheid (en natuurlijk, meen dit
dan ook). Indien je zinnens bent computerbestanden bij te houden van de antwoorden die de
respondenten kunnen identificeren dan moet je zorgen dat je geregistreerd bent volgens het
“Data Protection Act” als een houder van zulke informatie. Vertel de respondenten dat je dit hebt
gedaan. (Opmerking: in België werkt dit wellicht anders).
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Geef feedback aan je respondenten (dit is altijd goed) en leg uit hoe dit zal gebeuren.
Medewerking is hoger als de respondenten weten wat er gebeurt met het onderzoek en welke
voordelen eruit kunnen voortvloeien.
Je dient in de introductienota en op het einde van je enquête je respondenten steeds te bedanken
voor hun hulp.
Identificatiemiddelen: het getuigt van goed administratief beheer als je in staat bent de
individuele enquêtes te identificeren (niet noodzakelijk als individuele respondent) zodat indien er
later problemen zouden ontstaan met de data, je via computer kan uitvissen welk
enquêteformulier voor problemen zorgt. Indien je dit niet doet met een grote enquête zal het
moeilijk zijn geldige correcties te maken aan de gegevens.
Lengte: Er bestaan geen regels voor de optimale lengte van een enquête omdat dit heel veel
afhangt van het topic van de studie, de methode van distributie (bijvoorbeeld: via de post,
mondeling), en het verwachte enthousiasme van de respondenten. Er kunnen enkel ruwe
richtlijnen worden gegeven..
Het probleem dat alle onderzoekers tegenkomen is hoe al de vragen te stellen die ze willen stellen
zonder hun respondenten te vervelen. Hoe lang het duurt om een enquête te beantwoorden kan
enkel worden beoordeeld via test, er dient moeite te worden gedaan om het formulier te testen bij
voorbaat door mensen die er problemen mee hebben. De ervaring heeft uitgewezen dat
formulieren die meer dan 45 minuten vergen om in te vullen enkel kan worden gebruikt indien van
de respondenten kan worden verwacht dat ze sterk gemotiveerd zijn om je te helpen.
Het goede van korte vragenlijsten (een of twee pagina’s) is dat ze de respondenten niet sterk
belasten doch ze kunnen mogelijks niet au serieux genomen worden. Het zou zeldzaam zijn een
wezenlijk onderzoeksobject te hebben dat in zulke korte enquête kan worden afgehandeld.
Hierdoor zullen bepaalde respondenten denken dat de enquête slechts oppervlakkig is en een
minder serieuze houding aannemen in het beantwoorden.
Rangorde van de vragen: Er lijkt een groeiende overeenkomst te zijn in sociaal onderzoek om
informatie omtrent demografische gegevens van de respondenten (leeftijd,, sexe, etc.) te
verzamelen op het einde van de enquête. Dit is informatie waar de respondenten over beschikken
en indien dit op een gepaste manier wordt gevraagd zullen ze er weinig moeilijkheden mee hebben
deze te verstrekken. Als ze moe raken je enquête in te vullen krijgen ze zo de minst belastende
vragen op het einde.
Het is eveneens eigenaardig om extreem gevoelige informatie te vragen aan het begin van je
formulier. Mensen hebben tijd nodig te wennen aan de types van informatie waarin je bent
geïnteresseerd en dan starten met een equivalent van “Wanneer ben je er mee gestopt je vrouw te
slaan?” is niet van die aard om de respondent op zijn gemak te stellen
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Figuur 11.8: voorbeeld van een filtervraag:
1. Ben je momenteel werkloos?

Ja
Neen

Indien je JA hebt geantwoord op de 1e vraag sla dan vraag 2 over en ga verder met vraag 3.
2. Hoeveel uren heb je gewerkt vorige werk?
3. Ben je mannelijk of vrouwelijk
(een antwoord omcirkelen)

_______________uren
MANNELIJK
VROUWELIJK

Compactheid van vragen: u kan in de verleiding komen een een groot aantal vragen op slechts
enkele pagina’s te persen zodat het enquêteboekje er niet te dik uitziet en zo het enthousiasme
niet wegneemt. Dit werkt in het algemeen echter contraproductief want een groot aantal items op
een kleine plaats samenproppen maakt dat het formulier er complex uitziet en verhoogt de
mogelijkheid dat de respondenten verward raken en antwoorden op de verkeerde plaats invullen.
Een klare vanzelfsprekende lay-out verhoogt de kans op geldige informatie.
Vragen die niet iedereen aanbelangen: het is vaak het geval dat je gedwongen wordt één
vragenformulier te gebruiken waarbij sommige vragen niet toepasselijk zijn op alle personen. Bij
voorbeeld je kan aan werklozen niet vragen hoeveel uur ze gewerkt hebben. Indien je geen aparte
vragenlijst hebt voor werklozen zal je moeten werken met filtervragen. Een voorbeeld hiervan
wordt getoond in Figuur 11.8.
Lettertype en lettergrootte: Sommige mensen vinden kleine, op elkaar gepakte tekst moeilijk om
te lezen. Neem een helder lettertype en maak het redelijk groot (12 punts of groter). Gebruik een
ander lettertype of kleur voor de informatie en vet of schuin gedrukt voor filtervragen indien
aanwezig.
Het gebruik van tekeningen en antwoordmogelijkheden: De meeste respondenten hebben geen
idee of dienen niet te weten dat hun gewetensvol ingevulde vragen op onze antwoorden zullen
vertaald worden in getallen voor statistische analyse.
Ze zullen het inderdaad niet op prijs stellen dat het oprecht eens zijn met een stelling wordt
vertaald in een cijfer en later zal worden samengevoegd met een aantal andere antwoorden tot
een samengestelde index (zie Hoofdstuk 10).
Alhoewel dikwijls gebruikt houdt het omcirkelen van een nummer op een schaal een zekere
bedreiging in voor de waarde van de gegevens. Ten eerste zijn er diegenen die foutief denken dat
groter beter is en de aard van de schaal verkeerd verstaan. Er zullen er zijn die numerieke schalen
in het geheel niet begrijpen en geen link kunnen leggen met een cijfer en de mate waarin ze het al
of niet eens zijn met een uitspraak. Er bestaan verschillende mogelijkheden om dit te vermijden.
Een ervan is de nummers te vervangen door aanvink-vakjes die op een lijn geplaatst zijn die de
relevante antwoord dimensies weergeeft (meestal akkoord/niet akkoord). Een andere mogelijkheid
is het gebruik van tekeningen zoals smiley’s. gezichtjes die kunnen gaan van blij tot droevig ten
opzichte van het item. Dit is een zeer bruikbare techniek bij kinderen.
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2.9

Conclusie

Dit hoofdstuk heeft getracht u alert te maken op de vele problemen bij het ontwerpen van
enquêtes. De voorgestelde oplossingen zijn bedoeld als een goede praktijkgids maar je mag zeker
niet denken dat dit de enige oplossingen zijn op deze moeilijkheden. Er kan een veel meer
inventiever gebruik gemaakt worden van enquêtes dan nu het geval is. Handleidingen zoals deze
gaan noodzakelijkerwijs om met algemene problemen, maar je moet jezelf niet beperkingen om
enkel deze algemene onderwerpen te bevragen. Braekwell & Canter (1993), bijvoorbeeld,
illustreren een aantal mogelijkheden tot alternatieve aanpak van enquêtes omtrent het sociaal
psychologische of rond maatschappelijke vertegenwoordiging; zulke experimenten zouden ook in
andere domeinen moeten worden aangemoedigd
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3

HOOFDSTUK 3: KWALITATIEF INTERVIEWEN

3.1

Overzicht
















Allerlei soorten interviews zijn alomtegenwoordig in alle aspecten van onze moderne
samenleving.
Het kwalitatieve interview is een in het psychologisch en sociaal wetenschappelijk
onderzoek een algemeen gebruikt middel. Alhoewel het biedt mogelijkheden voor de
meeste vormen van kwalitatieve data analyse levert het niet het gewone gesprek op dat
onderzoekers in sommige gebieden van kwalitatief onderzoek zoeken.
Er is een duidelijke scheidslijn getrokken tussen het open en gesloten interview, of het
gestructureerde en het semi/- ongestructureerde interview, of het kwantitatieve en
kwalitatieve interview. Open-eind, semi-gestructureerd types interview karakteriseren een
kwalitatieve gegevens verzameling.
Vroege voorbeelden van interview vindt men in Thucydides “Geschiedenis van de
Peloponesische oorlog (+- 400 vc). Interview als een sociaal wetenschappelijk
onderzoeksmethode ontstond met het werk van de victoriaanse filantroop Charles Booth
in de late jaren 1800, toen hij zijn onderzoek over armoede onder de Londenaars begon.
Freud, Piaget en Dichter zijn enkele van de invloedrijke psychologen wens werk is
gebaseerd op interview.
Het gebruik van geluidsopnames bij interviews is algemeen aanvaard in het midden van de
jaren 50 van vorige eeuw.
Bij het kwalitatieve interview dient de onderzoeker het standpunt van de actieve luisteraar
in te nemen, zich bewust van de details van wat is gezegd terwijl hij het onderzoek stuurt
langs de paden van het onderwerp.
Een interview richtlijn moet worden voorbereid om klaarheid te verschaffen evenals om
vragen en gebieden af schermen. Deze richtlijn is eerder een hulp dan iets dat tijdens het
interview letterlijk dient te worden voorgelezen.
Het is belangrijk het kwalitatieve interview te beschouwen als een proces dat begint
voorafgaand aan de interviews en verder gaat via het interview en er voorbij. Een groot
gedeelte van de voorbereiding gaat naar de planning van het interview en een groot
gedeelte van bedrevenheid gaat naar de succesvolle uitvoering van het interview.
Aspecten van het onderzoek vereisen een actief beheer van de onderzoeker om het
maximum aan effect uit het onderzoek te halen.
Het is mogelijk het gebruik van meer gespreksstijlen van interview te ontdekken in
bepaalde vormen van kwalitatief onderzoek waar de interactionele natuur van de
onderzoeker vanzelfsprekend is. Dit kan gepast zijn wanneer het interview min of meer
dient geanalyseerd te worden alsof het een conversatie betrof, maar minder gepast
wanneer de onderzoeker bijvoorbeeld op zoek is naar een verhalende levensgeschiedenis.
De meningen verschillen over de geschiktheid van het interview tegenover de opname van
reële levensgesprekken, gespreksanalysten hebben hierover reeds gedebatteerd.
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3.2

Kwalitatief interiview is een sleutelaspect bij de verklarende fenomeen analyse. Alhoewel
andere analysemethodes zoals thematische analyse, gegronde theorie en gespreksanalyse
kunnen gebruikt worden om kwalitatieve interview data te analyseren.
Verhalende analyse heeft zijn eigen voorkeur protocol (zie hoofdstuk 12) om te
interviewen, het algemeen advies omtrent interviewen is ook hier van toepassing.

Wat betekent kwalitatief interviewen?

Interviews nemen een belangrijke plaats in in ons leven. Job interviews, psychiatrische interviews,
interviews voor universitaire toepassingen, marktonderzoek interviews, magazine en televisie
interviews en politie interviews zijn slechts enkele voorbeelden. Er bestaat geen algemene set van
principes die al deze soorten overkoepelen omdat elke soort verschillend is in zijn context, opzet,
objectieven, formaat en structuur. Kwalitatieve onderzoeksinterviews kunnen oppervlakkig gezien
veel gemeen hebben met deze andere vormen van interview maar ze hebben hun eigen
onderscheidende kenmerken en hun eigen vereisten.
Kwalitatief interviewen is een gemeenschappelijke methode voor het verzamelen van kwalitatieve
gegevens evenwel is het geen volledig gestandaardiseerde aanpak. Het brengt karakteristieke
vragen en onderzoeken mee ontwikkeld bij de interviewer om de geïnterviewde aan te moedigen
vrijuit en uitgebreid te praten over de onderwerpen gedefinieerd door de interviewer. Succes is
niet gegarandeerd als factoren zoals de vaardigheden van de interviewer, het onderwerp, en het
potentieel van de geïnterviewde om goede kwalitatieve data te leveren een flinke brok in de pap
hebben.
De objectieven van het onderzoeksinterview zijn niet dezelfde als deze voor bijvoorbeeld een
journalistiek interview en de context is zeer verschillend. Bijvoorbeeld, (a) de kwalitatieve
onderzoeker is gebonden trouw te blijven aan de waarden en de ethiek van onderzoek en (b) de
onderzoeker heeft een verantwoordelijkheid om mee te werken een theorie te ontwikkelen uit de
verkregen data. Dit zijn zaken waar bij andere vormen van interview zich niet aan hoeven te storen.
Natuurlijk is het perfect mogelijk om kwalitatieve analyses van journalistieke interviews uit te
voeren als de onderzoeksvraag dit toe staat. Kwalitatief onderzoek is zeer flexibel op gebied van de
data die het gebruikt.
Interviews worden vaak omschreven als variërend tussen gestructureerd en ongestructureerd. De
meesten van ons hebben op een bepaalde leeftijd deelgenomen aan marktonderzoek interviews
op straat of via de telefoon. Zulke interviews zijn typisch gestructureerde interviews. De gestelde
vragen worden meestal eenvoudig van een lijst afgelezen en de geïnterviewde kiest een antwoord
uit een andere lijst als antwoord op de vraag. Er is voor de interviewer weinig gelegenheid te
vertrekken van een voorbereid script.
In andere woorden er is zoveel mogelijk gepland en vooraf bepaald. Het is bijna altijd zo dat bij
marktonderzoekinterviews de interviewer een gewone bediende is en geen onderzoeker.
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In het algemeen beoogd gestructureerd interview het volgende:




De interviewer verzekert er zich van dat de deelnemers die gekozen zijn voor een studie
aan de vereiste eigenschappen bezitten van de steekproefvereisten. (Er wordt een quota
procedure gebruikt). Bovendien, vermits de interviewer actief deelnemers rekruteert ten
tijde van het interview kan hij redelijkerwijs snel een groot aantal voorbeelden bekomen.
Zulke interviews kunnen voor de participanten bevreemdend worden aangevoeld omdat ze
het onmogelijk vinden op een effectieve manier over hun positie te communiceren.
Evenzeer scheppen ze een afstand tussen de onderzoekers en het onderwerp van hun
onderzoek. Het gebruik van een lijst met een beperkt aantal antwoordmogelijkheden(
bijvoorbeeld: het Multiple-choice voorgecodeerde antwoordformulier) laat het toe dat de
data vlug naar de computer kunnen worden getransfereerd voor analyse.
Op voorwaarde dat de vereiste infrastructuur aanwezig is kan het gestructureerde
interview worden uitgevoerd van zodra het ontwerp van de vragenlijst en het algemeen
onderzoeksplan klaar zijn. De infrastructuur omvat een team van interviewers en mensen
voor de data input zowel als verantwoordelijke onderzoekers.
Een onderzoeksrapport kan aan de opdrachtgevers worden bezorgd binnen enkele weken
of zelfs dagen.

Academische kwantitatieve onderzoekers gebruiken variaties op het thema van gestructureerd
interview in hun onderzoek. De sterkte en de zwakte van de aanpak blijft veelal hetzelfde. Als
gestructureerd interview tegemoet komt aan de noden van iemands onderzoek, kan data op een
redelijk economische manier worden verzameld, zowel op gebied van tijd als van kostprijs. (Een
andere versie van de gestructureerde aanpak is de zelf-aanvullende (tick-box) vragenlijst.)
Contrasterend, zijn enkelen onder ons reeds deelnemer geweest aan een kwalitatief interview.
Kwalitatieve interviews zijn tijdsverslindend voor iedereen die er bij betrokken is. Ze zijn complexer
op het gebied van planning en het rekruteren van geschikte deelnemers dan gestructureerde
interviews. Vaak wordt naar kwalitatieve interviews gerefereerd als semi-gestructureerd.
Theoretische bestaat eveneens het ongestructureerde interview waarbij het aan elke planning
ontbreekt. Het is niet ongebruikelijk bij kwalitatieve onderzoekers er voor te kiezen om hun data
te verzamelen via ongestructureerde interviews zodat ze iets weg hebben van een oxymoron1. Is
het werkelijk mogelijk een interview te leiden zonder enige voorbereiding?
Het semigestructureerde onderzoek kan echter enorm variëren op het vlak van de hoeveelheid
prestructurering. Het punt is dat het kwalitatieve interview in het algemeen uitgebreide en
waardevolle data genereert van de deelnemers aan de studie.

1

Oxymoron: een stijlfiguur waarbij twee woorden die elkaar in hun letterlijke betekenis
tegenspreken toch worden gecombineerd tot één begrip. Bijvoorbeeld: dat zit goed fout.
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Deze redenen voor het gebruik van kwalitatief interviewen raken aan het ethos van het
kwantitatief onderzoek net zoveel als andersom.
In tegenstelling tot de dagelijkse conversatie is het kwalitatieve interview gebaseerd op het
principe dat de geïnterviewde in hoofdzaak aan het woord is – de onderzoeker stuurt en gidst de
geïnterviewde, tracht meer informatie te verwerven en komt tussen op andere terreinen indien
nodig. Het wordt niet algemeen verwacht dat de interviewer vragen beantwoordt – dat is de rol
van de geïnterviewde. Gelijk hiermee stelt de geïnterviewde geen persoonlijke vragen aan de
interviewer of vragen die de interviewer wel vrijelijk mag stellen. Dat behoort niet tot de “regels”
van het interview. Aan de geïnterviewde kan worden gevraagd uitgebreid te praten over voor hem
moeilijke onderwerpen – misschien omdat ze niet genoeg hebben nagedacht over het onderwerp,
misschien omdat het onderwerp beschamend is enz.
De taak van de interviewer is veeleisend hij moet het interview sturen terwijl hij tezelfdertijd een
grote hoeveelheid informatie moet absorberen die op hem wordt gebombardeerd tijdens het
interview. De informatie moet geabsorbeerd worden en onthouden zodat peilingen die deze
nieuwe informatie gebruiken kunnen worden ingebouwd waar nodig.
Alhoewel een geluidsrecorder belangrijk is voor de meeste kwantitatieve interviewers verlicht dit
niet de last van het absorberen, begrijpen en reflectie op wat de geïnterviewde te zeggen heeft
gedurende de loop van het interview.
Het contrast tussen het zeer gestructureerde kwantitatieve onderzoek en het kwalitatieve
onderzoek heeft meestal te maken met de hoeveelheid vrijheid die zowel de interviewer als de
geïnterviewde heeft in het kwalitatieve onderzoek vergeleken met het gestructureerde onderzoek.
In dit onderzoek hebben we het liever over kwalitatieve interviews eerder dan over
ongestructureerde of semigestructureerde interviews omdat het een misvatting is dat
kwalitatieve interviews geen structuur zouden hebben, ze volgen gewoon niet een voorgeschreven
structuur. Deze vrijheid wordt niet bereikt met een lukrake aanpak van het interview vermits het
succesvolle interview een degelijke voorbereiding vereist van zowel het interview als van de
omkadering. Een goede kwalitatieve interviewer dient te beschikken over een hoog ontwikkelde
luistervaardigheid, analytische vaardigheden terplekke, goede inter-persoonlijke vaardigheden en
ondervinding. Het vergt tijd om kwalitatieve interview vaardigheden te ontwikkelen.
Het is nuttig het kwalitatieve interview te zien in contrast met de gestructureerde interviews en
bijgevolg met de gelijkaardige maar zelfaangevulde vragenlijsten (tick-box). Tabel 3.1 toont een
uitgebreide vergelijking van het gestructureerde interview met het kwalitatieve interview (
gedeeltelijk van Bryman & Bell, 2003; Howitt & Cramer, 2008).
Gestructureerde vragenlijsten (en hun frustraties en onvolkomenheden) zijn voldoende door
iedereen gekend . Gestructureerde interviews en vragenlijsten hebben het enorme voordeel dat ze
snel en gemakkelijk af te handelen zijn, wat hun eigenlijke bestaansreden is. Beiden maken gebruik
van en lijst van vooraf gedefinieerde vragen die in een standaardvorm gegoten zijn waar zo weinig
mogelijk wordt vanaf geweken. Met andere woorden de vragen en antwoorden ziijn bepaald door
de onderzoeker in de planningsfase van het onderzoek. Natuurlijk worden gestructureerde
interviews (en vragenlijsten) sterk geassocieerd met kwantificering in de psychologie en dus in
tegenstrijd met de kwalitatieve onderzoeksethiek.
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Maar de nadruk van de kwantitatieve vragenlijsten (zoals in psychologische schalen) op het
vastleggen van de grootte van de verschillen tussen mensen in plaats van individuen te begrijpen
als individu is een andere steen des aanstoots. De kwalitatieve onderzoeker verwerpt dit alles
samen met het gemak van de data-analyse door het aannemen van een benadering die de
geïnterviewden een veel grotere controle en structuur geeft over de verstrekte data. Zo geven de
kwalitatieve interviewers ,alhoewel tijdelijk, in contrast tot het gestructureerde interview, een
groot deel van de controle aan de geïnterviewden.
De alomtegenwoordigheid van het interview bij het kwalitatieve onderzoek kan de indruk wekken
dat het kwalitatieve interview gemakkelijk is. Alhoewel hun hekel aan voorgedefinieerde structuur
mag dit niet gezien worden als een gemakkelijk manier tot dataverwerving. Het kwalitatieve
interview, zoals alle vormen van onderzoeksmethodes, vereisen van de onderzoeker kennis te
verweven van de methode, ervaring met de methode and vertrouwdheid met de analyse van de
data door de gebruikte methode. Sommige onderzoekers hebben gewezen op de conversatieve
aard van het kwalitatieve interview. Burgess (1984, p 102) refereerde ernaar als “conversaties met
een doel”. Alhoewel een gemeenschappelijk interview kan in vraag gesteld worden is het fout te
veronderstellen dat een kwalitatief interview eenvoudig is in de zin dat conversatie eenvoudig is.

Tabel 3.1: een vergelijking van het gestructureerde versus het kwalitatieve
interviews
Gestructureerd interview

Kwalitatief interview

1. Het interview gebruikt een vooraf
geschreven lijst van gesloten vragen
waarvan normaliter niet wordt
afgeweken en die gesteld zijn in een
standaard modus

1. Alhoewel de onderzoeker normaliter
een lijst heeft van door vraagstelling te
onderzoeken gebieden is er geen
strenge structuur en is flexibiliteit
cruciaal.

2. Antwoorden wrden normaliter
geselecteerd van een vooraf
gespecifieerde lijst gegeven aan de
deelnemer of , alternatief, klassificeert
de interiewer het antwoord volgens een
voorgedefineerd schema.

2. De onderzoeker zal open antwoorden
aanmoedigen waardoor de
geïnterviewde meer gedetailleerde
antwoorden zal verstrekken.

3. Het gestructureerde interview laat een
kwantitatieve analyse toe.

3. Het kwalitatieve interview leent zich
normaliter niet voor kwantitatieve
analyse methodes.

4. Gestructureerde interviews zijn relatief
kort en goed voorspelbaar in duurtijd.

4. Kwalitatieve onderzoekers moedigen
rijke gedetailleerde antwoorden aan die
de lengte van het interview
onvoorspelbaar maken.

5. Gestructureerde interviews worden
normaliter niet opgenomen.

5. Enigerlei vorm van band of
geluidsopname is zo goed als essentieel
voor de meeste kwalitatieve interviews.
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6. De hoge mate van structuur
vergemakkelijkt de betrouwbaarheid,
de validiteit en de gelijkwaardige
beoordeling.

6. De beoordeling van de
betrouwbaarheid en geldigheid van een
kwalitatief interview is een complexe
materie en niet altijd eenvoudig.

7. De interviewer in het gestructureerde
interview is voornamelijk een
vraagsteller en optekenaar van het
antwoord.

7. Het kwalitatieve interview vereist van
de interviewer dat hij een actieve
geconcentreerde luisteraar is over wat
de geïnterviewde zegt terwijl hij vragen
moet formuleren om de geïnterviewde
toe te laten uitgebreidere antwoorden
en klaarheid te geven.

8. Het gestructureerde interview wordt
gestuurd door de agenda van de
onderzoeker en is gebaseerd op
voorafgaandelijke kennis en theorie. Dat
wil zeggen dat het gestructuurde
interview niet algemeen verkennend is.

8. Het kwalitatieve interview wordt in
belangrijke mate gestuurd door de
antwoorden van de geïnterviewde die
door de interviewer verder kunnen
worden geëxploreerd door het gebruik
van zorgvuldig gestelde vragen. Het
kwalitatieve interview wil de
gedachtengang van de geïnterviewde
verkennen.

9. Geïnterviewden hebben weinig keus
dan zich aan de agenda van de
onderzoeker te houden. Er is beperkte
of geen gelegenheid tot het geven van
karakteristieke antwoorden. Ze kunnen
een enigszins symbolische kans zijn voor
de geïnterviewde om aan de interviewer
vragen te stellen of bijkomende ideeën
uit te drukken.

9. Soms wordt gesuggereerd dat het
kwalitatieve interview
onsamenhangende antwoorden
aanmoedigd waardoor een breder
perspectief over de onderzoeksmaterie
kan worden verkregen.

10. Standardisering van de gestelde vragen
en de mogelijke antwoorden is
karakteristiek voor gestructureerd
interviewen.

10. Een gebrek aan standardisatie is
onvermijdelijk bij het kwalitatieve
interviews en de interviewer verwacht
vragen te herformuleren, nieuwe
vragen te genereren als respons van de
antwoorden van de geïnterviewde,
onderzoeken wat de betekenis is van de
gegeven antwoorden, enz.

11. N iet flexibel

11. Flexibiliteit

12. De interviewer is vaak een “ingehuurde
assistent” dan iemand die betrokken is
bij de planning van het onderzoek.

12. In vele gevallen is het ideaal als het
kwalitatieve interview wordt geleid
door de onderzoeker. Dit stelt de
onderzoeker in staat snel te reageren
op zaken die gebeuren tijdens het
interview en wijzigingen aan te brengen
indien nodig.
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13. Sommigen beweren dat
gestructureerde interviews best kunnen
gebruikt worden om een hypothese te
testen.

13. Sommigen beweren dat kwalitatieve
interviews verkennend zijn en meer te
maken hebben met het ontwikkelen van
een hypothese dan met het testen
ervan.

14. Herhaald interviewen is ongebruikelijk
bij gestructureerd interviewen,
uitgezonderd voor langdurige studies.

14. Bijkomend of herhaald interviewen is
geschikt voor het kwalitatieve interview
omdat het de onderzoeker de
gelegenheid biedt zijn ideeën te
herformuleren of te “hergroeperen”.
Herhaald interviewen laat de
onderzoeker toe hun analyse te toetsen
tegenover de waarneming van de
deelnemers in het onderzoek.

Verder zijn kwalitatieve interviews niet onderworpen aan de zelfde conventionele principes als een
dagdagelijkse conversatie. Er zijn veel verschillen tussen een interview en wat modern onderzoek
ons geleerd heeft over conversatie. Conversaties of gesprekken bestaan normaliter niet uit een
reeks vragen gesteld door een persoon aan een ander bijvoorbeeld. Wat is dus het voordeel om
kwalitatieve interviews er te laten uitzien als conversaties? Er is een debat in de gespreksanalyse
over de onbruikbaarheid van kwalitatieve interviews voor gespreksanalytische doeleinden.
Onderzoeksinterviews zijn gewoonweg geen natuurlijke conversaties en zijn en ze zijn minder
informatief over het sociale gebruik van taal dan meer naturalistische gesprekken zouden zijn.
Desalniettemin zijn sommige gespreksanalysten blijf het kwalitatieve interview te gebruiken op
grond van het feit dat interviews een vorm van conversatie welke voorkomt in het dagelijks leven,
zij het dan een zeer gespecialiseerde vorm van conversatie in het geval van het
onderzoeksinterview.
heel vaak gebruiken gespreksanalytische onderzoekers die interviews willen gebruiken in hun
gespreksanalyse een zeer gemoedelijke vorm van interactie, die zeer interactief van karakter is in
vergelijking met het gebruikelijke kwalitatieve interview. Deze gemoedelijke stijl levert echter vaak
gegevens op die even onthullend zijn over de interviewer als over de geïnterviewde.
Voor een interpretatieve fenomenologische analyse of een verhalende analyse is deze
gemoedelijke stijl van interviewen misschien te welbespraakt om de benodigde soort data op te
leveren. Kwalitatief interviewen doet een beroep op vele vaardigheden die niet ter sprake komen
bij een gewone conversatie. Daarnaast is het effectieve gebruik van kwalitatieve interviews veel
meer dan de interactie tussen de onderzoeker en de deelnemer tijdens het verzamelen van
gegevens.

50

3.3

De ontwikkeling van kwalitatief interviewen

Het interview heeft een lange geschiedenis (Kvale, 2007). Onder de vroege voorbeelden was
Thucydides (460 – 395 BC) die een verslag schreef in acht delen over de 27 jarige Peloponesische
oorlog tussen Athene en Sparta, gebaseerd op interviews met de betrokkenen. Het is bekend dat
de oude Egyptenaren volkstellingen verrichtten (Fontana and Frey, 2000) en natuurlijk Jezus
Christus is geboren in Bethlehem waar Jozef en Maria heen reisden voor de Romeinse tax telling.
Wellicht meer belangrijk in termen van kwalitatief interviewen was Brigham Young , de leider van
de momoonse godsdienst, verschenen in the New York Herald Tribune. Het interview werd geleid
door de redacteur en politicus Horace Greeley in Salt Lake City, Utah op 13 juli 1859. De
mormoonse leider beschreef onder andere slavernij als een goddelijke instelling.
Het gebruilk van interview in de sociale wetenschappen werd rechtstreeks meer ontwikkeld uit het
werk van Charles Booth, een victoriaanse filantropist, die in 1886 de sociale en ekonomische
situatie van de Londenaars onderzocht (Fontana en Frey, 2000). Dit werd gepubliceerd als “het
leven en het werk van de Londense bevolking” in verschillende uitgaven vanaf 1889. Interessant
was dat Booth afwijzend stond tegenover de kwaliteit van de verzamelde informatie door tellingen
die hebben geleid tot zijn studie van de armoede (pauperisme) onder de bewoners van East End
Londen. De bevingdingen van deze interviews leidden Booth naar het introduceren van
ouderlingen tehuizen. Methodologisch gezien was het een vroeg voorbeeld van triangulatie (zie
hoofdstuk 14) omdat hij gegevens gebruikt van zowel interview als etnografische observaties tot
het bekomen van zijn conclusies.
Kvale (2007) beweert dat er gevallen zijn geweest van kwalitatieve interviews doorheen de
geschiedenis van de psychologie die een sleutelrol speelden in de ontwikkeling van wetenschap en
professionele kennis (p. 5). Hij associeert kwalitatieve interviews met enkele van de belangrijkste
bijdragen tot de psychologie.




Sigmund Freud (1856 – 1939) wordt vermeld vanwege zijn grote therapeutische interviews
– inclusief de vrije associaties van de cliënt tijdens het interview.
De methode van vrije associatie moedigt de cliënt aan te praten over wat in zich opkomt
zonder reserve. De vrije associatie vereiste de verwerping van zelfcensuur in ruil voor het
aanvaarden van wat gezegd wordt zonde het vertonen van enige tekenen van
veroordeling. Er bestaat geen ordelijke basis voor vrije associatie en de therapeut
interviewer weet niet bij voorbaat waarheen het interview zal leiden. In deze zin is het
freudiaanse interview duidelijk een van de meer ongestructureerde vormen van kwalitatief
interview. Het algemeen doel van dit soort interview is het onthullen van nieuwe inzichten
en het begrijpen van de persoonlijkheid eerder dan het verzamelen van informatie voor
latere analyse.
Het werk van Jean Piaget (1896 – 1980) is gebaseerd op het interviewen van kinderen in
een tijdsverloop en in hun natuurlijke omgeving. Hij introduceerde door het kind uit te
voeren taken als onderdeel van het interview. Aangezien Piaget geschoold was in psychoanalyse vertoonde zijn benadering parallellen met die van Freud.
Door het gebruik van deze methodes begon Piaget de betekenis te verstaan van ideeën
zoals aantal, grootte en gewicht hetgeen centrale aspecten werden van zijn werk.
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Een ander belangrijk gebruik van kwalitatieve interviews is ontwikkeld door Ernest Dichter
(1907 – 1991), een marktonderzoekpsycholoog. Hij ontwikkelde gemotiveerd onderzoek.
Dichter beschreef de invloed van psychoanalytische methodes bij zijn gebruik van
kwalitatief interviewen in zijn studies over consumenten motivatie. Zijn gehele aanpak van
de marketing was gebaseerd op ideeën motivatie als gevolg van zijn psychoanalytische
principes.

Het is van enig belang dat alle psychologen die door Kvale worden aangeduid als belangrijk voor de
geschiedenis van het kwalitatieve interview in de psychologie Europeanen waren, alhoewel Dichter
het grootste deel van zijn carrière heeft doorgebracht in de Verenigde Staten. In deze context is het
ook te vermelden waard dat Kvale hoe de beroemde, alhoewel grotendeels in diskrediet gebrachte,
Howthorne Studie baanbrekend onderzoek was door kwalitatieve interviews (Mayo, 1949). In deze
studie werden duizenden werknemers, die werkten in de Hawthorne Electrical Plant, geïnterviewd
in de diepte als bestudeerd op andere manieren. Alhoewel Kvale dit werk toeschrijft aan Fritz Jules
Roethlisberger (1898 – 1974) en William J. Dixon, was de voornaamste stuwende kracht in deze
studies de Europese psycholoog en socioloog Elton Mayo (1880 – 1949). Het is volledig duidelijk
dat de invloed van de Europese onderzoekers, filosofen en sociale denkers in het gebruik van het
kwalitatieve interview als “kwalitatieve” onderzoeksmethode opmerkelijk is. Alhoewel deze
historisch belangrijke gebruikers van het kwalitatieve interview zouden ze toch gebruik maken van
andere methodes om gegevens te verwerven naast het interview. Dit is evident in het werk van
Piaget en Mayo.
Schijnbaar eenvoudige factoren hebben de ontwikkeling van het kwalitatieve interview in de
psychologie aangemoedigd zowel als in andere disciplines. Het is te eenvoudig om de rol van de
technologische vooruitgang te negeren in het mogelijk maken en vereenvoudigen van kwalitatieve
methodes van dataverzameling. Een belangrijke factor was de toenemende beschikbaarheid van
toegankelijke methoden voor het registreren van lange interviews in hun totaliteit.
Geluidsopnames werden pas algemeen beschikbaar in de periode na de tweede wereldoorlog met
de introductie van de bandopnemer. Dit betekende dat een één tot twee uur durend interview
zonder onderbreking kon worden opgenomen waardoor de nood tot het nemen van notities
tijdens en na het interview kwam te vervallen. Natuurlijk kan het maken van notities tijdens het
interview de vlotte doorstroming van het interview belemmeren en afbreuk doen aan de
interviewer. McBain (1956) publiceerde reeds vroeg een verhandeling over het gebruik van
bandopnemers in psychologische laboratoria, waarin hij vermeld dat het gebruik ervan gebruikelijk
was in de communicatie- , persoonlijkheid- , en klinisch onderzoek en dat het voordelen bood op
het vlak van het uitschrijven. Bevis (1949) had zelfs vroeger het gebruik van de opname aanbevolen
als een methode om het vooroordeel in interview onderzoek te verminderen. De mogelijkheid
interviews op te nemen was een belangrijke bijdrage in dat opzicht dat het meer mogelijkheden
verschaft voor zowel het natrekken als het uitschrijven van de inhoud van interviews.
Dicteerapparaten kunnen de snelheid van het uitschrijvingproces versnellen omdat ze het toelaten
om naar een bepaald punt in de opname terug te gaan. De komst van computers en hoge
kwaliteitsopname apparatuur gaf een verdere stuwkracht aan kwalitatief interviewen. Nu is het
niet enkel mogelijk om de geluidspatronen in detail te bestuderen, maar tekstverwerking laat to
snel gegevensbestanden te knippen en te plakken.
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Verder laten computer programma’s toe om gemakkelijk heen en weer te gaan in een digitale
geluidsopname wat de verwerking van de inhoud vergemakkelijkt.
In de jaren 70 en 80 is het interview een algemeen gebruikt onderzoeksinstrument geworden in
andere disciplines, in het bijzonder de sociologie, dus een verdere bevordering van het gebruik
ervan onder de ietwat terughoudende psychologiegemeenschap. Verwijzingen naar
semigestructureerde interviews in psychologische tijdschriften zijn eerder zeldzaam. Er wordt
slechts 100 maal naar verwezen in tegenstelling tot 400 maal naar gestructureerde interviews in
dezelfde periode. Daar was echter een massale stijging tussen 1980 en 2010 dan gaven de cijfers
aan dat er 6000 publicaties waren gebruik makend van semigestructureerde interviews en 11 000
gebruikmakend van gestructureerde interviews. Het belangrijkste van deze cijfers is dat ze een
belangrijke stijging aantonen in het gebruik van allerlei interview technieken en voor ons vooral
belangrijk het zuivere bewijs van de groeiende rol van het kwalitatieve interview in het
psychologisch onderzoek.

3.4

Hoe kwalitatieve interviews leiden?

In het algemeen wordt het als belangrijk beschouwd dat onderzoekers hun kwalitatieve interviews
zelf uitvoeren omdat dit de bekendheid tot in detail met de gegevens bevordert. Het is
fundamenteel dat het kwalitatieve onderzoek wordt beschouwd als een product van een
bijzondere sociale situatie met zijn eigen zeer onderscheiden kenmerken waardoor het zich
onderscheid van andere sociale situaties. Er is reeds een heleboel research gebeurd omtrent
interviewen in verschillende takken van de psychologie en het is de moeite waard hun bevindingen
in gedachten te houden in betrekking tot het kwalitatieve interview – bijvoorbeeld om een goede
verstandhouding te verkrijgen met de deelnemers aan het onderzoek. De noodzaak te vermijden
dat men de geïnterviewde leidt is karakteristiek voor de meeste vormen van interview. Door het
bestuderen van interviewing in het algemeen is het mogelijk verschillende van de valkuilen te
vermijden die beginnelingen maken. Goede interview vaardigheden samen met een zorgvuldige
voorbereiding zijn de voornaamste aspecten tot succes in het kwalitatieve interview. Het is een
van de cruciale kenmerken van kwalitatief onderzoek dat de onderzoeker gebruik maakt van
uitgebreide, rijke, dichte, en gedetailleerde gegevens ongeacht de bron.
Derhalve moeten de inspanningen van de interviewer gefocust zijn op de aanmoediging van een
rijke omschrijving. Terwijl training en ervaring nodig zijn om een interview goed uit te voeren zijn
voor succes van het gegevens verzamelingproces verschillende eigenschappen nodig naast het
eigenlijke interview zelf. De onderzoeker moet de leiding hebben over alle stappen van het
onderzoeksproces, het rekruteren en het vergoeden van de deelnemers.
Het kwalitatieve interview is heel flexibel en kan worden uitgevoerd op verschillende manieren om
tegemoet te komen aan de eisen van afzonderlijke studie.
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Het hierna volgende duidt sommige van de dimensies aan waarin kwalitatief onderzoek kan
variëren:






Traditionele interviews worden gezien als een duo: de geïnterviewde en de interviewer.
Kwalitatieve interviewers zijn veel flexibeler in termen van het opzet van het interview.
Bijvoorbeeld : de focusgroep is een soort van groepsinterview waarbij meer dan één
interviewer en twee of meer geïnterviewden betrokken zijn (zie hoofdstuk 4 waarin
focusgroepen in detail worden bestudeerd). Kwalitatieve interviews kunnen eveneens
uitgevoerd worden met meer dan één geïnterviewde terzelfder tijd zoals bijvoorbeeld
partners (bijvoorbeeld: gehuwde koppels) het onderwerp zijn van het onderzoek. Het
interviewer - geïnterviewde duo is niet in alle omstandigheden het beste. Het is inderdaad
niet altijd mogelijk de traditionele structuur aan te nemen, bijvoorbeeld is het mogelijk dat
andere familieleden zich in het interview willen mengen.
Interviews dienen niet noodzakelijk van aangezicht tot aangezicht te worden uitgevoerd.
Het telefonisch interview is in bepaalde gevallen een goede vervanging. Het heeft het grote
voordeel economisch te zijn zowel in tijd als in geld. Er dient niet heen en weer te worden
gereisd tussen de interviews, het interview kan bijvoorbeeld zeer tijdrovend zijn, of het is
niet altijd mogelijk om met de bereidwillige deelnemers tot een afspraak te komen.
Sommige onderzoekers beweren ook dat het telefonische interview nuttig kan zijn
wanneer het gaat om zeer gevoelige onderwerpen, maar het kan eveneens het geval zijn
dat het telefonisch interview vluchtig en gemaakt overkomt wanneer zeer gevoelige
onderwerpen aangeroerd. Het telefonisch interview kan bijvoorbeeld gepast zijn voor
seksuele onderwerpen, maar ongepast wanneer een sterfgeval het onderwerp is van het
interview. Elke omstandigheid is verschillend en de onderzoeker zal met vele factoren
dienen rekening te houden om tot een beslissing te komen omtrent de te gebruiken vorm
van het interview. De belangrijkste en grootste kritiek op het telefonisch interview – een
kleine respons graad – heeft weinig of geen betekenis voor het kwalitatieve interview
aangezien de bemonstering veelal voor theoretische doeleinden dient in plaats van de
karakteristieken van een populatie aan te tonen. Natuurlijk de andere tegenkanting tegen
telefonisch onderzoek is het verlies aan non-verbale communicatie dewelke in sommige
omstandigheden informatie kan verschaffen. Er zijn eveneens mogelijkheden om het
kwalitatieve onderzoek via het internet uit te voeren. De kans bestaat echter dat de
geschreven tekst het gesproken woord verdraait.
Voor sommige onderzoekers, speciaal deze die van een gemengde methode gebruik maken
(bijvoorbeeld degenen die kwalitatieve en kwantitatieve creatief combineren), kan er een
voordeel schuilen in het gebruik van redelijk gestructureerde vragen en relatief
ongestructureerde. Op deze manier kunnen redelijke eenvoudige gegevens (bijvoorbeeld
demografische en andere achtergrond details) redelijk snel worden bekomen terwijl te
gelijkertijd de deelnemers de kans wordt geboden hun gevoelens, ervaringen,
levensverhalen tot in detail te uiten.

Het kwalitatieve interview, zoals we het hebben gezien, valt meer naar de kant van het
ongestructureerde dan naar het gestructureerde eind van de balans. Maar dit kan misleidend zijn
omdat structuur hier in grote mate refereert naar de voorafgaande planning van het interview.
Het zou niet mogen geïnterpreteerd worden als zouden kwalitatieve interviews enigszins
wanordelijke evenementen zijn.
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Het feit dat de gestelde vragen gedurende de loop van een kwalitatief interview niet volledig
gekend zijn betekent niet dat het interview chaotisch is. Het betekent slechts dat de interviewer
hard moet werken om van het interview een zo coherent mogelijk geheel te maken. Zoals we
hebben gezien heeft het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief interview grotendeels te maken
met het ontbreken van beperkingen op de antwoorden van de deelnemers en de vrijheid van de
onderzoeker nieuwe aangepaste vragen te stellen in het kwalitatieve onderzoek. Het totaal
ongestructureerd interview wordt zelden gevonden bij kwalitatief onderzoek en het is fout te
veronderstellen dat er succesvolle interviews bestaan waarbij de onderzoeker geen specifiek doel
voor ogen heeft. Het kwalitatieve of semigestructureerde interview vereist, door zijn zeer
natuurlijke aard, dat de onderzoeker een goede vraagsteller en eveneens een goed luisteraar is.
Een goede vraagstelling is onmogelijk zonder hetgeen vooraf ging in het interview goed te hebben
geabsorbeerd en begrepen.

3.5

De voorbereidende fase van het kwalitatieve interview

Het kwalitatieve interview vereist een zorgvuldige planning wil het volledig effectief zijn. Alhoewel
de ongedwongenheid bij studenten enigszins kan verschillen van deze van professionele
onderzoekers moet de nieuwkomer eveneens vertrouwd zijn met alle voorbereidende fases. Daar
het kwalitatieve onderzoek normaliter geen vrije conversatie, maar een gepland proces is, moet
van bij aanvang met een aantal factoren worden rekening gehouden. In bepaalde gevallen is het
mogelijk dat sommige fases van het voorbereidend werk vrij weinig vergen omdat ze vrij recht –
toe – recht - aan zijn, doch in andere gevallen eisen ze meer werk. Het kan bijvoorbeeld moeilijk
zijn deelnemers aan te trekken indien deze uit een gespecialiseerde groep dienen te komen, terwijl
het in een ander onderzoek makkelijk kan zijn indien het medestudenten, of gewoon mensen uit
het publiek mogen zijn.
Zoals alle onderzoek dient het kwalitatief interview eveneens gefocust te zijn. Het komt zelden
voor dat het kwalitatieve interview wordt uitgevoerd over een langere periode met onbegrensde
mogelijkheden tot het stellen van bijkomende vragen. (Zulk onderzoek zou enkel uitvoerbaar zijn
met slechts een, of een klein aantal deelnemers.)
Welke duurtijd is dan gebruikelijk voor een typisch kwalitatief interview? Normaliter zouden
kwalitatieve interviews niet langer dan ongeveer twee uren mogen duren. Met deze beperking is
het duidelijk dat er een grote selectiviteit dient te zijn omtrent de inhoud van het kwalitatieve
interview. Zonder enige focus op het interview zouden deelnemers de reikwijdte van de vragen
enigszins verwarrend en eventueel opdringerig kunnen vinden. Deelnemers moeten het doel van
het interview begrijpen niet in het minst omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan het
bereiken van de objectieven van het interview. Zonder medewerking van de deelnemers zijn
kwalitatieve interviews gedoemd om te mislukken.
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Hierna volgen de belangrijkste fases in de voorbereiding van het kwalitatieve interview – zie tabel
3.2 voor een overzicht:


Fase 1: Onderzoek conceptualisering en ontwikkeling. Het is moeilijk te veralgemenen
hoe onderzoeksideeën zijn ontwikkelen. Het is echter altijd belangrijk in een onderzoek
altijd zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen in de objectieven en doelstellingen van het
onderzoek. We willen uiteraard niet stellen dat de onderzoeker reeds volledige
duidelijkheid omtrent het onderzoek dient te hebben op het ogenblik dat hij het
onderwerp in overweging neemt. Er zijn verschillende omstandigheden waarin de
onderzoeker gegevens dient te verzamelen om het fenomeen eenvoudigweg beter te
begrijpen: dit kan het geval zijn wanneer er weinig bestaand onderzoek is uitgevoerd
aangaande het onderwerp en de interviews nodig zijn om een beter licht te werpen op het
onderwerp in kwestie. De kwalitatieve onderzoeker moet in dit stadium duidelijk tot het
besef komen waarom kwalitatieve interviews noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan
de objectieven van de studie. Deze rechtvaardiging dient niet tot in detail te worden
uitgewerkt, maar de onderzoeker moet de basis van zijn besluitvorming kunnen
verwoorden.

Tabel 3.2. fases in het proces van het kwalitatieve interview
Voorafgaand aan het interview
1. Onderzoeksconceptualisering en
ontwikkeling
2. Voorbereiding van de interview
gids (interview schema)
3. Geschiktheid van de steekproef
voor het diepte-interview
4. Interview try out
5. Vergelijking tussen interviews
6. Communicatie tussen
interviewers
7. Voorbeeld rekrutering en selectie
8. Deelnemers managment
9. Locatiekeuze en voorbereiding


Tijdens het interview

Volgend op het interview

1. Opname van het
interview
2. Orientatiefase van
het interview
3. Wat kwalitatieve
interviewers “doen”
tijdens het interview
4. Het interview naar
een besluit leiden

1. Begeleiding van de
interviewer
2. Gegevensbescherming en
beheer
3. Gegevens transcriptie

Fase 2: voorbereiding van de interview gids Een standaardpraktijk bij het gebruik van het
kwalitatieve onderzoek is dat een skelet van het onderzoek moet ontworpen zijn vooraleer
kan begonnen worden met de fase van het verzamelen van de data. Naar zulk een skelet
wordt verwezen als de “interview gids”. Dit kan eenvoudig een lijst van onderwerpen of
gebieden zijn die moeten worden behandeld of vragen die moeten worden beantwoord.
Natuurlijk kunnen onderwerpen worden behandeld en vragen worden beantwoord in de
loop van het interview, zonder enige aanzet van de interviewer, hetgeen van de
onderzoeker vereist dat hij zo flexibel is dat toch elke vraag van de interview gids
rechtstreeks aan bod komt. Een vraag stellen waarop de deelnemer reeds heeft
geantwoord als antwoord op een eerdere vraag kan door de geïnterviewde ervaren
worden als een gebrek aan interesse eerder dan als onervarenheid.
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De gids kan worden aangepast door ervaring – misschien duikt onverwacht een belangrijk
probleem op tijdens de interviews, waarvan systematisch wordt aangevoeld dat het zou
moeten ingevoegd worden in de volgende interviews. Dit is een herstelactie, karakteristiek
aan de flexibiliteit van het kwalitatieve onderzoek interview. Gestructureerde interviews
daarentegen kunnen hierop niet op deze wijze reageren. De interview gids heeft niet de
focus zoals de vragenlijst in het gestructureerde interview die heeft. Het is niet
noodzakelijk dat de gids wordt geraadpleegd tijdens het interview, maar de interviewer
moet toch tijd uit trekken om naar het einde van het interview na te gaan of alles is
behandeld. Geen paniek, de geïnterviewde zal begrijpen waarom dit nodig is. De gids is
normaliter erg kort en kan makkelijk worden van buiten geleerd. Na enkele interviews, zal
de interviewer er slechts nog vluchtig naar verwijzen.
Voor onervaren onderzoekers bestaat het gevaar dat enkel de gids de aandacht krijgt van
de onderzoeker ten nadele van het de kwaliteit van het interview. De interview gids moet
op de achtergrond van het interview worden gebruikt en niet als de spil van de interactie
zoals de gestructureerde vragenlijst. De primaire focus van het kwalitatieve interview ligt
op hetgeen de geïnterviewde te vertellen heeft en er voor te zorgen dat voldoende
bijkomende vragen/onderzoek moet worden geïntroduceerd om tot volledige exploratie
van het onderwerp, vanuit het standpunt van de deelnemer, te komen. Met andere
woorden, de kwalitatieve interviewer is een actieve luisteraar. De actieve luisteraar moet
(a) zoveel mogelijk trachten te absorberen van wat er wordt gezegd en (b) en bijkomende
vragen formuleren om de hiaten in de antwoorden van de geïnterviewde aan te vullen
waar deze onduidelijk, te kort, of tegenstrijdig is bijvoorbeeld. De interview gids verstrekt
de structuur waardoor de rijkdom van de antwoorden van de deelnemer wordt
gemaximaliseerd. Het doel en het succes van het kwalitatieve interview ligt in de rijkdom
aan gegevens die het oplevert. Kort samengevat:
o De interview gids moet de vragen, onderwerpen die moeten behandeld worden
structureren op een natuurlijke, praktische en handige manier. Dit moet natuurlijk
worden aangepast bij elk interview. Het is bijvoorbeeld zinloos en contraproductief
een vraag te stellen waarop men de nodige informatie reeds heeft bekomen van
de deelnemer. Een ongeorganiseerde opeenvolging van vragen maakt het
interview moeilijk zowel voor de interviewer als de geïnterviewde. Er is een
aanzienlijk hoeveelheid geheugenwerk tijdens het interview en een logische en
praktische structuur helpt beide partijen in een interview.
o Zelfs als iemand een kwalitatief interview leidt kan het wenselijk zijn een aantal
basisgegevens en routine informatie te bekomen door gebruik te maken van
directe gestructureerde vragen.
Basis demografische informatie zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, beroep
en zo kunnen efficiënt worden bekomen door gestructureerde methodes te
gebruiken. Dit is geen aanbeveling maar slechts een mogelijkheid. Er ligt wel het
gevaar besloten dat er een atmosfeer ontstaat van korte vragen en antwoorden.
Verder in deze context wil de onderzoeker misschien dieper ingaan op zaken zoals
opleiding, welke in een andere context misschien onbelangrijk zijn.
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De interview gids is geen lijst van alle mogelijke te stellen vragen of onderwerpen
die mogelijks interessant kunnen zijn. Onderzoek wordt uitgevoerd met een doel
en de interviewer moet geïnformeerd zijn over de vragen en ideeën die tot het
onderzoek leiden. Het is eenvoudigweg onmogelijk om in de gids elke vraag op te
nemen die zou opwellen over een onderwerp. Er zijn praktische grenzen aan de
lengte van een interview en een tweetal uren lijkt de maximum toegelaten grens.
Veel langer vergt heel wat van zowel interviewer als geïnterviewde.
Fase 3: Geschiktheid van de steekproef voor kwalitatieve interviews: Het is moeilijk, maar
niet onmogelijk, om op een goede manier kwalitatieve interviews af te nemen van
bepaalde types individuen – bijvoorbeeld jonge kinderen – maar het gebruik van
aangepaste taal voor de bepaalde groep kan zeker helpen. Alhoewel , de rijke respons
vereist in het kwalitatieve onderzoek in zulke groepen zeker niet zal bereikt worden welke
aanpassingen de onderzoeker ook toepast. De kwalitatieve aanpak, in dit geval, kan
misschien niet passend. Het advies van geïnformeerde informanten over zo’n groepen,
samen met piloot interviews kunnen hulpvol zijn in de planning van zo’n moeilijk
onderzoek.
Fase 4: interview uittesten (piloting): Men kan niet garanderen dat de eerste interviews in
een reeks de gegevens van de verwachte kwaliteit zullen produceren. Daar zijn veel
redenen voor, oa de vaardigheid van de interviewer als ook de adequaatheid van de
interviewgids.(=de interviewleidraad?). Om die reden is het een verstandige stap om op
voorhand iemands interviewstijl en -procedures uit te proberen voor de belangrijkste fase
van het verzamelen van gegevens. Dit is de pilootstudie fase. Zo’n een vroege proefversie
kan inhouden:
o Ofwel een aantal praktijk interviews in het kader van het opdoen van ervaring en
het identificeren van problemen, ofwel
o Het begin van de belangrijkste verzameling van gegevens, maar erkennen dat de
eerste gesprekken problemen omvatten die moeten worden aangepakt door een
wijziging aan de procedures te brengen.
De keuze tussen deze twee hangt sterk af van de schaarste van geschikte deelnemers.
Wanneer de deelnemers van het juiste type moeilijk te verkrijgen zijn, zelfs dan kunnen
inadequate interviews een waarde hebben. Natuurlijk gebeuren piloot interviews het best
door het verkrijgen van de opmerkingen van zowel de geïnterviewden en anderen, zoals
leden van het onderzoeksteam en de supervisor van het onderzoek.



Fase 5: Inter-interview vergelijking: Interviews zijn meestal een onderdeel van een serie
interviews in plaats van eenmalige gebeurtenis in het onderzoek. Als gevolg hiervan zal de
interviewer andere interviews voltooid hebben of zich bewust zijn van interviews die
collega's hebben gedaan. Kwesties die naar voren zijn gekomen in deze eerdere interviews
moeten van invloed zijn op het huidige interview. De interviewer kan deze onderwerpen al
opgenomen hebben in het nieuwe interview, maar soms komen dingen niet meer voor in
het huidige interview, die wel ervoor voorkwamen. De onderzoeker moet dit overwegen
en eventueel de redenen zoeken waarom dat het geval is, door voorzichtig te ondervragen.
Deze over-de-hele-lijn visie van een serie interviews draagt bij aan de complexiteit van de
taak van de interviewer.
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Fase 6: Communicatie tussen de interviewers: Hoeveel verschillende onderzoekers zullen
er interviews afnemen? Door twee of meer verschillende interviewers in te zetten,
ontstaan er problemen met betrekking tot het waarborgen van gelijkenis en
‘gelijkmatigheid van de dekking’ in/over de interviews heen. Hoe worden de
ontwikkelingen gecommuniceerd tussen de interviewers? Het is misschien wel het
overwegen waard om meer gestructureerde interviews te gebruiken als de logistiek van
het gebruik van meerdere interviewers te complex wordt. Een gestructureerde aanpak kan
echter ook problematisch zijn en er is mogelijk geen enthousiasme voor of een voordeel uit
te halen.
Fase 7: Steekproef werving & selectie: Hoewel een conventionele aselecte steekproef heel
ongebruikelijk is in kwalitatief onderzoek, moet de onderzoeker een strategie
bewerkstelligen om geschikte soort van deelnemers aan te werven. Soms kan deze
strategie betrekkelijk eenvoudig zijn waarbij de selectie niet beperkt is tot een speciale
groep van deelnemers. Waar een gespecialiseerde groep van individuen nodig is, moet er
meer zorg en vindingrijkheid uitgeoefend worden. Bijvoorbeeld, een
gezondheidspsycholoog kan geïnteresseerd zijn in mensen met een bepaald type
aandoening (kanker, chronische pijn, mantelzorgers van mensen met dementie, enzovoort)
waarvoor geen openbare lijst van namen bestaat. Dat wil zeggen, in termen van
conventioneel onderzoek, er is geen toegankelijk steekproefkader zoals de kieslijst van
waaruit de deelnemers kunnen worden geselecteerd. Natuurlijk, het zou een lange,
moeilijke en, uiteindelijk, zinloze taak zijn om mensen uit de kieslijst te contacteren en om
erachter te komen of ze passen binnen de vereiste kenmerken voor deelname aan de
studie. De alternatieve benadering houdt in het opstellen van een lijst van personen of
organisaties die in staat zijn te helpen bij het aanwerven van geschikte mensen voor de
studie. Bijvoorbeeld, als de onderzoeker wenst om patiënten met chronische pain te
interviewen, dan vallen onder de mogelijke contacten:
o

ziekenhuisafdelingen die patiënten met chronische pijn behandelen -misschien kan
een 'flyer' worden achtergelaten om het onderzoek bekend te maken en rekruten
te verkrijgen- al hebben ze geschikte lijsten met contactpersonen;

o

GPs die een aantal van hun patiënten kunnen identificeren, wie er binnen de
categorie valt;

o

Zelfhulpgroepen voor patiënten met chronische pijn;

o

Een sneewbal steekproef waarbij enkele gekende patiënten geïdentificeerd
worden en gevraagd om andere te nomineren/benoemen met dezelfde
omstandigheden (als hen)

o

Adverteren in een lokale krant.
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De onderzoeker moet zich afvragen waarom een bepaalde persoon of organisatie moet
bereid zijn om te helpen op deze manier. Er zijn vele redenen waarom individuen en
organisaties niet zullen samenwerken met onderzoekers en, natuurlijk, zal het nodig zijn
dat de onderzoeker hard moet werken om te voorkomen dat deze redenen overheersen. In
het algemeen, moeten onderzoekers proberen om een goede relatie met de belangrijkste
leden van organisaties te onderhouden, met als doel ervoor te zorgen dat hun vertrouwen
verzekerd is en uiteindelijk samenwerking. In deze omstandigheden hebben
interpersoonlijke contacten (bijv. Wie ken jij die misschien nuttig kan zijn?) meer kans om
vruchtbaar te zijn dan de formele brieven met verzoeken om samenwerking. Zodra de
samenwerking is verkregen, kan de organisatie nog steeds voorwaarden en eisen opleggen.
Er zou bijvoorbeeld kunnen worden op aangedrongen dat de eerste contacten met
potentiële deelnemers aan het onderzoek gemaakt zijn door een lid van de organisatie in
plaats van de onderzoeker. Het verkrijgen van geloofwaardigheid en samenwerking kan
een tijdrovend proces zijn en het kan natuurlijk uitlopen op een mislukking. Een contact
kan enthousiast zijn om te helpen, maar blijkt uiteindelijk niet in staat te zijn om de
samenwerking van de organisatie te verzekeren. Organisaties zijn waarschijnlijk niet bereid
samen te werken met onderzoekers die niet positief tegenover de doelstellingen van die
organisatie staan. Dit alles kan worden gezien als een risico dat een afbreuk doet aan het
onderzoek. Soms kan een primaire steekproef wervingsmethode mislukken. Het lijkt,
bijvoorbeeld, moeilijk te zijn om onderzoek te doen naar inbrekers als men niet de
medewerking kan bekomen van gevangenissen of de reclassering. In deze omstandigheden
kunnen alternatieve methoden van steekproef aanwerving worden ingeroepen.
Bijvoorbeeld, organisaties die zich bezighouden met ex-gedetineerden kunnen een bron
van rekruten zijn, of denkbaar, een sneeuwbal steekproef van inbrekers teweeg brengen
als er 1 de eerste contacten met enkele leden van de inbreker broederschap zou kunnen
maken.
Fase 8: Deelnemer management: Eén van de frustrerende aspecten van de kwalitatieve
interviews is de mate waarin de onderzoeker afhankelijk is van de deelnemer die op een
bepaalde plaats, op een bepaald tijdstip moet zijn en gelukkig (vrijwillig/enthousiast) is om
te worden geïnterviewd. Het is heel gemakkelijk tijd en moeite te verspillen met het
opzetten van interview afspraken om alleen te ondervinden dat de geïnterviewde niet
komt opdagen. Nu kan dit door allerlei redenen. Het is niet gepast om te veronderstellen
dat deze no-shows aangeven dat de deelnemer in spe niet echt geïnteresseerd is om deel
te nemen. Soms kunnen zij het gewoon vergeten. Het is dus belangrijk om 'de deelnemer
aan boord te houden' tijdens de periode vóór de afspraak voor het interview. Dit houdt
dingen in als:
o Het schrijven van brieven om de deelnemer te bedanken voor het akkoord gaan
om deel te nemen, terwijl op hetzelfde moment ze herinneren aan de datum, tijd
en plaats van het interview;
o Op een hoffelijke manier de deelnemers opbellen de dag vóór of de ochtend van
het interview om hen aan het interview te herinneren en om te controleren of er
problemen of moeilijkheden zijn ontstaan;
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Het bieden van informatie aan de deelnemers met een aantal details over de
achtergrond van het onderzoek en het doel ervan, samen met een beschrijving van
de ethische regelingen die bij het onderzoek betrokken zijn. Deelnemers die niet
over dergelijke informatie beschikken, kunnen de verkeerde idee over de aard van
het onderzoek krijgen en “back-out”/ (doelen op/veronderstellen?) foute
antwoorden.
Fase 9: De voorbereiding / selectie van de interviewlocatie: Er zijn veel potentiële locaties
voor onderzoek interviews, elk met zijn voordeel en risico's. Wat de mogelijkheden precies
zijn, hangt enigszins af van de bestudeerde individuen en uitspraken over wat wenselijk is.
De langdurige aard van de kwalitatieve interviews betekent dat men zelden deelnemers
zou interviewen op straat of op de stoep zoals gewoonlijk optreedt in marktonderzoek
interviews. Een voor de hand liggende keuze is voor de geïnterviewde naar de werkplek
van de onderzoeker te reizen. Een problemen daarbij is dat de onderzoeker beroep doet op
de deelnemer om al het werk te doen in het voldoen aan de afspraak. Er kan enige
complexe logistiek worden betrokken, die resulteren in het verlies van een aantal
interviews. Er zijn andere problemen, zoals:
o De nood een gepaste, ongestoorde, stille plaats te vinden;
o De communicatie problemen die zouden kunnen worden betrokken om ervoor te
zorgen dat alle relevante collega's in kennis worden gesteld dat het interview
plaatsvindt- ze moeten bijvoorbeeld weten waar de geïnterviewde naartoe
gestuurd moet worden als ze toekomen;
o Sommige burelen kunnen koude en steriele plaatsen lijken om interviews af te
nemen over gevoelige onderwerpen;
o Burelen / kantoren hebben de neiging om (alleen) beschikbaar te zijn tijdens de
werkdag, net wanneer de geïnterviewden niet beschikbaar zijn door hun job.
Een voor de hand liggende alternatief is om de geïnterviewde thuis te bezoeken. Een
voordeel is dat de geïnterviewden zich meer kan ontspannen op eigen terrein. Maar de
thuiswoning kan ook voor een aantal redenen geen geschikte locaties zijn:
o Er kunnen te veel afleidingen zijn van kinderen, dieren, enzovoort. Er kunnen
andere mensen rondlopen voor wie de geïnterviewde niet wenst te discussiëren
over bepaalde problemen – of, alternatief, de andere mensen kunnen
meewerken/zich moeien met het interview.
o Het is moeilijk om opneemmateriaal op te zetten in iemands huis omdat het
opzetten op de plek gedaan moet worden – of er kan een kanarie singen op de
achtergrond, wat de transcriptie moeilijker maakt.
Natuurlijk, zijn er nog vele andere locaties die kunnen overwogen worden. Het
noodzakelijkste is dat er actief moet worden overwogen om die locatie die het best dient
naargelang de belangen van het onderzoek. Onthoud ook dat er niet één best geschikte
locatie is voor alle deelnemers van het onderzoek.
Er kunnen zich veiligheidsmoeilijkheden ontwikkelen bij het gebruik van bepaalde locaties.
Geïnterviewden thuis bezoeken is niet zonder zijn gevaren en het kan nodig zijn regelingen
te maken betreffende de veiligheid van de interviewer.
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Ook kunnen sommige onderzoeklocaties intrinsiek gevaarlijker zijn dan anderen (vb.
gevangenis) en opnieuw moet mogelijk passende overweging worden gegeven aan de
veiligheid van de interviewer. Boxen 3.1 en 3.2 geven details over twee studies waarin
kwalitatief interviewen bij betrokken was.

Box 3.1: Illustratieve onderzoekstudie – Het interviewen van seksuele
delinquenten over pornografie
Eén van de opvallende kenmerken van veel psychologische onderzoeken is dat het zich
concentreert op relaties tussen de aspecten van de gegevens in plaats van het beschrijven van het
psychologische fenomeen dat onderzocht wordt. Er zijn echter momenten in het onderzoek waarin
er weinig bekend is over het onderwerp dat de onderzoeker aan het bestuderen is. In die
omstandigheden lijkt het belangrijk dat de onderzoeker zoekt om zichzelf vertrouwd te maken op
welke manier dan ook. Als er geen aanzienlijke onderzoeksliteratuur is, dan kunnen interviews en
andere methoden verzocht worden om het beeld in the vullen. Wanneer Howitt (1995) begon te
werken met het interviewen van pedofielen was hij gemotiveerd door het verlangen om het
onderwerp ‘fantasie’ te ontdekken. Nu, fantasie is een woord dat voor de meesten van ons iets
betekent, maar meestal niet helemaal hetzelfde. Voor sommigen van ons kan het een ‘pipe-dream’
zijn zoals het winnen van de Nationale Loterij, voor anderen kunnen het onrealistische ideeën zijn
over wat er gebeurt rondom ons. Door ordinaire mensen te proberen interviewen over hun
fantasieën werd het duidelijk dat wat ze te zeggen hadden, de onderzoekers niet stimuleerden in
hun begrip over fantasie.
Zoals dat gebeurt in onderzoek neemt serendipiteit dan de (touwtjes in handen) hand. Howitt en
Cumberbatch (1990) hebben een gedetailleerd overzicht van onderzoeksliteratuur gepubliceerd
over pornografie voor een overheidsdienst. Zoals je je kunt inbeelden is dit soort van taak een
politiek heet ijzer. Iedereen, inclusief politiekers, heeft een eigen visie op zo’n onderwerp. Toevallig
hoorde Howitt Ray Wyre (1051-2008), een expert in het begeleiding van seksueel misbruik, kritiek
geven op het rapport van Howitt en Cumberbatch’s in een radio interview. Vervolgens drong het
tot hem dat dit de context was om fantasie te beginnen bestuderen- namelijk, fantasie en seksuele
delinquenten. Gelukkig was Ray Wyre meer dan behulpzaam in het voorzien aan Howitt van
toegang tot seksuele delinquenten in het dan beroemde Gracewell Instituut. Het werd ook vlug
duidelijk dat relatief weinig gepubliceerd onderzoek beschikbaar was over pedofielen op dat
moment. Er is een enorme stijging sindsdien, maar dingen kunnen heel snel beweging in nieuwe
onderzoeksgebieden.
In de vorige paar zinnen is een veel verborgen dat relevant is voor dit hoofdstuk. Vooral, In het
bijzonder werden vrijwel alle van de voorlopige eisen voor de planning van het onderzoek
behandeld met of bepaald door de keuze om het onderzoek op basis van seksuele delinquenten in
een zedendelinquent behandelkliniek te laten plaatsvinden. De steekproef was hierdoor duidelijk
gedefinieerd, de locatie was hierdoor bepaald, het beheer van de deelnemers was hoofdzakelijk
gedaan door de kliniek, enzovoort. Zelfs de problemen zoals de gepastheid van de mannen voor
kwalitatieve interviewen was voorbestemd aangezien de mannen geselecteerd waren voor
therapie op basis van cognitieve methoden waarin ze in staat waren te reflecteren, maar ook het
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bediscussiëren van hun misbruik met anderen. Op dezelfde manier was de klinische omgeving geen
afleiding vanwege de simpele reden dat de mannen hun dagen doorbrachten in deze omgeving.
Natuurlijk moet de onderzoeker de interviews plannen. De interviewleidraad is gewoon een lijst
van gebieden die de onderzoek wil ontdekken in het interview- dingen zoals de kindertijd van de
mannen, hun criminele gedrag in detail, pornografie, fantasie, ouders, volwassen relaties
enzovoort. Er werd geen echte beproeving uitgevoerd. De eerste 2 interviews waren wat
voorzichtig en verkennend van de methodologie, maar het werd al snel duidelijk dat de interviews
werkten in die zin dat ze uitgebreide en in de diepte gegevens produceerden. De mannen leken
baat te hebben van het proces, misschien als een manier voor het proberen goed te maken van de
schade die zij hebben veroorzaakt, misschien omdat ze relatief goedaardig/goed contact kregen in
vergelijking met de ietwat vijandige en uitdagende werk in groepstherapie dat ze bezig waren, of
misschien omdat ze zich beter begonnen te begrijpen. Natuurlijk was er de occasionele kleine crisis
om mee om te gaan- de man kon emotioneel worden of wenen, gebieden van het interview
zouden kunnen resulteren dat de man weigert informatie te geven (bv. het was te emotioneel om
hun moeder of hun geweldadige misdaden te bespreken). Die waren niet voorspelbaar. Er werden
geen nota genomen tijdens het interview, maar het materiaal laat zich gemakkelijk in het geheugen
opslaan vanwege de emotionele aard. De opname werd gemaakt met professioneel kwalitatief
apparatuur en gecontroleerd op kwaliteit tijdens het interview.
Interviews met zulke mannen, die grafisch in detail zijn opgenomen, zijn een uitdaging voor de
interviewer. Ze zijn niet alleen fysiek en mentaal vermoeiend, maar ze zijn emotioneel uitputtend.
Dit komt gedeeltelijk door de aard van de inhoud van het interview, maar ook omdat deze mannen
dikwijls vrij verontrustende jeugd en trieste levens in het algemeen hadden. Dat betekent dat de
interviewer de mogelijkheid moest vinden om te praten met sympathieke anderen om de
ervaringen te delen die in zekere zin een bijdrage was aan het formuleren van een analyse van de
gegevens. De interviews werden in een letterlijke vorm over-/uitgeschreven. Wat echter al vroeg
duidelijk was in de interviewseries, was dat de analytische ideeën tot de onderzoeker kwamen uit
die interviews. Met andere woorden, er begon zich niet alleen een analyse te formuleren tijdens de
interviews, maar die analyse kon terug worden meegenomen in de latere interviews op het gebied
van/om te verzekeren dat relevante gebieden bedekt waren/eronder vielen. Het werd,
bijvoorbeeld, heel vroeg duidelijk in de interview series dat er een verbinding was tussen misbruik
ervaren door de man in zijn eigen jeugd en vroege seksuele ervaringen met andere kinderen, met
het misbruik dat hij pleegde op kinderen in zijn volwassen jaren. Howitt beschrijft dit als
homologie. Dus, bijvoorbeeld, de dader heeft de neiging om een kind te misbruiken die dezelfde
leeftijd als hem heeft wanneer hij seksuele ervaring had in zijn jeugd. In dit alles is er een
aanwijzing dat hoe levendiger het interview materiaal is, hoe gemakkelijker het is om die
gedetailleerde kennis/vertrouwdheid met de gegevens te vertalen in analytische ideeën. Op een
mee beschrijvend niveau, wordt het duidelijk dat pornografie in relatie met pedofilie eerder een
complex ding is. Het onderzoek werd uitgevoerd voor het uitgebreide gebruik van het Internet, dus
het gebruik van Internet kinderpornografie was geen probleem. Toch, wat veelzeggend was, was
dat de daders de neiging hadden om op andere wijze onschadelijk films en tv-programma’s te
gebruiken als onderdeel van hun seksuele fantasieën over kinderen. Zo kon een Walt Disney film
met kinderen gebruikt worden om de fantasie te voeden zonder de nood te hebben aan materiaal
dat seksueel expliciet is.
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Ten slotte is er geen andere manier dan het kwalitatieve interview om data te verzamelen voor een
onderzoek als dit. Met zorg, kan een gedetailleerd verhaal verzameld worden dat niet alleen de
vraagstelling in detail onderzoekt, maar de onderzoeker toelaat het in context te plaatsen in het
leven van de geïnterviewden.

Box 3.2: Illustratieve onderzoeksstudie – Verontrustende
‘vrouwonvriendelijke’ medische klachten
Polycystisch ovaria syndroom (PCOS) is een medische conditie waarbij beide ovaria aangetast zijn
door cysten. De aandoening resulteert in disfunctie van het reproductie systeem samen met meer
duidelijke, fysische kenmerken zoals obesitas en overmatig haargroei evenals haarverlies dat het
karakteristiek patroon van mannen volgt. Sinds zijn identificatie in jaren 1930, is PCOS behandeld in
de medische literatuur vanuit een medisch perspectief. Kitzinger en Willmott (2002) wijzen erop
dat de aandoening weinig algemene discussie gekregen heeft, afgezien van dit, en welke
referenties er zijn het meestal tot 'bebaarde dames' en andere 'afwijkingen' van 'echte'
vrouwelijkheid zijn. Vrouwen met PCOS, volgens onderzoek, ervaren stress geassocieerd aan de
symptomen van hun aandoening en de daarmee samengaande angst toch waarschijnlijk niet
psychopathologisch. Uiteraard kan PCOS identiteit problemen veroorzaken bij vrouwen en
Kitzinger en Willmott hebben een feministisch perspectief richting proberen te begrijpen hoe
patiënten hun vrouwelijke identiteit beheren. De onderzoekers beschrijven hun belangrijkste
bevindingen zijnde als de manier waarbij zulke vrouwen zichzelf ervaren als ‘freaks’ (een term
gebruikt bij veel van de vrouwen) die niet in overeenstemming zijn met de ‘normen van de “juiste”
vrouwelijkheid’. Lichaam- en gezichtsbeharing waren de meest storende symptomen dat de
vrouwen ervaren in relatie tot de aandoening. Goede vrouwen, in de visie van de vrouwen, zijn vrij
van haar op hun lichaam en gezicht, hebben regelmatige menstruele periodes, en zijn in staat om
kinderen te krijgen/zwanger te zijn.
In deze context zijn we meer geïnteresseerd in de methode van interviewen aangenomen door
Kitzinger en Willmott (2002) die hun methodologie in enig detail beschrijven. Ze interviewden 32
vrouwen van wie bijna allemaal vrijwilligers waren aangeworden door een ‘flyer’ uit te delen bij
een PCOS zelfhulpgroep. Hoewel meer vrouwen zich vrijwillig stelden, beperkten de onderzoekers
hun interviews tot die vrijwilligers die geografisch gezien gunstig waren, relatief goedkoop om thuis
te bezoeken voor de doeleinden van de studie, en konden gezien worden binnen het tijdsbestek
van de studie. De typische vrijwilliger van de studie was blank, heteroseksueel en leeftijd tussen 25
en 34 jaar. Interviews duurden tussen 45 en 90 minuten and waren gebaseerd op een breed en
wijd opgezet interviewleidraad (schema). De intentie van de leidraad was om de vrouwen hun
verhaal te vertellen meer dan een vaste structuur te voorzien. Open vragen werden gebruikt
samen met probs, als nodig, en follow-up vragen. Volgens Kitzinger en Willmott onderzocht de
uiteindelijke structuur van het interview de volgende gebieden:


Hoe de vrouwen gediagnosticeerd werden met PCOS;



De symptomen dat ze persoonlijk beleefden;
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Wat hun persoonlijke symptomen waren en hoe ze omgingen met die symptomen;



Hoe voelde de vrouw zich over het lijden aan PCOS.

Alle interviews werden overgeschreven door het gebruik van een orthografische procedure en de
analyse was gebaseerd op het organiseren van de data in terugkerende thema’s. Kitzinger en
Willmott beschrijven dit als ‘thematische analyse’ hoewel het onduidelijk is of ze alle procedures
betrekken die beschreven zijn in Hoofdstuk 7 over thematische analyse. De auteurs vonden dat het
ongepast was om elke vorm van kwantificering te gebruiken omdat de interviews waren 'losjes
gestructureerd'. Ze stelden voor dat een checklist van symptomen gepast zou zijn als het verlangd
werd om te kwantificeren hoeveel vrouwen elk symptoom ervaarden. Ze illustreerden elk thema in
hun analyse in hun onderzoekrapport door een letterlijke citaten uit de interviews. Ze lokaliseren
duidelijk hun analyse van de gegevens dichter bij de realistische benadering in plaats van
relativistische posities:
We verschillen in onze analyse van sommige debatanalisten dat we nemen wat vrouwen
zeggen als bewijs voor wat ze meemaken, dwz dat wij hun praten behandelen als eerder
'interpretatieve autobiografie' dan als lokaal specifieke 'actie'. (p.351)
Dus Kitzinger en Willmott beschrijven een aantal beslissingen dat ze maakten als onderzoekers die
een afspiegeling van sommige punten zijn, gemaakt in dit hoofdstuk. In het bijzonder het gebruik
van een zelfhulpgroep vergemakkelijkt sterk dit soort van steekproef verzamelen. Sommige
betrokken vrouwen kenden geen andere vrouwen met dezelfde klacht, bijgevolg, zouden
methodes als sneeuwbal steekproef gewoonweg niet gewerkt hebben. De keuze om de vrouwen in
hun huis te interviewen was een gevoelige gegeven nl. dat de aandoening de vrouwen ervan
weerhield een wagen te besturen/een risico te nemen in sommige contexten. (weet niet of deze
zin klopt: venturing???) Gezien het feit dat er zo weinig is geweten over de ervaring van het
syndroom, de nood om te ontdekken door het gebruik van open interview methoden
vanzelfsprekend is. Allerbelangrijkste, de onderzoekers bepalen precies hoe zij voornemen om de
gegevens als tekstuele informatie over de ervaringen van de vrouwen in hun steekproef te
analyseren. Kitzinger en Willmott zijn zich bewust van het debat in kwalitatief onderzoek over
kwalitatieve interviewgegeven zodat het hunne een uitbedacht besluit was en geen bewijs van
enige naïviteit over de kwalitatieve ethos.

3.6

De kwalitatieve interview fase

Terwijl bij een goed interview het schijnt dat de geïnterviewde het meeste werk doet, in
werkelijkheid moet de interviewer een groot deel van betrokkenheid handhaven bij wat er gebeurt
tijdens het interview. In het bijzonder, het kwalitatieve interview is sterk afhankelijk van de
onderzoeker zijn vlugge verdieping in detail van wat er gezegd wordt. Kvale beschrijft een goede
interviewer met de volgende termen:
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De interviewer moet voortdurend vlugge keuzes maken over wat te vragen en hoe; welke
aspecten van het antwoord van het subject moet er opgevolgd worden en welke niet; welke
antwoorden interpreteren en welke niet. Een interviewer zou deskundig moeten zijn in de
onderzochte thema’s, beheersen van conversatievaardigheden, en vaardig zijn in taal met
een oor voor de taalkundige stijl van hun subject. De interviewer zou een gevoel voor goede
verhalen moeten hebben en in staat zijn om de deelnemer te helpen bij het ontplooien van
hun vertellingen.
Het volgende zijn enkele belangrijke bedenkingen over de interview fase:


Stap 1: opnemen van het interview: Weinig autoriteiten betwisten dat kwalitatieve
interviews in hun geheel opgenomen moeten worden. Opnames van de interviews zijn
kritiek om goede kwalitatieve transcripties te produceren. De volgende zijn sleutel
overwegingen:
o Neem niet aan dat is voldoende is te spreken in een stem recorder om de kwaliteit
van de opname te controleren. Een recorder dat gepast is voor individuen om
memos te maken, ed. kan niet gepast zijn om een interview op te nemen wat een
veel complexere opname situatie is. Test het materiaal altijd uit in een situatie die
zo dicht mogelijk aansluit bij de onderzoeksomgeving.
o Gebruik de beste, kwalitatieve recorder beschikbaar omdat een hoog kwalitatieve
opname veel tijd bespaard op lange termijn en helpt bij het maximaliseren van een
kwalitatief transcript.
o Bij het uitschrijven van een grote hoeveelheid aan interview materiaal is een
recorder, die het vergemakkelijkt om voorwaarts en terug te spoelen in de
opname, een groot voordeel.
o Het is nuttig om in staat te zijn de kwaliteit van het geluid te
controleren/monitoren in de loop van het interview wat betekent dat een recorder
dat in staat is om simultaan op te nemen en terug te spelen mbv
oortjes/hoofdtelefoon, een zegen is. Het betekent ook dat het risico van niets op te
nemen door een fout van de uitvoerder minimaal is.
o Digitale opnames zijn over het algemeen te verkiezen.
o Neem voorzorgsmaatregelen om er zeker van te zijn dat je de capaciteit hebt een
lang interview op je recorder op te nemen.
o De kwaliteit van de gebruikte microfoon zal effect hebben op de kwaliteit van de
opname. Het gebruik van een externe micro is meestal te verkiezen omdat het een
betere, kwalitatieve opname van de conversatie verzekert. Er zijn sommige
microfonen die bijzonder goed zijn in het opnemen van meer dan één individu.
o De kwaliteit van de opname zal beïnvloed worden door hoe dicht de deelnemers
zijn bij de microfoon, dus probeer er voor te zorgen dat alle deelnemers zo dicht
mogelijk er bij zitten. Over het algemeen, als je voor een keuze staat, is het beter
de kwaliteit van de opname van de geïnterviewde te maximaliseren dan die van de
interviewer.
o Vreemd geluid van de omgeving heeft een invloed op de helderheid van de
opname. Gerichte microfonen kunnen helpen bij dit probleem.
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Probeer te vermijden dat de microfoon zo is opgesteld dat het geluiden oppikt
veroorzaakt door de bewegingen van de interviewer of geïnterviewde. Papieren
verplaatsen op het bureau waarop de microfoon ligt kan resulteren in deeltjes van
die opname die onmogelijk zijn uit te schrijven.
o Stereo opnames zijn meestal gemakkelijker uit te schrijven.
o Video-opname is moeilijker en ook ingrijpender op de interview situatie dan
geluidsopname. De geïnterviewde kan onwillige zijn om opgenomen te worden
met video omdat ze oncomfortabel of zich geschaamd voelen. Dat stelt voor dat je
eerst heel voorzichtig moet nadenken vooraleer een video te gebruiken (en
misschien een video uit proberen als een ‘voorafgaande’ (prejudicieel) vóór het
verrichten van het onderzoek) als er sterk gevoelige onderzoeksthema’s
onderzocht worden aangezien video opname de situatie verscherpt. Als jouw
onderzoek niet echt een video vereist, wordt het ,waarschijnlijk, beter vermeden.
Als jouw analyse echter een beschrijving van gebaren en blikken omvat, is het
gebruikt van video essentieel.
Stap 2: Oriëntatie fase van het interview: De belangrijke besproken bijdrage van de
onderzoeker in een kwalitatief interview is de inleidende fase van het interview. Daarbij
begint de interviewer het proces van interactie met de geïnterviewde door:
o Zichzelf te introduceren
o Het doel van het interview uit te leggen en wat er gehoopt wordt te bereiken
gedurende de sessie;
o Aangeven van de gemiddelde hoeveelheid tijd het interview zal nemen;
o Uitleggen van de ethische basis van het onderzoek in het algemeen en in het
bijzonder uitleggen dat de geïnterviewde vrij is zich terug te trekken op elk
moment (in iedere fase) en mogen vragen om hun gegevens te vernietigen;
o Toelaten van de mogelijkheid aan de geïnterviewde om elke vraag te stellen
vooraleer het interview start;
o Doorheen het proces de geïnterviewde aan te moedigen uitgebreid te praten en te
antwoorden;
o Uitleggen dat het de visie, perceptie, antwoorden, enz. van de geïnterviewde zijn
waarin de onderzoeker geïnteresseerd in is en dat tijd niet beperkt is in termen van
het geven van antwoorden.
Stap 3: wat kwalitatieve onderzoekers ‘doen’ tijdens het interviewen: De rol van de
interviewer in kwalitatief onderzoek kan het best begrepen worden bij het overwegen van
wat een onderzoeker wel en niet doet gedurende een interview:
o De interviewer neemt normaal geen gedetailleerde nota. Het detail vereist meestal
veel types van kwalitatieve analyse die alleen bereikt kan worden met het gebruik
van een geluidsopname samen met een nauwkeurig transcript. Algemeen zijn de
meest gedetailleerde nota ongepast voor dit doel. Sommige onderzoekers kunnen
het verkiezen om nota te nemen als een hulp voor hun geheugen, maar het is geen
vereiste. Hoewel sommigen zich zouden afvragen of het nemen van nota wel
gepast is tijdens het kwalitatieve interview. Het geval (argument) tegen het nota
nemen is dat het enige aandacht van de interviewer opneemt tijdens het interview
en dat het afleidend kan zijn voor de geïnterviewde.

67

o
o

o

o

Het kan, bijvoorbeeld, lijken aan te geven dat de geïnterviewde net iets gezegd
heeft dat in het bijzonder ‘noteer-waardig’ is. In contrast kan het gedacht worden
dat nota nemen deel is van de actieve synthese van de onderzoeker van wat
gezegd wordt tijdens het interview. Voor de beginnende interviewer kan het
nemen van nota een al moeilijke taak compliceren en misschien zou het beter
vermeden worden totdat de andere vaardigheden die kwalitatieve interviewen
inhoudt, beheerst zijn. Als er nota genomen moet worden, steeg de vraag wat die
zouden moeten omvatten. Als de nota gezien worden als een puur
geheugensteuntje dan wordt het duidelijk dat dingen zoals namen en data
genoteerd moeten worden als iemand zou verwijzen naar specifieke familieleden
op naam of selectie van gebeurtenissen in chronologische volgorde.
De kwalitatieve interviewer spreekt normaal zelf niet veel gedurende het
interview. Het kan een teken zijn van problemen in het interview of onervaren.
De interviewer onderbreekt het antwoord van de geïnterviewde niet. Natuurlijk
kunnen accidentele onderbrekingen voorkomen, maar algemeen zou de
interviewer zich moeten onderwerpen aan de geïnterviewde in deze
omstandigheden.
Gedurende een kwalitatief interview, eenmaal het kader is gezet en afspraken
verduidelijkt, zal de onderzoeker grotendeels luisteren naar de antwoorden op de
vragen en ontstane problemen van de interviewer. De leiding van het interview is
grotendeels in controle van de geïnterviewde hoewel de interviewer kan
tussenkomen waar er te veel wordt afgewijd- de belangrijkste rol van de
onderzoeker is het interview te sturen als het gericht en uitgebreid moet worden.
Gedurende het kwalitatieve interview is de onderzoeker actief bezig aan het
opbouwen van een mentaal beeld en het begrijpen van wat de geïnterviewde zegt.
Het is essentieel dat de onderzoeker zich bezig houdt met de antwoorden van de
geïnterviewde, want het kan nodig zijn te overwegen om de bevraging uit te
breiden, probes gebruiken, verduidelijking zoeken of identificeren van problemen
in rekening brengen. (bijvoorbeeld, over wie juist is de deelnemer nu aan het
praten?). Soms kan de structuur van de verteller bevraagd worden (vb. ‘Dus
wanneer is dat juist gebeurd? Wat dat voordat je het huis van de kinderen
verlaatte?). De onderzoeker moet zichzelf vragen stellen over wat gezegd is door
de geïnterviewde zinvol is ten opzichte van wat al gezegd geweest is. De
objectiviteit van de interviewer is om te verzekeren dat het detail in de
antwoorden van de deelnemer voldoende is en om informatie te ondervragen
zoals het verzameld wordt, indien nodig. Dit is erg veel in overeenstemming met de
opvatting dat kwalitatieve data-analyse begint bij de verzameling van de gegevens.
Het geeft ook het kwalitatieve ideaal weer dat vooruitgang in onderzoek afhangt
van vroege en herhaalde verwerking van data. Het kwalitatieve interview- omdat
het actief luisteren vereist, verdiept over wat gezegd is en gepaste, aanvullende
vragen stelt, stelt belangrijke/ aanzienlijke eisen aan de interviewer. Beschouw het
gestructureerde interview in tegenstelling waarbij het precies/nauwkeurig
opnemen van de antwoorden van de geïnterviewde de belangrijkste taak is.
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Het is niet nodig bij het gestructureerde interview meer te doen dan het krijgen
van korte antwoorden van de respondent in functie van het aanvinken van de
juiste antwoordmogelijkheden (tick the right boxes). Dat kan bereikt worden
zonder het niveau van betrokkenheid vereis bij de kwalitatieve interviewer wiens
werk waarschijnlijk vruchteloos is zonder hun volle inzet bij wat gezegd wordt.
De kwalitatieve interviewer moet in staat zijn stilte effectief te gebruiken. Eén van
de grootste fouten van beginnen interviewers is dat ze de geïnterviewde niet de
nodige ruimte toestaan waarin ze zowel kunnen praten als denken. Een stilte (gat
van stilte) geeft niet aan dat een kwalitatief interview slecht aan het lopen is.
Evenmin toont het een tekort aan vaardigheden van de interviewer aan. Juist het
tegenovergestelde: comfortabel zijn met stilte is aantonend van een goede
interviewer. Dat is heel anders dan bij normale conversatie waarbij gaten/stiltes in
conversatie de neiging hebben om vermeden te worden. Door stiltes op een goede
manier te gebruiken, vermijdt de onderzoeker niet alleen het vroegtijdig afblokken
(shutting up) van de geïnterviewde, maar moedigt de geïnterviewde aan om op
meer bedachtzaam en overwogen manier te antwoorden. Vanuit het standpunt
van de geïnterviewde, als de onderzoeker vlug stiltes invult, kan de indruk gegeven
worden dat de interviewer vlugger wil vooruitgaan en dat de geïnterviewde te
lange antwoorden geeft. Dat is duidelijk een ongewenste situatie in het licht van de
objectiviteit van sommige kwalitatieve interviews.
Vragen stellen: in tegenstelling tot het gestructureerde interview, zou het stellen
van vragen bij het kwalitatieve interview niet beschouwd moeten worden als
primair voor het doel van de presentatie van een gestandaardiseerde stimulans
voor de geïnterviewde om op te reageren. Algemeen, in gestructureerd
interviewen, is de interviewer aangemoedigd om exact dezelfde vraag op dezelfde
manier te stellen. Alleen wanneer het gebeurt dat de geïnterviewde het niet
begrijpt of vraagt, wordt er afgeweken van het standaard interview script. Bij
kwalitatieve interviewen, objectiviteit is om te bereiken dat de geïnterviewde vrij
en uitgebreid praat over de thema’s/onderwerpen van het bevraagde.

Dat betekent dat de manier waarop vragen worden gebracht, zal variëren van interview tot
interview aangezien de behoeften van geïnterviewden zullen variëren. Verder, omdat het
heel belangrijk is bij het kwalitatieve interview dat de interviewer begrijpt wat er gezegd
wordt, moet de vraagstelling dat reflecteren. Dus het voorlezen van de vraag woord voor
woord zou ongepast zijn aangezien het beter zou zijn het oog van de geïnterviewde vast te
houden om de persoon tot persoon aard van het interview vast te stellen dan om het
hoofd te houden in de lijst van vragen. Vragen bij het kwalitatieve onderzoek zijn
gestructureerd op een manier dat uitgebreide antwoorden aanmoedigt en eenvoudige ja of
neen replieken onderdrukt. Dus, bijvoorbeeld, een vraag als ‘ Heb je een goede relatie met
je ouders?’ zou een uitstekende vraag zijn voor een gestructureerd interview, maar
ongepast voor een kwalitatief interview, waarbij een vraag als ‘Kun je mij jouw relatie met
je ouders beschrijven?’ productiever zou zijn.
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Stap 4: Het interview tot een conclusie brengen: Het einde van een kwalitatief interview is
niet simpel aangegeven als het laatste onderwerp van de interviewleidraad is bereikt. De
bevrediging van de onderzoeker en de geïnterviewde is een toevoegende, belangrijke
criteria. Dus er moet een zekere tegenprestatie van de interviewervaring zijn als onderdeel
van het proces van het sluiten van het interview. Het is altijd verstandig in dit stadium om
de stemrecorder te laten lopen aangezien belangrijke informatie dikwijls naar voren komt
in dit stadium. Het volgende zijn sommige stappen die gekoppeld kunnen worden met het
eindigen van het interview:
o De interviewer kan wensen een korte ‘time-out’ break te nemen om de
interviewleidraad te herzien in het licht van hoe het interview verder gaat/loopt.
Thema’s die niet voldoende gedekt zijn, kan in dit stadium op terugkomen.
o De geïnterviewde kan de mogelijkheid gegeven worden om dingen de
bediscussiëren die van bepaalde relevantie zijn, maar nog niet opgedoken zijn tot
nu in het interview.
o De interviewer moet de geïnterviewde formeel bedanken.
o De interviewer zou een nabespreking fase moeten invoeren waarin de ervaring van
de geïnterviewde op het interview wordt besproken. Dat kan inhouden (a) dat de
geïnterviewde alle vragen mag beantwoorden over het onderzoek zoals ze wensen;
(b) nagaan of de geïnterviewde gelukkig/met goed gevoel na blijft dat het
opgenomen deel kan uitmaken van het onderzoek; (c) voorzien van namen en
contact details van organisaties ed. wie zou kunnen omgaan met problemen van
counseling of therapeutische aard ontstaan door het interview (een psycholoog
moet gekwalificeerd zijn om zulke steun te bieden en onderzoekers zitten niet in
die positie); en (d) het verkrijgen van feedback over de inhoud van het interview en
gebruikte interview methoden.

Box 3.3 legt uit hoe kwaliteit bereikt kan worden in kwalitatieve interviews.

Box 3.3: Sleutelbegrip: kwaliteit verzekeren bij kwalitatief interviewen
Hoe weet een onderzoeker of zijn kwalitatieve interviews een bevredigende kwaliteit hebben
bereikt? Natuurlijk, niet alle interviews met alle deelnemers hebben een potentieel om de hoogste
normen te bereiken. Sommige geïnterviewden geven niet alle belangrijke gegevens, ongeacht wie
de interviewer is. Dit is een ingebouwde onvermijdelijkheid bij kwalitatief interviewen. Toch is de
deelnemer niet de enige variabele bij de kwaliteit van een interview. Ook de benadering van de
interviewer speelt een grote rol. Het is echter belangrijk voor de interviewer dat hij kan aanvoelen
hoe goed het interview gaat. Als dingen minder dan optimaal verlopen, dan heeft hij de kans om
zijn aanpak te herzien. Kvale (1996) heeft een aantal criteria die de kwaliteit van een interview
kunnen aantonen:



Zijn de vragen van de interviewer relatief veel korter dan de antwoorden van de
geïnterviewde?
Beantwoordt de geïnterviewde de vraag van de interviewer (“is hij to the point”) en is het
antwoord uitgebreid? Kvale (1996) gebruikt de termen spontaan, rijk, specifiek en relevant
(pg. 145) om kwaliteitsvolle antwoorden te beschrijven.

70



















Volgt de interviewer de belangrijke delen van het interview en zoekt hij verduidelijking van
wat er gezegd wordt?
Staat het interview volledig op zichzelf (= is het interview volledig)? Is het verhaal
autonoom en vraagt het weinig extra uitleg of beschrijving om het zinvol te maken?
Zijn belangrijke kenmerken van de antwoorden van de geïnterviewde samengevat en/of
geïnterpreteerd door de interviewer tijdens het verloop van het interview?
Valideert of controleert de interviewer zijn interpretaties van de antwoorden tijdens het
interview zelf?
Is de interviewer goed ingelicht over het onderwerp van het interview? Hoe meer de
interviewer algemeen geïnformeerd is over het onderwerp van het onderzoek, hoe
gemakkelijker het interview zal zijn. Dit laat de interviewer natuurlijk ook toe om
openhartig te zijn over aspecten van het interview die ze niet verstaan.
Stelt de interviewer vragen op een rechtstreekse, duidelijke en eenvoudige manier? Valt de
interviewer gemakkelijk te begrijpen en vermijden ze het gebruik van vakjargon?
Geeft de interviewer een duidelijke structuur aan het interview en voorziet hij nuttige
samenvattingen op gepaste tijdstippen tijdens het interview?
Is de interviewer gevoelig voor hetgeen wat de geïnterviewde vertelt (cfr. empathisch
vermogen)? Zoekt de interviewer naar nuances? Merkt de interviewer emotionaliteit in de
antwoorden op en gaat hij of zij er op een doeltreffende manier mee om?
Gebruikt de interviewer een zachte aanpak die de geïnterviewde toelaat om te
antwoorden op zijn eigen tempo en tijd? Dat houdt ook in dat de geïnterviewde niet
onderbroken wordt tijdens pauzes of wanneer hij even moet nadenken. Vermijdt de
interviewer de geïnterviewde te onderbreken als hij aan het woord is?
Staat de interviewer open voor wat de geïnterviewde zegt? Vb: laat hij of zij toe dat de
geïnterviewde nieuwe aspecten over het onderwerp introduceert?
Onthoudt de interviewer wat de geïnterviewde eerder gezegd heeft? (geen vragen stellen
waarvan het antwoord reeds gezegd is geweest!)
Is de interviewer kritisch of stelt hij of zij in vraag wat er gezegd wordt? (dit om de validiteit
na te gaan) Stelt de interviewer de geïnterviewde zo in vraag dat kan nagegaan worden of
wat hij zegt correct is? (zaken ivm logische samenhang kunnen vragen oproepen/kunnen in
vraag gesteld worden)
Toont de interviewer dat hij het interview stuurt in de verscheidene richtingen die relevant
zijn voor het doel van het onderzoek? Weet de interviewer waarover het onderzoek
gaat?/Heeft de interviewer een duidelijk beeld van het onderzoek? Zo kan het bijvoorbeeld
zijn dat de interviewer ervoor moet zorgen dat de geïnterviewde niet te veel afwijkt van
het onderwerp.

Uiteraard, hoe hoger het aantal criteria waaraan de interviewer voldoet, hoe beter het interview
(in het algemeen) zal gaan

71

3.7

Wat gebeurt er na het kwalitatieve interview?

Er zijn een aantal post-interview beschouwingen om in acht te houden:






3.8

Steun voor de interviewer: Niet alle kwalitatieve interviews bevatten gevoelig en soms
stressvol materiaal, maar ze bestaan wel. Interviews met slachtoffers van seksueel
misbruik, seksuele misbruikers, huiselijk geweld (“huiselijke misbruikers”), die die rouwen,
… al deze voorbeelden kunnen niet alleen de geïnterviewde, maar ook de interviewer
stress geven. Tijdens het interview vermijdt de interviewer om zijn gevoelens en emoties te
tonen. Maar deze zullen evenwel de kop opsteken als het interview afgenomen is. Hoe
kunnen interviewers hier het best mee omgaan? De interviewer kan iemand in vertrouwen
nemen, niet zomaar iemand om gewoon mee een praatje te doen. Voordelen: het zijn geen
therapeutische sessies (geen formele gesprekken), maar ze geven sociale en emotionele
steun daar waar het nodig is. Deze gesprekken moeten niet per se heel emotioneel zijn. Je
kan ze op andere manieren lichter maken.
Zo zijn buitenstaanders geneigd te denken dat discussies/gesprekken over interviews met
kinderverkrachters hevige negatieve emoties uitlokken terwijl post-interview sessies van
deze soort worden opgelost met gelach, de manier om om te gaan met stressvolle
situaties.
Bescherming van de gegevens en management: Handelingsvoorschriften of opgelegde
eisen zoals veilige opslag van interview-opnames en zijn eventuele beschikbaarheid
(verkoop) als onderdeel van de ethische overwegingen voor kwalitatief onderzoek. Deze
moeten worden gevolgd op het juiste moment.
Transcriptie van de gegevens: Zaken rond de transcriptie van opgenomen gegevens en
methoden van transcriptie worden besproken in hoofdstuk 6.

Hoe een kwalitatief interview analyseren?

Er zijn omstandigheden waarin kwalitatieve interviews uitgevoerd door, bijvoorbeeld, therapeuten
en begeleiders, kunnen gezien worden als ‘natuurlijk’ voor de doelstellingen van het onderzoek. Dit
is een standaard werkwijze, bijvoorbeeld, bij gespreksanalyse. Er bestaan vele voorbeelden van
kwalitatieve onderzoekers die deze interviews gebruiken.
Bijvoorbeeld, de interviews uitgevoerd door politieagenten met verdachten (vb: Benneworth,
2006) en de interviews van therapeuten met hun cliënten (vb: Antaki, 2007). In deze gevallen,
waren de interviews aanvankelijk voor professionele doeleinden en eventueel ook voor onderzoek
(= op tweede plaats).
De ethische principes bij het gebruik van deze middelen (hier: interviews) in onderzoek moeten in
overweging genomen worden (Hoofdstuk 15). Deelnemers, bijvoorbeeld, kunnen niet weten of
verwachten niet dat de opnames gebruikt zouden worden voor onderzoeksdoeleinden. Is het dan
geschikt om hun gegevens te gebruiken?
De keuze van analysemethoden voor kwalitatieve interviewgegevens wordt beperkt door de vraag
of dergelijke gegevens al dan deel uitmaken van een natuurlijke conversatie. Indien het beschouwd
kan worden als natuurlijke conversatie dan worden kwalitatieve analysemethoden zoals
gespreksanalyse en discoursanalyse niet uitgesloten.
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Dat is de reden waarom therapeutische interviews (gesprekken) geschikt geacht worden voor
analyse en niet voor onderzoeksdoeleinden. Er zijn hierover uiteenlopende meningen of
onderzoeksinterviews kunnen beschouwd worden als natuurlijke gespreksgegevens. Een voorbeeld
waarbij onderzoeksinterviews op deze manier zijn gebruikt is dat van Rapley (2001). Hij stelt zich de
vraag of de interviewer veel aan het woord moet komen tijdens een interview. Het argument is dat
aangezien interviews kunnen opgevat worden als sociale interacties, dat zij geanalyseerd kunnen
worden op manieren die geschikt zijn bij elke andere sociale interactie. In Rapleys paper, legt hij
(Rapley) uit dat zowel de interviewer als geïnterviewde zich via hun spraak, door hun uitingen als
individuen profileren/gedragen. Hij beargumenteert dat de plaatsgebonden informatie van de
productie van interviewgegevens binnen een (bijzonder) interview belangrijk zijn bij het analyseren
van de gegevens, ongeacht welke analytische methode gebruikt is.
Onderzoeksinterviews uitvoeren uitsluitend voor dergelijke analyses is enigszins onwaarschijnlijk –
Rapley gebruikt bijvoorbeeld gepubliceerde interviews om zijn standpunten duidelijk te maken.
Verder, afgaande op de uittreksels, rapporteert hij dat deze interviews zeer natuurlijk waren omdat
de bijdragen van de interviewer en de geïnterviewde relatief kort waren. Het zou veel moeilijker
zijn om een dergelijke analyse toe te passen op meer typische kwalitatieve interviews.
Dit geeft het onderscheid weer dat Seale (1998) maakt tussen (a) interviewgegevens gebruiken als
een onderzoeksonderwerp en (b) interviewgegevens gebruiken als een middel om informatie te
verkrijgen over de leefwereld van de geïnterviewde. Als men onderzoeksinterviews wenst te
gebruiken als onderzoeksonderwerp zoals Rapley (2001) dit doet, dan heeft het een duidelijke
focus, maar die is heel anders dan het onderzoeksinterview te gebruiken als een middel om inzicht
te krijgen in het leven en de ervaringen van de geïnterviewde. Hoewel de onderzoeker bij deze
methoden duidelijke keuzes zal moeten maken, zijn ze beiden geschikt om kwalitatieve data te
analyseren met behulp van interviewgegevens. Box 3.2 beschrijft een interview die een heel ander
perspectief belicht dan dat van Rapley.
Volgens Potter (2003) is één van de nadelen van het onderzoeksinterview voor discoursanalyse dat
geïnterviewden de neiging hebben om de rol van theoretici en experts in te nemen aangezien zij uit
hun normale sociale omgeving gehaald zijn. Bovendien kan het zijn dat als een natuurlijk gesprek
kan worden bekomen/gehouden/…, de relatieve waarde van een interview over een bepaald
onderwerp in vergelijking laag is. (of: Bovendien kan de relatieve waarde van een interview over
een bepaald onderwerp laag zijn in vergelijking met een natuurlijk gesprek, indien dat kan worden
gehouden/bekomen). Een bepaalde strategie die kan worden aangenomen is om het interview te
baseren op een meer dagdagelijkse conversatie waarin de interviewer een actievere deelnemer is
dan in het meer formele kwalitatieve interview.
Natuurlijk, kan dit niet precies hetzelfde zijn als een alledaagse conversatie, hoewel gepubliceerde
stukken/delen uit zulke studies vaak dagelijkse conversaties lijken.
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Ondanks alles zijn er nochtans een aantal analytische procedures die kunnen gebruikt worden, om
de gegevens van kwalitatieve interviews te analyseren (Figuur 3.1, pg. 83):







Grounded Theory (Hoofdstuk 8) kan worden opgevat als een enigszins algemene
benadering van kwalitatieve data-analyse die niet wordt belemmerd door een bijzondere
interesse in de taal (in actie), bijvoorbeeld, in tegenstelling tot gespreksanalyse en zekere
vormen van discoursanalyse.
Thematische analyse (Hoofdstuk 7) kan gebruikt worden aangezien het enkel de dominante
thema’s beoogt die de basis vormen van de inhoud van het gesprek
Interpretatieve fenomenologische analyse (Hoofdstuk 11) kan gebruikt worden als de
interviews zich concentreren op hoe individu’s fenomenen zoals gezondheidskwesties
ervaren.
Narratieve analyse kan gebruikt worden als ze de vorm aannemen van een verhaal of een
levensverhaal. Toch, verkiezen sommige narratieve analisten om hun kwalitatieve
interviews op te bouwen volgens het schema van McAdams (1993) en die van anderen (zie
Hoofdstuk 12).

Ten slotte, in sommige omstandigheden is een formele methode van data-analyse wellicht niet
nodig. Dat is vooral het geval als de onderzoeker interviews gebruikt om de basiskennis te
begrijpen en te verkrijgen vooraleer hij een specifieker onderzoek op touw zet.

3.9

Wanneer kwalitatieve interviews gebruiken?

Kwalitatief interviewen is een mogelijke dataverzamelingsmethode voor verschillende stijlen van
kwalitatief onderzoek. Het is waarschijnlijk minst bruikbaar voor de onderzoeker omdat zijn
primaire doel de studie van het natuurlijk gesprek is. Ondanks talrijke voordelen, kan geen enkel
onderzoeksinterview gezien worden als een natuurlijk gesprek, hoewel het een aantal kenmerken
gemeenschappelijk heeft. We hebben gezien dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen
het onderzoeksinterview en andere vormen van interviews door professionelen en hun cliënten.
Het sollicitatiegesprek, gesprekken tussen dokters en hun patiënten en politie-interviews kunnen
opgevat worden als een natuurlijk gesprek dat zich voordoet en zo ook/als zodanig geanalyseerd
wordt met behulp van methoden die ontworpen zijn om toe te passen op alledaagse gesprekken.
In tegenstelling tot wat normaal gebruikt wordt, heeft narratieve analyse (Hoofdstuk 12) de neiging
om de benadering van Mc Adams te gebruiken voor kwalitatieve interviews. Dat wil echter/Maar
dat wil niet zeggen dat je geen enkel andere vorm van kwalitatief interview voor narratieve analyse
kan gebruiken indien het voor narratief materiaal van de geïnterviewde zorgt.
Hoe de onderzoeker denkt over/ de kijk die de onderzoeker heeft op het realisme-relativisme
debat heeft ook een invloed op /bepaald ook zijn methoden om data te analyseren.
Onderzoekers die, laat ons zeggen, een realistische kijk hebben/ het realistisch benaderen kunnen
in het kwalitatieve interview inhoud vinden die hen een grondig/overzichtelijk/totaal perspectief
geeft op het leven van iemand. Op voorwaarde echter dat de onderzoeker aanvaardt dat wat
mensen zeggen overeenkomt met de sociale realiteit. Misschien kan dan, al zij het niet volledig
betrouwbaar, het kwalitatieve interview narratieve informatie verschaffen die een grote bijdrage in
een bepaald onderzoek kan betekenen.
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Tegelijkertijd, is het duidelijk dat het kwalitatieve interview geen licht werpt op hoe groepen van
individuen tezamen praten over een bepaald onderwerp. Focusgroepen (Hoofdstuk 4) zijn hiervoor
veel beter (vanwege hun interactieve karakter).
Er moet goed worden nagedacht over de beslissing/vooraleer er beslist wordt om kwalitatieve
interviews te gebruiken in een bepaalde studie. Terwijl, in sommige gevallen, het moeilijk is een
andere methode te bedenken, zijn er vaak alternatieven die zullen gedebatteerd worden. Het lijdt
geen twijfel dat dergelijke interviews duur zijn in termen van tijd en middelen.
Het kan dan ook zijn dat als een onderzoeker een groter e steekproef moet doen, er de middelen
niet voor zijn. Nu zijn grote steekproeven niet typisch voor kwalitatief onderzoek, in elk geval,
aangezien het doel van kwalitatief onderzoek interpretatie is en geen schattingen van kenmerken
van de bevolking. Dus de noodzaak voor een grote steekproef moet een belletje doen rinkelen en
er moet zich afgevraagd worden of het onderzoek wel een kwalitatief onderzoek is. De algemene
vraag of het onderzoek echt kwalitatief van aard is, moet natuurlijk altijd worden gesteld.
Bijvoorbeeld, bij een relatief eenvoudige onderzoeksvraag zou een kwantitatieve benadering
geschikter kunnen zijn omdat gestructureerde vragenlijsten minder kosten in vergelijking met
kwalitatieve interviews. Dat komt misschien neerbuigend over, maar ervaring leert dat sommige
studentenonderzoekers vooral een kwantitatieve benadering verwerpen eenvoudigweg omdat zij
de problemen wensen te vermijden die geassocieerd worden met statistiek. Hoe dan ook, als hun
onderzoeksvraag één is die kwantificatie inhoudt of in kwantitatieve termen wordt uitgedrukt, dan
is een omweg via kwalitatieve methoden niet alleen verkwistend, maar ook niet-productief. Dus
van zodra de onderzoeksvraag is verduidelijkt (meestal helpt het om dit op te schrijven) dan moet
de positie ervan op de kwantitatieve - kwalitatieve dimensie worden beoordeeld. Eenvoudig
voorbeeld, “hoeveel vrouwen hebben een depressie na de bevalling?” (duidelijk een kwantitatieve
vraag), “hoe ervaren vrouwen een depressie achter de bevalling?” (kwalitatieve vraag).
Het kwalitatieve interview kan (uiteraard) verschillende vormen aannemen. Meestal denken we
dat het een één – op - één of een face – to - face situatie is die een interviewer en een
geïnterviewde telt, maar dit is verre van de enige mogelijkheid. Er kunnen 2 of meer interviewers
en 2 of meer geïnterviewden zijn, elk met hun eigen dynamiek en hun eigen eisen op bijvoorbeeld
het gebied van ethiek. (zie Hoofdstuk 15). De redenen voor deze variaties zijn talrijk. Bijvoorbeeld,
een interview thuis met een zedendelinquent kan meer dan één interviewer vereisen voor
veiligheidsredenen. Een onderzoeker kan bij iemand thuis komen en verwachten dat hij één
persoon gaat interviewen, terwijl de hele familie erbij betrokken wil worden. Voorts kan een face –
to - face gesprek vervangen worden door een telefoongesprek of door chatten via Internet. Soms
kunnen deze voordelen hebben voor onderzoek, hoewel hun onpersoonlijk karakter het onderzoek
op verschillende manieren kan beïnvloeden.

75

3.10

Evaluatie van kwalitatief interviewen

Een goed kwalitatief interview is een interview waar de ervaringen, gedachten,
levensgeschiedenissen en gevoelens van het individu (in tegenstelling tot individuen als deel van
een groep) op de eerste plaats komen bij de onderzoeker. Het interview mag, natuurlijk, deel
uitmaken van een reeks interviews met verschillende mensen waardoor verschillende deelnemers
of verschillende types van deelnemers met elkaar vergeleken kunnen worden. Het kwalitatieve
interview kan beschouwd worden als één van de archetypische dataverzamelingsmethoden van
kwalitatief onderzoek in het algemeen.
Niettemin (toch), is het kwalitatieve interview niet altijd voor alle kwalitatieve analyses de
geprefereerde bron van kwalitatieve gegevens.
Dus, hoewel het kwalitatieve interview de geprefereerde dataverzamelingsmethode zou zijn voor
interpretatieve fenomenologische analyse (vanwege het verkrijgen van vele gedetailleerde
ervaringen), zou het normaal niet de geprefereerde methode voor gespreksanalyse zijn (want
onderzoeksinterviews zijn niet de alledaagse gesprekken van de gewone mensen).
Er is geen vaste manier om het kwalitatieve interview te analyseren, wat een eenvoudige evaluatie
van dergelijke interviews onmogelijk maakt en men is meestal altijd geconfronteerd met een keuze
aan kwalitatieve analysemethoden. De gekozen methode zal gedeeltelijk afhankelijk zijn van de
onderzoeksvragen. De actuele kwaliteit van een interview wordt bepaald door verschillende
factoren.
Het kwalitatieve interview vereist een zorgvuldige voorbereiding om zo haar volledige potentieel te
kunnen bereiken als een manier om relevante gegevens te verzamelen.
Het volgende kan nuttig zijn om de methode inde juiste context te zien:


De ogenschijnlijke subjectiviteit van het kwalitatieve interview is niet bepaald een
probleem in termen van het kwalitatieve onderzoek – het is immers een voordeel. Het
ethos van kwantitatief onderzoek is om een objectieve realiteit weer te geven, maar dit is
niet het geval voor kwalitatief onderzoek. De kwalitatieve onderzoekers wenst in de plaats
daarvan de verschillende standpunten van de deelnemers van het onderzoek te verkennen
of de manieren (te verkennen) waarop deelnemers praten over hun
onderzoeksonderwerp. Subjectiviteitkwesties doen zich uiteraard eerder voor wanneer de
onderzoeker probeert om interviewgegevens te interpreteren/voor te stellen als een
voorstelling van de werkelijkheid ipv verschillende standpunten over de werkelijkheid. Dus,
uiteindelijk gaan interviews eerder over wat de deelnemers zeggen over wat zij denken en
doen dan over wat zij werkelijk denken en doen. Participerende observatie/etnografisch
onderzoek (Hoofdstuk 5) is misschien meer geschikt daar waar het belangrijk is om vast te
leggen wat mensen doen in plaats van wat ze zeggen over wat ze doen
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Het kwalitatieve interview heeft voordelen ten op zichte van focusgroepen (Hoofdstuk 4) in
die zin dat de onderzoeker aanzienlijke controle heeft over de verzamelde gegevens. De
focusgroep daarentegen geeft nog meer controle aan de groep die onder begeleiding van
de onderzoeker staat. Een groep van individuen kan een discussieonderwerp naar voren
brengen die duidelijk verschilt van die van de individuele leden. Dit is niet verkeerd, het is
slechts anders. Onderzoekers van focusgroepen hebben veel minder tijd om aandacht te
schenken aan het individu dan aan de individuele interviews. De focusgroep heeft niet de
bedoeling om hetzelfde doel na te streven als het individuele kwalitatieve interview.
Zoals de meeste andere kwalitatieve dataverzamelingsmethoden is het kwalitatieve
interview extreem flexibel en is het niet noodzakelijkerwijs beperkt door een
conventionele structuur. Bijvoorbeeld, de onderzoeker gebruikt familiefoto’s en probeert
de deelnemer zo ver te krijgen om over deze (foto’s) te praten, dit als onderdeel van een
studie over families.
In kwalitatief onderzoek, kunnen de kwalitatieve interviews gecombineerd worden met
andere dataverzamelingsmethoden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is wanneer ze gebruikt
worden in de context van een etnografisch onderzoek of bij een participerende observatie
(Hoofdstuk 5).
Het kwalitatieve interview kan op verschillende manieren gebruikt worden mbt onderzoek.
Vele onderzoekers hebben bijvoorbeeld het interview gebruikt als deel van een
voorafgaande, verkennende fase voor hun onderzoek. Vooral wanneer het onderwerp
relatief nieuw is en de onderzoeker niet kan terugvallen op voorafgaande literatuurstudies
waarop hij zijn ideeën kan baseren. Heel eenvoudig gesteld, er is een gebrek aan kennis
over een bepaald onderwerp en het vanzelfsprekende eerste stadium van het onderzoek is
dan om te praten met die mensen die ervaringen, gedachten en ideeën hebben over het
onderzoeksonderwerp. Uit deze interviews, hoopt de onderzoeker ideeën voor zijn
onderzoek voort te brengen die gebaseerd zijn op de ervaringen van mensen.
Niettemin/echter, is het verkeerd te denken dat het kwalitatieve interview slechts een
techniek is om ideeën voort te brengen. Het kwalitatieve interview kan hiervoor nuttig
zijn/een nuttig hulpmiddel zijn maar door zich op die manier te profileren ondermijnt het
zichzelf omdat het impliceert dat er betere methoden zijn om het ‘echte’ onderzoek te
doen. Het kwalitatieve interview kan gegevens bieden die, op zich, voldoende zijn voor de
doelstellingen van het onderzoek.
Enerzijds moet het “intensief bronnen karakter” (= veel middelen/bronnen gebruiken) van
kwalitatief interviewen altijd in overweging genomen worden aangezien het kan leiden tot
de gedachte dat het kwalitatieve interview de enige keuze is die hij heeft om zijn
doelstellingen te bereiken. Anderzijds moet de onderzoeker zich afvragen waarom hij het
kwalitatieve interview nodig heeft. Waarom kan de onderzoeksvraag niet op verschillende
wijzen worden opgelost? Heeft de onderzoeker wel voldoende voorbereidend werk (vb:
literatuurstudie) gedaan om er zeker van te zijn dat de onderzoeksvraag niet op andere,
meer effectieve manieren kan worden opgelost?
Er zijn vele omstandigheden waarin er geen haalbare alternatieve manieren zijn om
gegevens te verzamelen. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om observaties uit te voeren
met betrekking tot anticonceptie.
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3.11

Besluit

Het kwalitatieve interview is populair als een kwalitatieve dataverzamelingsmethode.
(onderzoeksvragen komen tot stand met behulp van deelnemers).
Een groot deel van het onderzoek zou gebaat zijn bij de inspraak van de participanten. Het
kwalitatieve interview is een uitstekende manier om dit te doen. Als geïsoleerde
dataverzamelingsmethode vormt het enkele uitdagingen. Goed uitgevoerd, levert het rijke data die
andere methoden enkel kunnen dienen als aanvulling. Desondanks (toch), de beperkingen van
kwalitatief interviewen -vooral in termen van veel middelen/bronnen te gebruiken- zijn belangrijk.
Bovendien garanderen de praktische aspecten van onderzoek dat de meeste interviews gebaseerd
zijn op een één-op-één relatie.
Het kwalitatieve interview is een archetypische benadering om gegevens te verzamelen, zowel in
het kwalitatieve onderzoek als in het onderzoek in het algemeen. Voor de kwalitatieve
onderzoeker echter, is het mogelijk niet geschikt voor elke onderzoeksdoelstelling.
Het is bijvoorbeeld een wat ‘onnatuurlijke’ vorm van conversatie en, bijgevolg, niet de meest ideale
manier als een onderzoeker een natuurlijke, real-life gesprek wenst te bestuderen. Zoals alle
dataverzamelingsmethoden, hangt de waarde van het kwalitatieve interview af van hoe
precies/sterk het overeenkomt met de doelstelling van de onderzoeker.
Dit hoofdstuk heeft benadrukt dat kwalitatief interviewen een heel verfijnde
onderzoeksvaardigheid is, ondanks zijn schijnbare maar oppervlakkige conversationele natuur. Een
goed kwalitatief interview afnemen, is gebaseerd op alle aspecten van een onderzoeker zijn
vaardigheden – inclusief de analytische en theoretische aspecten.
Natuurlijk, zijn er de dagelijkse gespreksvaardigheden die kunnen helpen bij de ontwikkeling van
goede kwalitatieve interviewtechnieken – zo kunnen zij bijvoorbeeld helpen bij het ontwikkelen
van een goed rapport/verslag. Toch, verschilt de houding van de kwalitatieve interviewer met die
van een gewone gespreksvoerder (conversationalist). De luistervaardigheden van de onderzoeker
zijn bijvoorbeeld essentieel voor een goed interview, net als zijn vermogen om zich te herinneren
wat er gezegd is geweest in de loop van het interview (= wat er gezegd is tot nu toe in het
interview). Een normaal gesprek kan doeltreffend (efficiënt) zijn zonder deze technieken. Een
transcriptie van een interview is eenzijdig vergeleken met een alledaagse conversatie – typisch is
dat de onderzoeker in de meeste fases van een interview weinig zegt en dat de geïnterviewde net
veel zegt.

78

4

HOOFDSTUK 4: FOCUSGROEPEN

4.1

Overzicht














4.2

Een focusgroep is een soort collectief interview, gestuurd door een onderzoeker
(moderator), die gebruik maakt van de interactieve mogelijkheden van de situatie om rijke
(waardevolle) gegevens te genereren.
Er is geen eenmalig gebruik voor focusgroepen omdat ze bijvoorbeeld kunnen gebruikt
worden als een eerste verkenning van een onderwerp voor de begeleiding van een
onderzoek of als een manier om een project te evalueren als dit voltooid is.
Hoewel het vandaag de dag een enigszins alomtegenwoordige benadering is van dataverzameling, ligt de oorsprong ervan in het werk van Robert Merton (zie “focused
interviewing” in 1940). De benadering werd vrij snel aangenomen door
marktonderzoekers, maar vaak genegeerd door academische onderzoekers tot 1970.
Daarna werd het steeds meer en meer geapprecieerd in academisch onderzoek.
Focusgroepen bestaan in principe uit een moderator en 6 tot 10 groepsleden. Het is
gebruikelijk om 4 aparte focusgroepen te hebben voor elke categorie (van groep) die
bestudeerd wordt.
De planningsfase is van cruciaal belang om de beste kwaliteitsgegevens te verkrijgen. In het
bijzonder, moet er een plan gemaakt worden die de soorten deelnemers definieert bij elke
groep. De groepen moeten worden gekozen met de kwaliteit van de discussie in het
achterhoofd. Men moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat iedereen aan het woord komt.
Planning houdt ook in dat men de juiste personen uitkiest die het meeste weten over een
bepaald onderwerp.
Focusgroepen hebben een structuur en ze vertalen zich in een ordelijke vragenreeks om de
kwaliteit van de discussie te vergemakkelijken
Moderatoren (groepsleiders) moeten sociaal vaardig zijn om ervoor te zorgen dat
focusgroepen niet gedomineerd worden door enkele individuen.
De analyse van de gegevens uit focusgroep is een kwestie van keuze, maar ook
verschillende kwalitatieve data-analyse methodes kunnen worden gebruikt. Onlangs is er
voorgesteld dat de discussies bij focusgroepen geanalyseerd kunnen worden met behulp
van de discoursanalyse.

Wat zijn focusgroepen?

Zoals vele andere kwalitatieve dataverzamelingsmethoden is het moeilijk om precies te zeggen wat
een focusgroep is. Gibbs (1997) vat de verscheidene beschikbare definities samen door te
identificeren wat de belangrijkste kenmerken van een focusgroep lijken te zijn.
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Deze zijn volgens Gibbs:





Een georganiseerde discussie
Een collectieve activiteit
Een sociaal gebeuren
Interactie

Het is duidelijk dat een focusgroep interactie impliceert. Maar dat is ook zo bij andere
onderzoeksmethoden. Bijvoorbeeld, hoe verschilt een focusgroep van een normaal interview?
Een focusgroep bestaat uit een onderzoeker, ook wel ‘moderator’ genoemd, die vragen stelt. Er
kan meer dan één moderator zijn, bijvoorbeeld één voor de methodologie en een ander voor het
onderzoeksthema. Een focusgroep gaat niet over één geïnterviewde, maar betrekt 6 tot 10
deelnemers (dit aantal varieert). Maar deze twee kenmerken definiëren een focusgroep niet
volledig. Het hoofdkenmerk zijn de mogelijkheden tot interactie tussen de leden van de groep bij
het beantwoorden van de vragen gesteld door de moderator. Deze dynamische interactie tussen
mensen in de focusgroep is het belangrijkste onderscheidende kenmerk (maar dit kenmerk kan je
ook terugvinden bij de participerende observatie en het etnografisch onderzoek). Focusgroepen
hebben uiteraard een aantal elementen gemeenschappelijk met een interview (nl: de onderzoeker
stuurt het debat door vragen te stellen). Toch zou het incorrect zijn focusgroepen te beschrijven als
multi-respondent interviews omdat het de groepsinteractie niet erkent als centrale element.
Bovendien kan het niet beschreven worden als een groepsdebat omdat het gesprek in een
focusgroep gepland, gestuurd en gecontroleerd wordt door de moderator en niet door de leden
van de groep.
Figuur 4.1 (pg. 91) illustreert dit schematisch. In een interview, heeft de interviewer de sterkste
controle op de gebeurtenissen en heeft de geïnterviewde minder invloed. Typisch aan een
focusgroep is dat de moderator een aanzienlijke controle heeft, maar deze wordt beïnvloed door
de relatief grotere invloed van de groep en de interactie tussen de groepsleden. Het doel van een
focusgroep is om de interactie tussen de groepsleden ten volle benutten om zo veelzijdige
informatie te verkrijgen dan wanneer je elk groepslid apart zou interviewen. De planning van een
focusgroep om de bijdrage van de groepsdynamiek te optimaliseren, vraagt een grote inspanning.
Het is daarom dat bijvoorbeeld de grootte van een focusgroep tussen de 6 à 10 groepsleden
beperkt wordt. Dit is klein genoeg zodat de leden zich niet overstelpt voelen door het aantal
andere mensen die hun zegje proberen te doen, maar groot genoeg zodat de groepsdynamica een
goede discussie kan voortbrengen. Ook proberen focusgroepen andere kenmerken te vermijden
die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de interactie. De leden van een specifieke focusgroep
zijn bijvoorbeeld zo gekozen dat ze min of meer van dezelfde klasse zijn. Als je samen met je
manager en baas in een focusgroep zit, dan zouden de meeste van ons niet alleen geremd zijn om
deel te nemen, het zou ons ook beïnvloeden in wat we zeggen. Dit is een reden waarom leden van
focusgroepen vaak (maar niet altijd) gekozen worden omdat zij vreemden zijn en waarschijnlijk in
de toekomst niet meer met elkaar in contact komen. Opgepast: focusgroepbeoefening is zeer
gevarieerd en er zijn altijd uitzonderingen op elke regel. Het advies dat in dit hoofdstuk gegeven
wordt, vormt geen geheel van regels, maar een aantal vuistregels met een beetje inzicht die je zal
helpen een focusgroep te plannen. Dus focusgroepen hebben hun dynamische kwaliteit als een
onderscheidend kenmerk.
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Het moet worden opgemerkt dat andere dataverzamelingsmethoden hun eigen dynamieken
hebben. Niettemin/echter, de focusgroep steunt op de zelf-stimulerende kracht van de groep om
gegevens voor te brengen die misschien niet beschikbaar zijn door andere middelen(/methoden).
Men moet onthouden dat focusgroepen gegevens voortbrengen die gedeeltelijk het product zijn
van de focusgroepsdynamica. Bijgevolg kan het verkeerd zijn te denken dat wat gezegd wordt in
een focusgroep de motiverende factoren in andere situaties weerspiegelt. Deze mogelijkheid om
ideeën te ontwikkelen door discussie is één van de voordelen van de focusgroepsmethode,
gepromoot door zijn voorstanders. In werkelijkheid krijgen de leden van de focusgroep de taak om
de materie (onderwerp) zinvol te maken wat bereikt wordt via groepsdynamieken – dat wil zeggen,
door de relatief normale processen van discussie en debat onder gewone mensen. Dit is zeer
moeilijk na te streven met behulp van conventionele interviewtechnieken met een enkele
geïnterviewde.
Focusgroepen kunnen gebruikt worden in minstens 3 verschillende contexten:




Als een vroeg stadium van onderzoek om te onderzoeken en te bepalen wat de vragen /
onderwerpen zijn
Om brede conversationele gegevens over een onderwerp voort te brengen (apart
geanalyseerd / iets dat volledig op zichzelf staat)
Om de bevindingen van een onderzoek te evalueren vanuit het standpunt van de
deelnemers. Met andere woorden: debatten / gesprekken over onderzoeksbesluiten

Voor de onderzoeker, heeft de focusgroep andere voordelen; nl, de meeste bronnen komen van de
deelnemers. Doorgaans ‘vergemakkelijkt’ de onderzoeker de groepsprocessen om ervoor te zorgen
dat een vooraf geplande scala aan vraagstukken is gedekt (vrijer vertaald: dat de onderzoeker
bepaalde vragen/onderwerpen op voorhand heeft geselecteerd), maar tegelijkertijd laat hij
onverwacht materiaal toe om de discussie uit te voeren. De onderzoeker domineert het proces
idealiter niet. Indien nodig, stuurt de onderzoeker het gesprek indien het geval de leden uitweiden.
Om deze reden wordt de onderzoeker in een focusgroep een moderator of facilitator genoemd.
Het is waarschijnlijk misleidend, zo niet verkeerd, om focusgroepen te beschouwen als een
alternatief voor klassieke interviews. Ze zijn gewoon niet hetzelfde en kunnen niet dezelfde
functies meten. Op vrijwel dezelfde manier, is het duidelijk dat focusgroepen niet dezelfde
representatieve steekproeven nastreven die enquêtes wel nastreven. De focusgroepmethodologie
neemt immers een radicaal andere aanpak aan bij participatie selectie en aanwerving. De
focusgroep-methode moet als volwaardige methode gezien en begrepen worden en niet als een
‘goedkope en vrolijke’ vervanging voor ‘betere’ manieren om onderzoek te verrichten.
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4.3

De ontwikkeling van focusgroepen

Vele van de eerste ontwikkelingen in de sociale psychologie (en de sociale wetenschappen in het
algemeen) waren het gevolg van een aanzienelijk hoge interesse in de nieuwe massamedia zoals
radio, cinema en uiteindelijk televisie in de jaren 1920, 1930 en 1940. Meer dan elk soort ander
onderzoek in die periode, vergde onderzoek naar de massamedia bepaalde benaderingen die
gegrond waren in de sociale realiteit en dus ook onderzoeksmethoden die die het mogelijk
maakten om het echte leven te bestuderen. De financiering van dergelijke onderzoek kwam heel
vaak van commerciële organisaties – niet de gebruikelijke bron van academische financiering
(morrison, 1998). Paul Lazarsfeld (1901-1976) en Robert Merton (1910-2003) waren twee
hoofdfiguren in deze onderzoeksvelden die significante methodologische innovaties hebben
gebracht in tal van aspecten. Zo werd de panelstudie bijvoorbeeld ontwikkeld om te bestuderen
hoe voornemens bij het stemmen veranderde in de loop van een Amerikaanse
verkiezingscampagne. Hiervoor had men verschillende mensen nodig die op verschillende
momenten in de campagne beoordeeld zouden worden. Met andere woorden werd de panelstudie
ontwikkeld om de effecten van de verkiezingscampagne te bestuderen.
Zo goed als dezelfde achtergrond was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de methodologie
van de focusgroep. Door onderzoek in het eerste deel van de twintigste eeuw is het duidelijk
geworden dat de massamedia niet zo’n grote invloed had op de verandering van gedrag en
attitudes van het publiek zoals velen hadden gevreesd. Doordat men dit realiseerde werd er een
nieuwe klemtoon gelegd in massamediaonderzoek, beter gekend als ‘de uses and gratificationstheorie’, die het belang benadrukte van het begrijpen van hoe het publiek gebruik maakte van de
media en wat de media zelf, psychologisch en sociologisch, aanbood. Het is duidelijk dat deze
inzichten vroegen om nieuwe onderzoeksmethoden. Nog spoedeisender was de tweede
wereldoorlog en zijn nood om alle middelen te kunnen mobiliseren, inclusief de
onderzoeksmethoden van de sociale wetenschappen. Merton ontwikkelde het focusinterview
(focusgroepen) als een methode om de publieke reactie te begrijpen op oorlogspropaganda
(Merton & Kendall, 1946). Merton en anderen:
…waren in dienst van verschillende oorlogsagentschappen om de sociale en psychologische
effecten te onderzoeken van specifieke pogingen om het moraal op te bouwen (Merton,
Fiske & Kendall, 1956, p.5).
Bij aanvang hadden de leden van een focusgroep dus effectief iets om hen op te ‘focussen’ zoals
pamfletten, radioprogramma’s, films, enzovoort. Met andere woorden: de eerste focusgroepen
waren meer dan een begeleide groepsdiscussie en hadden specifieke materialen om zich op te
focussen. Er is wel degelijk algemene consensus over het feit dat Robert Merton de uitvinder is van
de focusgroepen. Er moet gezegd worden dat er anderen daarvoor al interviews afnamen van een
groep, met name Emory Bogardus (1882-1973) (Bogardus, 1926), maar deze werden gedomineerd
door de onderzoeker zelf, die vragen stelde aan individuen in de groep. Het belangrijkste aspect,
dat van de groepsdynamica zoals we die hebben in focusgroepen was hier dus niet terug te vinden.
Terwijl Merton heel duidelijk wou stellen dat een focusgroep op sommige manieren verschillend
was dan het focusinterview (Merton, 1987) is er toch voldoende overlapping om te stellen dat het
focusinterview algemeen gezien kan worden als de voorloper van de focusgroep. Een van de
klachten van Merton was dat er bij de moderne focusgroepen vaak geen sprake was van
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gerelateerde kwantitatieve studies. Als je ziet hoe de eerste focusgroepen in hun werk gingen
(Merton, 1956) is het duidelijk dat bepaalde zaken van deze focusgroepen werden gezien als
moeilijkere kwesties. Het maximum aantal deelnemers van een groeps was bijvoorbeeld gehouden
op 10 à 12 (wat een beetje hoger is dan het moderne aangeraden aantal). Ook homogeniteit
(gelijkaardigheid) van de groepsleden werd gezien als belangrijk om de goede groepsdynamica te
bewaren, verder werd er ook aandacht besteed aan de ruimte waar het interview plaats vond
waarbij het klaslokaal-patroon werd vervangen door een cirkel. In de praktijk zien we dat het
moderne gebruik van focusgroepen deze basiseisen negeert, vooral homogeniteit.
Dus in het academische veld van massacommunicatieonderzoek was de scheiding tussen de
interesse van de commerciële marktonderzoekers en de interesse van academici wat wazig.
Sommige academici zoals Paul Lazarsfeld probeerden de twee te combineren door
marktonderzoeksopdrachten te aanvaarden waar er een beetje academisch potentieel in zat. Het
was in de sector van reclame en marketing dat focusgroepen voor het eerst gebruikt werden.
Academische onderzoekers hebben er lang over gedaan om het over te nemen. Volgens Morrison
(1998), die de focusgroepen uit de jaren ’40 volgde, werd het gebruik van focusgroepen ‘uit het
oog verloren’ door academische onderzoekers tot de jaren ’70 waar ze herontdekt werden en
gebruikt werden als een ‘verkennende methode’. Totdat ze uiteindelijk in de jaren ’80 haar
eerbiedwaardigheid terug kreeg. Dit proces van goedkeuring zette zich later voort in de
psychologie. Dus voor 3 decennia –vanaf de jaren ’50- werden focusgroepen enkel gebruikt voor
marktonderzoek. Academici waren eerder geneigd om grote steekproefenquêtes te gebruiken om
de publieke opinie te onderzoeken. En de focusgroepen waren een tegenstelling tot dit
voorgaande. In de ogen van de academici was het gebruik van focusgroepen ‘vervuild’ met hun
associatie met commerciële interesses – en commerciële interesses waren een anathema en een
verdraaiing van de academische waarden voor hen. De term focusgroep begint pas regelmatig voor
te komen in de jaren ’70 in bepaalde psychologische databases, maar dan nog altijd in verband met
marketinggericht onderzoek. Galder (1977), die een sociale psycholoog was, spreekt echter enkel
en alleen maar over focusgroepen in referentie met markteningonderzoek. En om de geleidelijke
opkomst van focusgroepen te illusteren zien we dat Festervand (1984-85) enkele jaren later begon
te spreken over de mogelijke toepassing van focusgroepen om de gezondheidszorg te
onderzoeken. Een aanzienlijke groei van de interesse in focusgroepen vond plaats in de jaren ’90 in
verschillende onderdelen van psychologisch onderzoek. Nu is de methode algemeen bekend. Ieder
jaar worden er tal van psychologische studies gepubliceerd die deze methode gebruiken. Putcha en
Potter (2004) duiden het focusgroep onderzoek van Lunt en Livingstone (1996) aan als één van de
eerste in de psychologie. In dit onderzoek hebben Lunt en Livingstone onderzocht hoe de bevolking
politieke boodschappen interpreteerde – zo gingen de focusgroepen terug naar hun roots in het
massacommunicatieonderzoek.
Uiteindelijk, net zoals verschillende andere methoden in de sociale wetenschappen, zijn
focusgroepen algemeen bekend onder de bevolking. Heel wat mensen zijn zich bewust van hun
alomtegenwoordigheid in de politiek. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt door verschillende
politieke partijen. Sommigen beweren zelfs dat het de meest gebruikte onderzoeksmethode op
aarde zou zijn. Deze vertrouwdheid, echter, kan de indruk wekken dat werken met focusgroepen
een gemakkelijke dataverzamelende methode is die kan uitgevoerd worden met slechts weinig
opleiding of vaardigheden.
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Net zoals andere kwalitatieve methodes lijken focusgroepen wel een makkelijke methode, maar
dat is slechts illusoir. Het is natuurlijk niet veel moeite om enkele mensen te verzamelen en een
onderwerp te bespreken, maar zorgen dat er uit dat gesprek goede bruikbare resultaten komen is
een andere zaak.

4.4

Hoe men een focusgroep moet uitvoeren

Men kan een focusgroep typeren als een groepsinterview met ongeveer zes tot tien soortgelijke
mensen met een vakkundige moderator dat ongeveer een uur en half tot twee uur duurt. The
focusgroep is een dynamisch gebeuren in die zin dat de moderator onderlinge interactie tussen de
deelnemers stimuleert maar de situatie controleert zodat alle deelnemers de kans hebben om bij
te dragen aan het gesprek. Heel wat werk kruipt in de planning, de organisatie en de analyse van
focusgroepen. Zeker als men zeker wil zijn van goede kwalitatieve data. Zo is de grootte van de
focusgroep heel erg belangrijk (6-10 personen). Het gevolg van een te grote focusgroep is dat het
moeilijker is om iedereen aan het woord te laten, zodat sommigen misschien niet de kans krijgen
om ten volle deel te nemen in het gesprek. Als de groep te klein is, echter, kan het zijn dat er een te
kort is aan stimulatie, zodat er niet echt een debat kan ontstaan.
Het werk van de onderzoeker kan verdeeld worden onder enkele componenten:





Planning
Rekrutering van de deelnemers
De focusgroep modereren
Analyse van de data van de focusgroep

Focusgroepen kunnen gebruikt worden voor verschillende, soms ver uit elkaar liggende doelen.
Volgens Calder (1977) zijn er drie verschillende benaderingen om focusgroepen te gebruiken:


De verkennende: Hier doet men een poging om informatie en kennis te verwerven uit een
veld die hiervoor nog niet breed werd onderzocht. Het is een brede benadering van een
nieuw onderzoeksveld om te zoeken naar basiskennis en –ideeën.
 De klinische: Hier doet men een poging om te begrijpen waarom mensen doen wat ze
doen. Deze info is bedoeld voor getrainde analisten of experten.
 De fenomenologische: Bij dit gebruik van focusgroepen is bedoeld om te onderzoeken hoe
andere groepen in de samenleving denken over bepaalde onderwerpen. Het is de
bedoeling hun oogpunt, manier van kijken en gevoel te begrijpen bij bepaalde zaken.
Deze lijst van de drie benaderingen is misschien niet helemaal volledig, omdat focusgroepen
tegenwoordig voor meerdere dingen kan gebruikt worden. Zo is het proberen van nieuwe
producten door consumenten in focusgroepen om eventuele verbeteringen aan te brengen in de
productie een voorbeeld die slechts gedeeltelijk bij de eerste categorie hoort. Hoe dan ook, het is
belangrijk om de flexibiliteit in te zien van het schema van Calder.
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Alhoewel we al te vaak de term ‘methode’ gebruiken bij het woord focusgroep moeten we
toegeven dat het slechts in uitzonderlijke gevallen is dat we slechts één focusgroep zouden
uitvoeren. Normaalgezien plant de onderzoeker meerdere focusgroepen om die daarna met elkaar
te vergelijken. De verschillende focusgroepen bevatten dan ook verschillende categorieën van
deelnemers. Het structuur over hoe een focusgroep onderzoek precies verloopt kan variëren, maar
hier zien we een algemene strategie:

Figuur 4.2


Stap 1: Planning van de studie: De aanvang van een onderzoek kan het initiatief van de
onderzoeker zijn, maar kan ook aangespoord zijn door andere mensen zoals door leden
van een organisatie die onderzoekers aanstellen om een onderzoek te doen. In elk geval is
het belangrijk om een (gedeelde) verstandhouding te hebben jegens het onderzoek. Men
moet gelijkgestemd zijn over het exacte onderwerp. Dus moet er duidelijkheid zijn over
volgende zaken (volgens Krueger & Casey, 2000):
o Het onderzoeksprobleem dat het onderzoek zal proberen te belichten.
o De factoren die geleid hebben tot het onderzoek, of de onderzoeksaanvraag. In
vele gevallen zullen deze factoren voor studenten een klasoefening zijn. Een
verhandeling, onderzoeksproject of iets in die aard om een diploma te behalen.
Hoe dan ook zullen deze factoren een invloed hebben op de geplande studie.
o Het specifieke doel van het onderzoek.
o De soorten van informatie die men wenst te bekomen met dit onderzoek.
o Een oplijsting van welke soorten van informatie een prioriteit hebben bij de
dataverzameling.
o De persoon of personen die de informatie verkregen uit het onderzoek zullen
gebruiken.
o Wat er zal gebeuren met de informatie.
Elk van deze zaken is relevant bij de gedetailleerde planning van het onderzoek. Natuurlijk
lijken er bepaalde elementen niet zo belangrijk bij studentenonderzoek. Maar dit kan
illusoir zijn. Voor een student is hun begeleider/docent een belangrijke ‘client’. Is er een
duidelijke verstandhouding bereikt over bovenstaande zaken? Kun je voldoen aan
bovenstaande criteria, ook al is er geen spraken van een duidelijke ‘client’ voor jouw
onderzoek?
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Ook een attitude met een bepaalde graad van nederigheid is belangrijk voor een
onderzoeker. Een onderzoeker mag niet bang zijn om hulp en advies te zoeken bij andere
mensen. Het doel van een onderzoeker is immers om te onderzoeken en te ontdekken,
niet om te weten. Dus het is zeker mogelijk om te praten over moeilijkheden in verband
met het onderzoek met belangrijke informatie.


Stap 2: Optimalisatie van de keuze van de deelnemers: Wat zijn de belangrijke
eigenschappen van de deelnemers van je focusgroepen? De kwestie is hier niet de
eigenschappen van de deelnemers te bepalen, maar het maximaliseren van de rijkheid van
je data. Welk soort van deelnemers kunnen de meeste bevredigende informatie geven
relevant voor de onderzoeksvraag? Het zal hier natuurlijk niet altijd gaan om gemakkelijk
beschikbare, mogelijke deelnemers omdat het nu enkel en alleen hebben over het
optimaliseren van de data die relevant is voor de onderzoeksvraag. Een goed voorbeeld
van zo’n moeilijk beschikbare groep zijn bijvoorbeeld mensen die een brochure aanvragen
om op vakantie te gaan, maar eigenlijk nooit een vakantie boeken via de brochure. Dit zou
een heel goede groep zijn om deel te nemen aan een focusgroep om te bestuderen welke
factoren er van invloed zijn bij het aankopen/boeken van een vakantie. Een manier om
deze mensen te bereiken zou de volgende kunnen zijn: je geeft deze mensen een gratis
reis, met als enige kost het feit dat ze moeten deelnemen aan de focusgroepen voor enkele
uren.
Natuurlijk is het moeilijk om groepen voor te stellen met deelnemers die mogelijk veel
informatie kunnen geven zonder dat details hebt van het onderzoek in kwestie. De enige
vuistregel is dat men moet weten dat er een grote variëteit aan potentiële deelnemers van
de focusgroepen bestaat, en hoe meer moeite men steekt in het betrekken van iedere
variëteit, hoe beter dat is voor het onderzoek.
Één gevolg van deze strategie is dat de deelnemers uit die gunstigste categorie belangrijker
zullen zijn dan de gemiddelde deelnemer aan de focusgroepen. Men heeft er dus alle
belang bij om zoveel mogelijk moeite te doen om ervoor te zorgen dat de mensen die men
benadert voor het onderzoek wel degelijk komen opdagen:
o Vraag jezelf af waarom mensen bereid zouden zijn om deel te nemen aan jouw
onderzoek. Wat is de beste manier om ervoor te zorgen dat ze zullen ingaan op je
verzoek? Wat zijn de voordelen voor hen als individu of als leden van de
maatschappij?
o Overweeg gepaste beïnvloedingstechnieken maar maak altijd ethische
bedenkingen. (zie hoofstuk 15)
o Contacteer potentiële deelnemers ten minste twee weken voor de geplande
datum van de focusgroep. Dit geeft hen de tijd om hun deelname zorgvuldig te
plannen en in hun agenda te noteren. Hoe dichter je bent bij de dag van de
focusgroep, hoe vaker je zult merken dat de potentiële deelnemers al andere
dingen gepland hebben.
o Volg een akkoord om deel te nemen op met een hoffelijke bedankingsbrief.

86

o

Geef de deelnemers op de dag van de focusgroep, of de dag ervoor een hoffelijk
telefoontje om te vragen of alles nog kan door gaan als gepland en of er geen
problemen zijn opgetreden. Het voornaamste doel hiervan is een herinnering.
o Denk eraan dat je je focusgroepen zo gemakkelijk mogelijk plant voor de mogelijke
deelnemers in plaats van voor jezelf. Maak het gemakkelijk voor mensen om deel
te nemen. Het heeft weinig zin om focusgroepen te plannen waarop mensen het
moeilijk zullen hebben om aanwezig te zijn, bijvoorbeeld om momenten dat ze
moeten gaan werken. Ook de plaats van de focusgroepen is belangrijk. Vraag je af
waar de gemakkelijkste plaats is om je focusgroep te organiseren zodat mensen
geen lange weg moeten afleggen om op de plaats te geraken.
o Kies de beste persoon om de uitnodigingen te versturen. Alhoewel het heel erg
natuurlijk klinkt dat de onderzoeker deze uitnodigingen het best verstuurd, zijn er
omstandigheden waar deze taak beter in de handen van iemand anders ligt.
Persoonlijke kennissen zijn heel vaak het meest effectief. Als je bijvoorbeeld de
organisator van een steungroep voor kankerpatiënten kan overtuigen om je te
helpen met de uitnodigingen kan het zijn dat je onderzoek succesvoller is. Deze
mensen kunnen bijvoorbeeld ook het vertrouwen in de onderzoeker vestigen.
Het zal ook belangrijk zijn om na te denken over de manier waarop je de potentiele
deelnemers met bepaalde eigenschappen wilt rekruteren. Dus is het misschien handig om
na te denken over volgende mogelijkheden:
o Zijn er mensen die bepaalde toegang hebben tot de mensen die je nodig hebt voor
je onderzoek? Als je bijvoorbeeld een onderzoek wil doen naar mensen die kanker
overleefd hebben is misschien aan te raden om te zoeken naar organisaties die
overlevenden van kanker ondersteunen?
o Heeft de organisatie die jou aanstelt als onderzoeker misschien toegang tot
gepaste groepen van potentiële deelnemers?
o Is het mogelijk om geschikte deelnemers voor je onderzoek te vragen of ze nog
meer mensen kennen die ook kunnen bijdragen aan het onderzoek – net zoals bij
snowball sampling?
Focusgroepen bevatten geen representatieve groep van proefpersonen en de keuze van de
deelnemers is grotendeels om de productiviteit van de discussie te optimaliseren. Op hun
beste, typeren de deelnemers aan een focusgroep het soort van persoon met de
karakteristieken gespecifieerd door de onderzoeker. Als een aantal verschillende
deelnemers geselecteerd wordt voor de deelname aan een focusgroep, moesten ze
zodanig geselecteerd worden dat ze de productiviteit van de discussie maximaliseren – het
samen zetten van sommige personen zou er voor kunnen zorgen dat het tegengestelde
gebeurt of dat de groep niet te modereren valt. Het spreekt voor zich dat ervaring met het
werken met focusgroepen zal leiden tot betere en verfijndere beoordeling van deelnemers
van de groep.
Als laatste in deze stap is het belangrijk op te merken dat er heel goed moet nagedacht
worden over wat je de deelnemers vertelt voor de groep samenkomt. Gibbs (1997) geeft
het volgende advies: Geef de deelnemers net zoveel informatie als nodig om te beslissen of
ze zullen deelnemen of niet. Ze zouden verder geen indicatie mogen krijgen over de vragen
die al dan niet zullen gesteld worden gedurende de focusgroep.
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Op die manier is het moeilijker voor de deelnemers om vooraf bepaalde standpunten in te
nemen en zich daarop te fixeren, zonder deel te nemen aan de dynamiek van de
groepsdiscussie.


Stap 3: Optimaliseren van de groepsstructuur: Het doel van een focusgroep ligt in de
gerichte discussie die geproduceerd wordt door de groepsleden. Hieruit volgt dat een
focusgroep iedere deelnemer evenveel betrokken zou moeten zijn. Als er één of twee
deelnemers het gesprek domineren, dan is het doel verworpen. Alhoewel het de
verantwoordelijkheid is van de moderator om ervoor te zorgen dat geen enkele deelnemer
het gesprek domineert, kan het zijn dat er toch problemen zijn doordat de keuze van de
groepsleden niet optimaal was. In het bijzonder, is het doorgaans zo dat een focusgroep
met gelijkaardige mensen met gelijkaardige statussen voor kwaliteitsvolle data zorgen in
focusgroeponderzoek. Langs de andere kant kan een focusgroep met mensen van
verschillende statussen een ingebouwd onevenwicht hebben wat kan resulteren in het feit
dat enkele mensen het gesprek zullen domineren. De moderator kan dit beperken tot op
een bepaald niveau door bepaalde deelnemers te wijzen op de manier waarop ze spreken
of om de bijdrage van de deelnemers te beperken tot enkele minuten. Hoe dan ook,
groepen dier ervoor kunnen zorgen dat bepaalde deelnemers in de groep verhinderen van
volledige participatie moeten vermeden worden. Zoals alreeds aangegeven zijn er twee
duidelijk factoren die hiertoe kunnen bijdragen:
o Als de groep te homogeen is zodat iedereen zowat hetzelfde perspectief heeft op
een bepaald onderwerp, dan kan de discussie heel sterk inkorten. Daarom wordt er
wel eens gesuggereerd dat focusgroepen heterogeen zouden moet zijn in termen
van hun lidmaatschap aan de focusgroep, maar hier zijn echter grenzen.
o Als de groep leden bevat van een duidelijk hogere status dan de rest van de groep,
kan het zijn dat de groep zich aanpast aan dit perspectief. Dit is simpelweg omdat
bepaalde groepsleden meer kennis van zaken blijken te hebben dan andere leden
van die groep die wat die persoon dan zegt beamen.
Uiteindelijk is ervaring de basis om te anticiperen op dergelijke problemen. Bij een
focusgroep die gefaald heeft bij het genereren van een discussie moet men speciale
aandacht schenken aan het feit waarom dit het geval was. Het kan zijn dat bepaalde
plannen herzien moeten worden.
Gelijk hoe productief één enkele focusgroep kan zijn op vlak van ideeen en interessant
antwoorden, de onderzoeker moet altijd meerdere focusgroepen plannen. Minimum 3 of 4
groepen zouden moeten gebruikt worden wanneer het niet de bedoeling is om een aantal
verschillende categorieën van groepen te gebruiken. Krueger en Casey (2000) refereren
naar dit één-categorie-model. Het is de eenvoudigste structuur voor focusgroeponderzoek.
Tot aanvulling van het één-categorie-model hebben we hier nog een lijst van andere
modellen:
o Meerdere-categorie-model: bij dit model zijn er verschillende groepen
georganiseerd in verschillende particuliere types van respondenten. Bijvoorbeeld
bij een studie naar de ervaringen met kanker kunnen de verschillende categorieën
de volgende zijn: a) kankerpatiënten, b) mensen die kanker overleefd hebben en c)
verzorgers van kankerpatiënten.
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Het dubbel-gelaagde-model: dit is wanneer de betrokken groepen verdeelbaar zijn
in 2 dimensies. Bijvoorbeeld met als eerste dimensie leeftijd (jong en oud) en als
tweede dimensie kankerpatiënt versus kanker overleefd. Wat ervoor zorgt dat je
vier groepen hebt. Kankerpatiënten, zowel jong als oud, en kankeroverlevende,
zowel jong als oud.
o Het brede-betrokkenheid-model: Hier spreekt men over bepaalde
onderzoeksvelden waar heel wat verschillende groepen bij betrokken zijn. Een
onderzoeker kan bijvoorbeeld onderzoek doen naar burenruzies. Groepen die
hierbij betrokken kunnen worden zijn de volgende: a) bemiddelaars die te werk
gesteld worden door lokale autoriteiten, b) de politie, c) mensen met moeilijke
buren, d) buren die in contact gekomen zijn met het gerecht door lokale
autoriteiten, e) afgevaardigden van de lokale autoriteit,… Het spreekt voor zich dat
een brede variëteit van verschillende groepen het onderzoek van een breder
perspectief voorziet, wat in bepaalde situaties heel voordelig kan zijn.
Stap 4: Planning van het aantal focusgroepen: Alhoewel de vuistregel is dat je voor iedere
categorie 3 tot 4 focusgroepen met hebben is dit geen definitief statement. Er zijn
problemen met het stipuleren van het aantal focusgroepen die gedaan moeten worden,
zelfs al heeft men kennis van het doel van het onderzoek in kwestie. Het saturatiecriterium
kan gepast zijn. Dit criterium vertelt dat de onderzoeker blijft data verzamelen totdat er
geen nieuwe data meer gevonden wordt. Er kan echter wel beweerd worden dat dit een
subjectief criterium is, maar het is hoe dan ook een criterium met een grote praktische
waarde in het ethos van kwalitatief onderzoek. Het is een concept van ‘grounded theory’.
(zie hoofdstuk 8)
Stap 5: Planning van de vragenlijst & timing van de vragen: Het is algemeen gekend dat er
relatief minder vragen nodig zijn in een focusgroep in vergelijking met het gelijkaardige
gestructureerde interview. Een onderzoeker die veel vragen moet stellen om het gesprek
gaande te houden kan zich bedenken dat de discussie niet bepaald gesmeerd loopt.
Mogelijk is dat omdat de groepsdynamica niet naar behoren werkt of omdat de gestelde
vragen op de een of andere manier gebrekkig zijn.
Er zijn twee hoofdpunten die belangrijk zijn bij vragen voor focusgroepen: (1) wat zijn de
karakteristieken van een goede vraag? en (2) Hoe moeten vragen ideaal gezien
georganiseerd worden of wat is de beste volgorde van de vragen gedurende het verloop
van de focusgroep?. De eerste vraag is de gemakkelijkste om aan te pakken. Een goede
vraag is gesteld op een manier die goed communiceert en verwarring vermijdt – dus zullen
de basis vraagsamenstelling die men gebruikt in diepte-interviews zou hier gepast zijn. De
vragen moeten ook in spreektaal worden geformuleerd, en niet in schrijftaal. De vuurproef
voor een goede vraag is of ze al dan niet uit de mond vloeit zonder onhandigheden, fouten
of gestotter bij bepaalde woorden. De vragen moeten ook aangepast zijn aan de gepaste
taal die je gebruikt bij de personen van de focusgroep; zowel lange als complexe vragen
moeten vermeden worden. Complexe vragen bevatten namelijk altijd meerdere vragen.
Complexe vragen worden vaak gesteld doordat men per ongeluk twee woorden gebruikt in
plaats van één. Zo kan de focusgroep vragen of ze de focusgroep ‘interessant en nuttig’
vonden. Dat zijn eigenlijk twee vragen in één, zodat de respondent verward kan geraken
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over hoe hij/zij hierop moet antwoorden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat men de groep
interessant vond, maar niet nuttig. Zodoende vinden de respondenten het ingewikkeld een
vraag te beantwoorden die voor de onderzoeker heel logisch, simpel en recht voor de raap
lijkt.
De volgorde van vragen is echter niet zo gemakkelijk te bepalen. Krueger en Casey (2000)
stellen een model van vraagvolgorde voor focusgroepen voor zoals beschreven in figuur
4.3. Het is een nuttige manier om de flow van een focusgroepssessie te illustreren. Zonder
een gepaste volgorde van de vragen kan een focusgroep problematisch worden. Volgens
Krueger en Casey bestaat de volgorde uit: (1) openingsvragen, (2) inleidende vragen, (3)
overgangsvragen, (4) kernvragen en (5) slotvragen. Als je bijvoorbeeld te vroeg een
kernvraag stelt kan het zijn dat de respondenten zich geremd voelen door de complexiteit
van die vraag en op die manier geen adequaat antwoord kunnen geven. Verlegen
groepsleden zullen bijvoorbeeld ook niet de kans gekregen hebben om op te warmen en
zich aan te passen aan de groep zodat hun antwoord niet zo kwaliteitsvol zal zijn zoals de
onderzoeker het nodig heeft. De volgorde van de vragen zoals weergegeven in figuur 4.3
kan gemakkelijk gezien worden als het faciliteren van groepsprocessen. Er zijn ook andere
hulpvolle volgorderegels die opgenomen kunnen worden. Krueger en Casey argumenteren
dat (a) algemene vragen voor specifieke vragen moeten komen; (b) Vragen over positieve
elementen vooraf moeten gaan aan vragen die negatieve elementen bespreken; en (c)
ongeordende(uncued) vragen moeten voor gaan aan geordende(cued) vragen. //vertalen
van ‘cued’ ben ik niet zeker//. – men wil met dit laatste element bedoelen dat men, als
men bijvoorbeeld een onderzoek naar de bevindingen van een ziekenhuis, eerst moet
vragen naar de ervaringen in dat ziekenhuis vooraleer te vragen naar specifieke ervaringen
zoals eten, informatie, medische zorg, enzoverder. Het proces van de volgorde van de
vragen heeft op die manier ‘een trechtervorm’.


Stap 6: Taak en aandachtspunten van de moderator: Er zijn een aantal karaktiristieken die
belangrijk zijn voor een moderator (Gibbs, 1997):
o Vermijd het uitdrukken van persoonlijke meningen
o Vermijd om beoordelend over te komen
De moderator is verantwoordelijk voor een efficient en goed verloop van iedere
focusgroep, of ze nu de hoofdonderzoeker van het onderzoek zijn of niet. het is een heel
erg vakkundige en complexe rol die aanzienlijke eisen stelt aan de moderator op vlak van
interpersoonlijke vaardigheden maar ook op vlak de discipline hebben om persoonlijke
afstand te houden van de discussie. Moderators mengen zich bijvoorbeeld nooit zelf in het
debat. Volgende zijn een paar van de vele taken van een moderator. Wees echter wel
indachtig dat dit in de praktijk sterk zal variëren. (Gibbs, 1997). Er zijn bijvoorbeeld
omstandigheden waar de moderator veel vrijer debat zal toelaten en de sturing sterk zal
beperken (Flick, 2002). Dit hangt af van het doel van het onderzoek. De taken van de
moderator bevatten:
o Bij de start van de bijeenkomst het onderzoek beschrijven en het doel toelichten.
Ook de te behalen doelen van het gesprek met de focusgroep moeten worden
toegelicht.
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Ervoor zorgen dat de leden van de groep zich comfortabel en ontspannen voelen in
de situatie en uiteindelijk een goede ervaring beleven.
Klaar en duidelijk vragen stellen voor de discussie
De discussie controleren door bijvragen te stellen om het debat los te laten breken
of om deelnemers aan te moedigen om zich meer te focussen op bepaalde
onderdelen/kwesties die fundamenteel belangrijk zijn voor het onderzoek.
Ervoor zorgen dat alle leden van de groep deelnemen aan het gesprek en
verhinderen dat bepaalde personen het gesprek domineren. Er zijn verschillende
manieren om dit te doen, zoals bijvoorbeeld bepaalde vragen speciaal aan
bepaalde deelnemers stellen om hen aan te moedigen om deel te nemen.
Verschillen in perspectieven van de groep aantonen zodat de groep zich bij het ene
of gene perspectief kan aansluiten.
Het stopzetten van het gesprek als het de verkeerde richting uitgaat, weg van het
onderwerp van de focusgroep.
De moderator is verantwoordelijk voor het opnemen van de focusgroepsessie
(audio of video) maar het is ook gebruikelijk dat de moderator notities neemt
tijdens het gesprek.
In omstandigheden waar de moderator een assistent heeft, kan de assistent veel
uitgebreidere nota’s nemen. Neem verantwoordelijkheid voor het onpnemen van
de sessie en regel logistieke zaken zoals zorgen veer frisdrank, koffie of thee. De
assistent kan ook ingezet worden om actiever deel te nemen aan de discussie door
bijvoorbeeld ook bijvragen te stellen. (Krueger en Casey, 2000).

91

De verwelkoming: bedank iedereen voor het
komen en leg kort de context van het onderzoek
uit.

overzicht van het onderwerp: de brede context
van de focusgroep - het onderwerp, en waarom
het belangrijk is.

De grondregels: spreek af om niet door elkaar te
spreken, spreek af dat niemand meer dan 2
minuten aan een stuk mag spreken, leg uit dat het
gesprek opgenomen wordt, leg uit dat correcte
antwoorden niet bestaan.

De openingsvragen: gemakkelijke vragen die recht
voor de raap zijn. Iedereen beantwoordt deze bij
wijze van het ijs te breken. vb: waarom doe je mee
aan dit onderzoek?

Inleidende vragen: deze vragen leiden het
onderwerp van het onderzoek in op een manier
dat de deelnemers motiveert om na te denken
over hun relatie met het onderwerp. Vb: wat
springt er in je gedachten als je denkt aan de kerk?

overgansvragen: deze vragen zorgen ervoor dat je
kunt overgaan van de inleidende vragen naar de
kernvragen. Deze vragen kunnen er bijvoorbeeld
voor zorgen dat de deelnemers dieper ingaan op
de inleidende vragen.

Kernvragen: deze vragen zijn cruciaal voor het
onderzoek. er moet ook meer tijd in de discussie
rond deze vragen gestoken worden.

De slotvragen: deze vragen moeten de deelnemers
in staat stellen om hun standpunt op een bepaade
maniersamen te vatten.

Figuur 4.3
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Box 4.1: illustraties van onderzoek – onderzoek van vrouw zijn
Hoe ervaren zwarte en blanke vrouwen hun vrouwelijkheid? Wat zijn de gelijkenissen en wat zijn
de verschillen? Settles, Pratt-hyatt en Buchanan (2008) veronderstelden dat, op basis van bestaand
literatuuronderzoek, beide bezorgd waren over hun rollen als (a) moeders, (b) partners en (c)
werkneemsters. Maar dat ze verschilden op vlak van (d) de hoeveelheid flexibiliteit dat ze hadden
op vlak van het managen van hun werk-familie verantwoordelijkheden, (e) het type van seksisme
en seksueel misbruik dat ze ervaarden en (f) de rapportering van seksueel misbruik zou verschillen
naargelang de verschillende stereotypes van de groep. Volgens de onderzoekers is er ‘weinig of
geen empirisch onderzoek dat zich simultaan richt op zwarte en blanke vrouwen hun gedachten en
gevoelens in verband met hun ervaringen als vrouw-zijn en hoe die gedachten en gevoelens hun
zelf- en wereldbeeld vormen’ (p. 456). Dit leidde hen tot het idee dat focusgroepen de beste
manier zou zijn om deze data te verzamelen, zodat de vrouwen informatie konden geven over hoe
ze hun leven leiden. Dit leek althans veel beter dan ander methodologieën waarin de onderzoekers
hun vooroordelen al dan niet laten beamen door de respondenten.
In totaal gebruikten de onderzoekers 14 zwarte vrouwen en 17 blanke vrouwen als deelnemers van
één van de zes focusgroepen die ze geïnterviewd hebben. Voor vier van de focusgroepen werden
er krantenadvertenties en flyers gebruikt, samen met snowball sampling, voor de overige twee
groepen werden de deelnemers gerekruteerd uit een poele van psychologiestudenten van een
Amerikaanse universiteit. Er was geen significant verschil tussen de groep zwarte en blanke
vrouwen op vlak van socio-demografische factoren zoals de leeftijd (die zich spreidde van 18 tot 84
jaar), educatie, al dan niet ouder zijn, het aantal nakomelingen en de seksuele geaardheid, maar
zoals de onderzoekers zelf zeggen kan het zijn dat het aantal proefpersonen te klein was om een
degelijk verschil te vinden. Langs de andere kant, was het zo dat de zwarte vrouwen veel vaker
single bleken te zijn en dat blanke vrouwen op hun beurt vaak werkloos bleken te zijn.
De focusgroepen waren gelimiteerd tot maximum 10 deelnemers, ondanks het feit dat hier
regelmatig een maximum van 7 op staat. De grote van de groepen veranderde naargelang de
beschikbaarheid van de geschikte deelneemsters. Alhoewel de groepen zo werden gepland dat ze
heterogeen waren op vlak van leeftijd, waren ze allemaal homogeen op vlak van ras. Op die manier
waren er drie focusgroepen met zwarte vrouwen en drie focusgroepen met blanke vrouwen. In die
groepen, werden de vrouwen vragen gesteld over hun positieve en negatieve gender- en
rasgerelateerde ervaringen (p. 456). De vrouwen werden opzettelijk op die manier geselecteerd,
zodat er een brede variëteit was aan leeftijd en sociaaleconomische achtergrond, om de diversiteit
van de ervaringen en antwoorden van de vrouwen te maximaliseren (p. 456). De facilitator en
haar assistent waren altijd van hetzelfde ras en gender als de groep die ze modereerden. Dit was
om het groepscomfort en de cohesie te bevorderen (p. 457). Voor iedere focusgroep begono
ndertekenden de vrouwen een ‘informed consent’ waarin ze toestemden om deel te nemen aan
het onderzoek en akkoord gingen met het feit dat de sessie opgenomen mocht worden, ook vulden
ze een korte vragenlijst in met demografische gegevens. De facilitator had de verantwoordelijkheid
om het gesprek te modereren en de vragen te stellen, terwijl haar assistent de
verantwoordelijkheid was voor de audiovisuele apparatuur en het nemen van notities. Iedere
focusgroep duurde ongeveer twee uur.
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Hoe heeft het vrouw zijn je leven positief (of negatief) beïnvloed?
Wat zijn volgens jou de voordelen (of nadelen) om een vrouw te zijn?
Draagt het vrouw zijn bij aan de intentie om meer te weten over wie je bent of geeft het je
leven een bepaalde betekenis?
Zijn er bepaalde dingen die je naar speciale waarde schat in verband met het vrouw-zijn,
ook al maken ze je het leven eventueel moeilijker?

Vragen over positieve aspecten van het vrouw-zijn werden altijd gevraagd voor de vragen over
negatieve aspecten. Iets meer specifieke vragen werden gesteld om de groepsdiscussie te
stimuleren of om deelnemers aan te moedigen om verder door te denken over zaken dat ze al
gezegd hadden. Voorbeeldvragen hiervan zijn:



Doen jullie aan mantelzorg? Zoja, onder welke vorm?
Zijn er unieke, speciale elementen aan het vrouw-zijn? Zoja, wat zijn deze?

De focusgroep eindigde met een debriefing van de deelneemsters en een bedanking. De vrouwen
die los uit de samenleving werden gerekruteerd kregen een kleine financiële vergoeding en een
maaltijd, terwijl de studentes een beloning kregen in de vorm van credits. Merk op dat er wel
ethische bezwaren kunnen zijn tegen het betrekken van studenten bij het onderzoek van een
bepaalde professor in ruil voor credits (zie hoofstuk 15).
De onderzoekers beweren dat de gepaste methode voor de analyse ‘grounded theory’ is omdat er
geen enkele andere overtuigende theorie bestaat om de analyse te volbrengen. (zie hoofdstuk 8
voor een gedetailleerde discussie over ‘grounded theory’). De analyse gebeurde door acht
getrainde codeerders die ofwel universiteitsstudent of werknemer van de faculteit waren. De
analyse werd gedaan van woordelijke transcripten die opgemaakt werden aan de hand van de
video-opnames. De analisten gingen op zoek naar in het oog springende categorieën in de data. Ze
gebruikten ‘conceptuel ordering analyse’, wat wil zeggen dat ze de gevonden categorieën zodanig
schikten van ‘het meest concreet’ naar ‘het meest abstract’ (Strauss & Corbin, 1998). De analisten
ontmoeten elkaar op wekelijkse basis om een consensus te bereiken wat de gegenereerde
categorieën betrof.
Daarna werd er een eenvoudige kwantitatieve analyse uitgevoerd om de groepsleen te
identificeren aan de hand van de thema’s (ontwikkeld gedurende de analyse) die ze noemden. Hier
was sprake van bijna 90 % interpersoonlijke overeenkomst.
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De onderzoekers formuleerden een aantal primaire thema’s die de visie van beide rassen
representeerden. Hier volgen ze met hun subthema’s:










Thema 1: gender gerelateerde mishandeling
o Gender discriminatie
o Seksuele intimidatie
o Bezorgdheid ivm veiligheid
o Seksisme
Thema 2: gepercipieerde voordelen
o De mogelijkheid om je gevoelens te uiten
o Zachtaardigheid van mannen met macht
o Gelijkheid met mannen
Thema 3: vriendschappen en samenleving
o Vrouwelijke waarden en vormen van intense vriendschappen
o Vriendschappen bieden sociale ondersteuning
o Moeilijkheden om vriendschappen op te bouwen met vrouwen
o Negatieve aspecten van vriendschappen met vrouwen
Thema 4: mantelzorg
o Positieve aspecten van mantelzorg
o De rol van een mantelzorgster is betekenisvol
o De moederrol is belangrijk voor je toekomstige zelf
o Moeilijkheden geassicieerd met mantelzorg, algemeen
Thema 5: mogelijkheden van werk en familie
o Het waarderen van opties te hebben/ meer opties te hebben dan mannen
o Moeilijkheden bij het maken van keuzes ivm de werk/familie-balans
o Uitdagingen bij het integreren van werk en familie

Volgend thema werd enkel besproken bij de zwarte vrouwen:


Thema 6: Innerlijke sterkte
o Sterkte die geleerd werd van andere zwarte vrouwen
o Karakteristieken van innerlijke sterkte

Elk van de thema’s werden zorgvuldig bediscussieerd met illustratieve quotes. De onderzoekers
tonen aan dat deze slechts kleine edits hebben zoals het verwijderen van materiaal die afbreuk
doen aan de duidelijkheid in hun standpunt.
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Box 4.2: Illustratie van een onderzoek – De praktijk van focusgroepen
Terwijl onderzoekers zich vaak concentreren op de inhoud van de groepsinteractie in focusgroepen
zijn ook andere benaderingen mogelijk. In hun boek ‘focus group practice’ exploreren Putcha en
Potter (2004) andere aspecten van focusgroepen – de interactie tussen de groepsmoderator en de
groepsleden. Ze concentreren zich op zaken zoals ‘hoe meningen gevormd worden’ en hoe de
moderator informaliteit kan aanmoedigen in de groep. Op dat laatste zullen we ons nu
concentreren. Informaliteit gebeurt niet zomaar – er moet aan gewerkt worden, het moet bereikt
worden. Mensen ‘op hun gemak stellen’ is een belangrijke vaardigheid van een moderator. Putcha
en Potter (2004) wijzen aan dat groepen met woordvoerder of Delphi-onderzoek anders kunnen
zijn dan de focusgroepen die we normaal gezien kennen, omdat dat de groepsleden gevraag
worden om elk om beurt bij te dragen tot het gesprek is de groepsdynamica een beetje
gereduceerd.
Putcha en Potter geven gedetailleerde voorbeelden van hoe interactie gegenereerd wordt terwijl
de informaliteit bewaard moet worden en op hetzelfde moment er verschillende zaken geregeld
moeten worden om de doelen van de onderzoeker te bereiken. Hun hoofdbevindingen kunnen als
volgt samengevat worden:






De moderator vat de interactie op als een soort van babbeltje of een gesprek, eerder dan
iets formeels zoals in een klaslokaal.
Wat de moderator zegt mag niet overkomen alsof het heel erg strikt gepland is, alsof hij
een script aflees. In tegenstelling daarvan is het aangeraden om aarzelingen en pauzes in te
lassen, zodat de indruk wordt gewekt dat het wel degelijk gaat om een heel informeel
gesprek. Ook een origineel, of –eigen aan de persoon- taalgebruik draagt hiertoe bij.
Ook de fysische omgeving van de focusgroep is belangrijk, zo is een huiselijke omgeving
veel beter dat een omgeving die doet denken aan klaslokalen of kantoor.
De moderator beweert dat hij op zoek is naar een buikgevoel, dit suggereert dat bepaalde
bijdragen heel erg plots en spontaan kunnen gebeuren zonder dat er echt een rationele
verklaring voor bestaat.

Op die manier kan de moderator werken aan het effect dat de groepsleden hem niet zien als een
terughoudend of afstandelijk element in de focusgroep. Een andere manier om dit doel te bereiken
is om een taal te gebruiken die zeker en vast een spreektaal is, en die weinig terug te vinden is in
formele situaties. In hun boek beschrijven ze een situatie waar er een misverstand is in verband
met een homoniem. Als de moderator eindelijk door heeft welke betekenis van het homoniem de
spreker bedoelt gebruikt ze het woord ‘oh’. Oh is een woord dat regelmatig gebruikt wordt in het
dagelijkse leven om duidelijk te maken dat je de dingen nu anders ziet. Let wel op met deze
woorden, want net zoals bijvoorbeeld lachen tijdens de focusgroep, met wat een bepaalde spreker
gezegd heeft, kan het heel beoordelend overkomen en op die manier terug de afstand tussen de
groepsleden en de moderator in de hand werken. Dus het gebruik van ‘oh’ en lachen kan slechts in
specifieke situaties gebruikt worden daar het dan enkel niet-beoordelend overkomt.

4.5

How to analyse data from focus groups – Niet te kennen
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4.6

Wanneer focusgroepen gebruiken?

Focusgroepen zijn een middel om gegevens te verkrijgen die moeilijk te verkrijgen zijn met andere
vormen van gegevensverzamelingsmethoden. Mensen hun mening, overtuigingen, gevoelens,
expressie worden benadrukt in focusgroepen op een manier die andere vormen van een interviews
simpelweg niet aan kunnen tippen. Bovendien, laat focusgroepen de onderzoeker toe om
meningen, overtuigingen, gevoelens en ervaringen vast te leggen van andere leden van de groep.
Andere methoden voor gegevensverzameling zoals observatie en interviews kunnen zulke aspecten
gewoon niet nagaan. Omdat de deelnemers een actieve rol hebben in de focusgroep, blijkt het
duidelijk wat zij beschouwen als prioriteiten in een relatie van een bepaald onderwerp. Andere
methoden van gegevensinzameling hebben de neiging om de onderzoeker zijn prioriteiten vast te
leggen van de situatie. De focusgroep wordt gezien als een bijzonder goede verhelderende van het
begrijpen van de leden hun gevoelens, opvattingen en overtuigingen. Natuurlijk moeten we
voorzichtig zijn wanneer men suggereert dat focusgroepen de houding van mensen kan
identificeren. Zoals Puchta en Potter beweren, zijn er twee opvattingen van attitudes.



Een van de attitudes zoals uitvoering (al ingebouwd in de individuele persoon voor het
onderzoek.)
De andere opvatting met betrekking tot attitudes zoals uitgevoerd (betekent dat de
houding blijkt uit de onderzoekssituatie).

Er zijn waarschijnlijk voorbeelden van beide van deze opvattingen te vinden in de meeste
focusgroepen. Echter, uitgevoerd attitudes zijn van zeer beperkt nut als men hoopt de houdingen
te gebruiken, om te begrijpen waarom mensen dingen doen. Focusgroepen kunnen worden
gebruikt in verscheidene manieren. Speciaal voor Multi - methode onderzoeken, kunnen ze worden
herkend in de zin dat ze de discussie over een onderwerp en ideeën gegeven worden door de
groep. Als de onderzoeker geen kennis heeft om op te bouwen, dan is dit een vitale functie.
Bijvoorbeeld , het kan de onderzoeker helpen om vragen te formuleren voor een onderzoek of zelfs
een hypothese te suggereren voor een kwantitatief onderzoek. Aan de andere kant kan een
focusgroep gebruikt worden om de reacties van mensen te beoordelen op een studie die net
afgerond is door de onderzoeker. Het kan een manier zijn van het geven van feedback op de
bevindingen van de belangrijkste onderzoeksthema’s.
In tegenstelling tot andere methodes van dataverzameling, focusgroepen hebben een reden
waarom die niet altijd worden gedeeld met andere methoden voor gegevensverzameling, vooral
op het gebied van experimenteel onderzoek. Ze doen geen poging om de verdeling van de
karakteristieken in de bevolking te onderschatten, wat mogelijk zou kunnen zijn, tot op zekere
hoogte, met behulp van interviews formele methodes. Populaties zijn niet bemonsterd in
focusgroep methoden, in plaats daarvan, selecteert men leden van de groep opzettelijk met het
oog op de maximale rijkdom te verkrijgen uit de gegevens. En dus gebruik te maken van een
doelgerichte selectie strategie in plaats van een willekeurige procedure. Focusgroepen, aan de
andere kant, laten wel toe om contrasten en vergelijkingen te schetsen in termen van verschillende
categorieën van groepsleden. Het is onzin om focusgroep te beoordelen als een alternatief voor
een individueel interview, omdat een focusgroep niet een goedkoop alternatief is voor het
individueel onderzoek en de twee zijn niet vergelijkbaar.
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Het is onwaarschijnlijk dat focusroepen met succes kan worden gebruikt om uitgebreide
levensgeschiedenis of (narratieve accounts) verhalen te verzamelen van individuen. Interview zou
dan waarschijnlijk een betere benadering zijn. Bijgevolg is een focusgroep niet nuttig, in het
algemeen, voor interpretatieve fenomenologische analyse of narratieve analyse. Er is een zin,
waarin de deelname aan focusgroep gerechtigd is.
Het voorzien in collectieve betekenis van problemen, dat anders een discussie punt was van
tegenstanders. De deelnemer neemt deel aan een besluitvormingsproces waarin hun stem
belangrijk is . Mede als gevolg van deze, zijn focusgroepen populair geweest in feministische
onderzoeken.

4.7

Evaluatie van focusgroepen

Een focusgroep biedt een dynamische manier van onderzoek naar de opvattingen, ideeën,
meningen en ervaringen van de groep deelnemers die interactief bezig zijn. Omwille van de
onderzoekers graad van controle tijdens het gesprek/ brede discussie, kan het een effectieve en
efficiënte manier zijn van het verkrijgen van verscheidene perspectieven. Uit de gegevens is
waarschijnlijk betere te begrijpen, waarom bepaalde deelnemers denken op een bepaalde manier.
Geen enkel andere methode bereikt deze mate van controle met een dynamische en interactieve
aanpak. Interviews laten toe om een betere controle te hebben, maar er zijn een groepsprocessen
in betrokken. Deelnemers observatie laat groepsprocessen toe, maar de onderzoeker heeft weinig
controle over de moment tot moment interactie. Dus focusgroep methode staat als een aparte
gegevensverzameling als bron voor onderzoekers. Bijgevolg moet men opletten over het aanzien
van focusgroepen, als een manier om iets te begrijpen over ‘sociale werkelijkheid’ of zelfs over
levensechte sociale interacties, omdat er een zekere mate van kunstmatigheid is. De discussies die
worden gehouden in een focusgroep kunnen weinig invloed hebben op wat er gebeurd in
alledaagse gesprekken.
Natuurlijk moeten focusgroepmethode niet onderworpen worden aan dezelfde criteria die niet
ontworpen zijn om eraan te voldoen. In het bijzonder, focusgroepen zijn niet miniatuur
steekproeven die het mogelijk maken een tot verdelingen van ideeën, meningen, overtuigingen,
enz. in de algemene populatie te schatten (of een andere populatie voor die kwestie). Men kan niet
verwachten om de resultaten van een focusgroeponderzoek te vergelijken met de resultaten die
gebaseerd zijn op een steekproef. De focusgroep kan niet dezelfde representativiteit bereiken als
een steekproef onderzoek, maar ook steekproefonderzoeken kunnen niet dezelfde dynamische
sfeer behouden als de focusgroepgegevens. Slordige focusgroep onderzoeken kunnen misschien
niet veeleisend zijn, maar wel van goede kwaliteit, goed voorbereidde focusgroep studieplaats, …
nemen veel tijd in beslag voor de onderzoeker. Ze nemen de tijd, zijn niet gemakkelijk te
organiseren en gegevens zijn vaak niet effectief genoeg om ze te kunnen behandelden op
routineuze wijze. Voor het uitvoeren van een focusgroep onderzoek, verwacht men goede interpersoonlijke vaardigheden, een goed vraagstelling en het vermogen om zich te concentreren op de
behoeften van het onderzoek binnen de focusgroep context. Terwijl zowat iedereen een
focusgroep zou kunnen leiden, toch vereist het veel vaardigheden om gegevens die relevant zijn
voor het onderzoek te genereren. Je hoeft nog maar te kijken naar televisieprogramma’s om te
begrijpen wat er allemaal kan verkeerd gaan in een gesprek.
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Mensen die zichzelf slecht of verkeerd uitdrukken, die vastgeroeste standpunten hebben, mensen
die door elkaar praten, mensen die het probleem niet kaderen, enz.
De focusgroep behandeld bijzondere ethische kwesties die niet kenmerkend zijn voor andere
datamethodes. In het bijzonder is het niet mogelijk om anonimiteit en vertrouwelijkheid te
waarborgen voor dingen die besproken worden in de open setting. De onderzoeker kan de
gegevens en in de publicaties de gegevens anoniem en vertrouwelijk verwerken, maar de gegevens
zijn verzameld in een publieke setting. Het is de moeite waard dit aspect in de groep te
bediscussiëren, om een overeenkomst inzake vertrouwelijkheid te bekomen, maar dit aspect kan
niet gecontroleerd worden en bijgevolg daarvan kan het ook niet worden beschouwd als volledig
bevredigend.
Ten slotte, is focusgroep een methode om kwalitatieve gegevens te verzamelen. Op zichzelf heeft
de methode geen specifieke analytische procedure die ermee geassocieerd is. Als gevolg hiervan
moet men niet oordelen over de methode op basis van, wat kan als voorbeeld lijken te zijn van
slechte data-analyse. Soms kan een verslag van een focusgroep studie gewoon wijzen op een paar
enigszins onverwachte aspecten, die voor discussie vatbaar zijn. Dergelijke geselecteerde
hoogtepunten kunnen niet beschouwd worden als een zorgvuldige en grondige analyse van de
gegevens. Maar dit is niet te wijten aan de dataverzamelingsmethode, omdat het een gevolg is van
het ontbreken van striktheid in de analyse.

4.8

Conclusie

De focusgroep is een veel voorkomende plaats om datagegevens te verzamelen in de moderne
wereld. Het zou daarom er bijna op lijken dat het zich onvermijdelijk gaat verder zetten en
uitbreiden in de toekomst. Geen twijfel dat de academische stijl van focusgroep zich zal
doortrekken tot het vinden van specifieke vereisten voor te voldoen aan de eisten van kwalitatieve
psychologie. Dit is zeker het geval met de analyse van de focusgroep gegevens, maar het kan ook
van toepassing zijn op het gedrag van de focusgroep. We hebben gezien dat de hoofdstroom van
het marktonderzoek om focusgroepen misschien kunnen opgebouwd worden via een theoretisch
kader, die niet worden gedeeld door de academisch kwalitatieve onderzoekers. Met name de
opkomst van de focusgroep methodiek in marktonderzoek met de stijging van de
psychodynamische theorieën over de motivatie van de consument tegenover de handel. Zelden
heeft academisch kwalitatief onderzoek aangetoond dat ze theoretische trouw is aan de
psychoanalyse, integendeel. Dit betekent dat het kiesstelsel (caucus) van het marktonderzoek van
focusgroep studies heel weinig te zeggen hebben over het belang over de analyse van deze vorm
van kwalitatieve gegevens.Zo kunnen kwalitatieve onderzoekers menen dat kwalitatieve dataanalysemethoden, zoals grounded theory, thematische analyse, conversatie-analyse en discours
analyse de voorkeur benaderingen zijn. Natuurlijk opent dit een hele reeks van onderzoeksvragen
die gewoon marktonderzoek focusgroepen niet bedoeld zijn om aan te pakken. Bijvoorbeeld, kan
de focusgroep worden gewijzigd om zijn potentieel te vergroten om naturalistische gesprek te
genereren. In de academische focusgroepen een aantal van de conventionele van het
marktonderzoek focusgroep konden worden vermeden. In het bijzonder kan de rol van de
moderator in het regelen van de focus van de groepsdiscussie worden verminderd ten gunste te
laten nemen aan het gesprek een meer 'natuurlijk verloop'.
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5

ETNOGRAFIE / OBSERVATIE DEELNEMERS

5.1

Overzicht
















Participerende observatie verwijst specifiek naar observationele technieken waarin
onderzoekers zichzelf uitvoerig betrekken en zich verdiepen met een groep of
gemeenschap.
Meer in het algemeen, verwijst de participerende observatie naar een breder pakket van
methoden waaronder de intensieve observatie die bekend is als etnografische methodes.
Etnografie is een betere term om te gebruiken, aangezien het in overstemming is met
andere disciplines
Er zijn verschillende vormen van participerende observatie die variëren in termen van
hoeveel de onderzoeker geïntegreerd is in de betrokken groep en hoe duidelijk de actuele
rol van de onderzoeker is.
Veldnotities zijn de basis van etnografie / participerende observatie en zijn gemaakt nadat
de waarneming is voltooid. Ze zijn gedetailleerd en kunnen worden gestructureerd in
termen van afzonderlijke waarnemingen en interpretaties secties.
Etnografie / participerende observatie is een van de meest complexe methoden van
onderzoek en plaatsen zowel intellectuele als interpersoonlijke eisen aan de onderzoeker.
De intellectuele eisen behoren tot het formuleren van de onderzoeksvragen, vragen of het
bijzonder aan onderzoeksvraag kunnen profiteren van participerende observatie, te
beslissen welke problemen aan te pakken in het observatieproces en het schrijven van
effectieve veld-notities.
Onder interpersoonlijke eisen vallen het definiëren van de rol van de onderzoeker, het
verkrijgen en onderhouden van de toegang tot de onderzoekscontext en het effectief
gebruik van belangrijkste informanten
Etnografie / participerende observatie is vooral een methode voor het verzamelen van
gegevens. Het staat op zichzelf en is geen methode van analyse. Gezien de leeftijd van de
methode, zijn er verschillende manieren van analyseren van de gegevens, maar de
gefundeerde theorie benadering(hoofdstuk 8) wordt meestal gebruikt in recent onderzoek.
Vanuit het oogpunt van een onderzoeker zijn er een aantal problemen bij het gebruik van
etnografie / participerende observatie. Deze zijn de arbeids- en tijdsintensieve karakter van
het proces, de complexiteit van de verzamelde gegevens en de noodzaak van integratie van
verschillende aspecten van de gegevens, de mogelijkheid van de subjectiviteit in de
procedure en beschuldigingen van subjectiviteit.
Hoewel etnografie / participerende observatie ongebruikelijk is in de psychologie,
garanderen de mogelijkheden van de methode dat ze worden gebruikt door kwalitatieve
onderzoekers.
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5.2

Wat is etnografie / participerende observatie

Participerende observatie is het beste beschouwd als een methode van dataverzameling in plaats
van een data-analyse methode. Er is geen standaard manier van het uitvoeren van de analyse van
veld notities,enz. hoewel grounded theory (hoofdstuk 8) biedt wel een veel
gebruikte systematische aanpak. Participerende observatie heeft zijn oorsprong in het
werk van antropologen die werkzaam zijn in niet-westerse culturen. Maar het heeft vele
andere toepassingen in de moderne onderzoeken. Verwarrend, participerende
observatie verwijst naar twee verschillende dingen:




Een zeer specifieke methodiek, genaamd participerende observatie, waarbij de
onderzoeker de opmerkingen bij het nauw ondergedompeld zijn in een groep of cultuur
registreert en analyseert. Zijn belangrijkste eigenschap is de nauwe betrokkenheid van de
onderzoeker in de onderzoek- instelling via participatie of interactie met een groep of
gemeenschap over een langere periode van tijd.
Een algemene methodiek of brede strategie voor het verzamelen van gegevens in een veld
setting. Dit wordt ook wel participerende observatie genoemd en het bevat de meer
specifieke aanpak zoals hierboven beschreven. Dus een formele definitie van
participerende observatie zou ook kunnen geïdentificeerd worden
als een brede strategie voor het verzamelen van gegevens in een veld setting. Het gaat
om het verzamelen van een verscheidenheid van verschillende soorten van gegevens die
relevant zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag.

Er is nog een concept, etnografie, die eerst en vooral een studie van culturen is. Voor de toepassing
van dit hoofdstuk, is het mogelijk om zowel etnografie en participerende observatie beschouwen
als soortgelijke waar we verwijzen naar een complexe simultane methode van dataverzameling in
het veld instellingen. De overlap aanzienlijkis als zelden participerende
observatie (de specifieke techniek) gebruikt op eigen houtje zonder de betrokkenheid van andere
methoden.
Etnografie lijkt te zijn ontstaan als de gewenste term in de jaren 1970 (Bryman, 2004). Bovendien,
moet worden opgemerkt dat de term etnografie ook verwijst naar het product van etnografisch
onderzoek. Etnografie / participerende observatie kan worden gezien als een algemene term die
een scala van verwante methoden omvat. Het kan ook worden gesuggereerd dat particpant
observatie studies variëren langs een aantal dimensies. De volgende zijn enkele van de
belangrijkste van deze (Dereshiwsky, 1999; ook gebaseerd op Patton, 1986):






De waarnemer rol in de setting: de waarnemer betrokkenheid kan variëren van die van
een complete buitenstaander niet betrokken bij de groepsdynamiek tot ten volle
lidmaatschap van de groep.
De groep heeft kennis van het constateringsproces:Als de deelnemers weten dat ze
worden onderzocht dan is dit een openlijke observatie. Heimelijke observatie van de
deelnemers is wanneer ze niet weten dat ze deel uitmaken van een studie.
Uitleg van het doel van de studie: Dit kan variëren van volledige uitleg tot zelfs
misleidende verklaringen.
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Lengte: De waarneming kan een relatief korte sessie van een uur worden of er kunnen
meerdere contactmomenten zijn die voor weken of zelfs jaren lopen.
Focus: De focus van de onderzoeker kan worden gezien op een relatief smal aspect van
de situatie of het kan meer holistische zijn, waarin rijke gegevens worden verzameld door
observatie van een aantal aspecten van de situatie in de diepte.

Participerende observatie impliceert letterlijk dat de onderzoeker niet gewoon een waarnemer van
de gebeurtenissen in een sociale of culturele context is, maar heeft ook 'hands on' ervaring. De
waarnemer kan deelnemen aan de activiteiten van de leden van de
betrokken gemeenschap. Hoewel de mate waarin de waarnemer een volwaardige deelnemer is in
de gemeenschap (het leven, het leven volledig als een lid van de gemeenschap) en niet zozeer
als een gast in de gemeenschap verschilt, is de verwachting van een aanzienlijke termijn van
betrokkenheid bij de gemeenschap. (Er zijn andere methoden van waarneming die niet eisen dat
deze betrokkenheid aanwezig is. Bijvoorbeeld, een studie van de vraag of bestuurders van nieuwe
auto’s vaker door verkeerslichten rijden dan bestuurders van oudere auto's kunnen waarschijnlijk
worden uitgevoerd met behulp van een eenvoudige checklist. Het identificeren van
de leeftijd van de auto - bijvoorbeeld uit door de nummerplaat - ratings en of de bestuurder de
lichten legaal of illegaal kruist) Een deel van het ethos van participerende observatie is dat het
perspectief van de leden van de groep van de onderzochte gemeenschap belangrijk aandachtspunt
is. Diversiteit, zou natuurlijk een functie verwacht van de verschillende leden van de groep of
gemeenschap in termen van hun rol, hun activiteiten, enzovoort worden. Zo participerende
observatie kan worden gezien als diametraal tegengesteld is aan toezicht dat eisen
aan deelname en wellicht mogelijk via louter technologische middelen, zoals CCTV- camera's.
Er zijn natuurlijk ook gevallen van onderzoekers die gemeenschappen observeren zonder de
mensen die worden waargenomen op de hoogte van het feit zijn. Dit zou zeldzaam in de
moderne onderzoeken omwille van ethische redenen. De term 'onderdompeling' wordt vaak
gebruikt om dit proces te beschrijven. De 'onderdompeling' kan gaan leven met de groep en zal ze
bestuderen. (zoals in het begin van de antropologische studies van andere culturen),
maar evenzeer de onderdompeling kan worden beperkt tot een werkdag of een andere,
meer beperkte regeling. De laatste is meer typisch voor participerende observatie in de eigen
cultuur en wordt uitgevoerd door sociologen en andere moderne
gebruikers van etnografische benaderingen. Een waarnemer kan niet verwacht dat hij gelijkwaardig
is aan een ander lid van die gemeenschap, omdat hij of zij vaak uit een heel andere sociale
achtergrond komt. Echter, de verwachting is dat de waarnemers dichter komen bij de
ervaringen van gewone leden van de gemeenschap, dit is typisch aan dit soort van onderzoek. Op
deze manier,hopelijk, krijgt de zorgvuldige en gewetensvolle waarnemer een redelijk volledig
inzicht/beeld over de manier waarop de maatschappij functioneert.
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Figuur 5.1: mogelijke elementen van een participerend onderzoek/etnografie studie.

Traditioneel worden de gegevens verzameld in de eerste plaats in de vorm van
veld notities opgeschreven door de waarnemer zo spoedig mogelijk nadat de gebeurtenissen zich
voorgedaan hebben. Dit zou normaal gesproken gebeuren tijdens een privé moment uit de buurt
van de gemeenschap. Daarvoor is geen specifieke reden, in voorkomend geval, moeten de
gegevens verzamelen geen gebruik maken van technologische hulpmiddelen zoals
spraakopnames van veldwaarnemingen, computers, of zelfs video al kunnen deze opdringerig zijn.
Het gebruik van computers voor het schrijven van veldnotities is voordelig als deze
rechtstreeks ingevoerd kunnen worden in de computer met kwalitatieve dataanalyse programma's zoals NVivo. Zoals we gezien hebben, is er griezelig reden waarom de
onderzoeker moeten worden beperkt tot de opmerkingen opgenomen in het veld als bron
van gegevens. Het is mogelijk de volgende en nog veel meer uit te voeren (zie figuur 5.1):







Semi-gestructureerde interviews
Groepsgesprekken
Levensverhalen van de leden van de gemeenschap
Persoonlijke documenten, waaronder foto’s
Relevante berichtgeving in de media
Andere documentatie

Dit zijn bekende methoden in hun eigen recht, maar in de context van etnografie /participerende
observatie kunnen ze worden gezien als een bron die kan worden vergeleken met directe
ervaringen van de onderzoeker.
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Er is een zin waarin de participerende observatie kan worden beschouwd als een te smalle basis
van informatie wat er werkelijk gebeurt in deze studies en etnografie kan worden gezien als het
meest geschikt bredere term. Zelfs kwantificering is geen onbekende in de participerende
observatie op basis van studies. Het veld opmerkingen die gemaakt moeten worden, moeten
geregistreerd worden in een relatief zuivere vorm - dat wil zeggen, de waarnemingen en de
interpretaties van de waarnemingen moeten van elkaar gescheiden zijn. Met andere woorden, de
'ervaringen' van de waarnemer zijn de primaire vorm van de gegevens in participerende
observatie, maar deze 'ervaringen' moet worden onderscheiden van meer analytische uitspraken in
de veld notities. Dit is een gebruikelijke eis in kwalitatief onderzoek van alle soorten. Een manier
om dit te doen is om de 'zuivere' opmerkingen te houden aan de ene kant
van een notebook en analytische opmerkingen die relevant zijn voor hen aan de andere kant de twee kunnen van elkaar gescheiden worden door een marge, bijvoorbeeld. Participerende observatie kan de onderzoeker een eerste relatief volledig beeld geven op basis van
een grote onderzoeksinitiatief. Hoewel er andere manieren zijn om dit te doen, kan de kennis van
situaties op basis van participerende observatie de onderzoeker een beter begrip geven van wat in
hun vragenlijsten moet staan, enzovoort. Zo kan participerende observatie gezien worden als een
manier om de onderzoeker in staat te stellen om de juiste vragen die relevant zijn voor de
deelnemers te stellen aan de hand van de onderzoeksvragen. De rol van de waarnemer in
dit soort veldonderzoek varieert in termen van:








Totale of volledige deelname: De onderzoeker neemt volledig de rol van een lid van de
groep of organisatie op, en worden bestudeerd zonder openbaren van hun aanvullende rol
als onderzoeker aan de andere groepsleden. Bijvoorbeeld, de onderzoeker krijgt werk in
een fabriek om aspecten van de ervaring van het werk te begrijpen.
Totale of complete opmerking: In dit, is de persoonlijke betrokkenheid bij de
gemeenschap geminimaliseerd en de onderzoeker blijft vrijstaand. Er is geen twijfel over
de waarnemers rol. Dus, bijvoorbeeld, kan de onderzoeker tijd doorbrengen op een
fabrieksvloer het maken van opmerkingen of het maken van aan tekeningen, terwijl op
hetzelfde moment hij geen inspanningen onderneemt om contacten te leggen
met de werknemers daar.
Deelnemer als waarneming: De identiteit van de onderzoeker wordt bekend gemaakt
dat de groep bestudeerd wordt door hem. Bijvoorbeeld, de onderzoeker brengt tijd
door in een jeugdclub en kan deelnemen aan de activiteiten als de leden van de club die
zich bewust zijn van de status van de waarnemer als zowel een clublid en als een
onderzoeker. Natuurlijk met deze status, de waarnemer hoeft niet noodzakelijk volledig
deel nemen aan de activiteiten van de groep.
Waarnemer als niet-deelnemer: Dit is niet een vorm van participerende observatie, omdat
er geen directe betrokkenheid met de groep in haar dag-tot-dag-activiteiten is. Soms wordt
de term ethologie gebruikt in de psychologie, voor deze, maar deze verwijst eigenlijk
naar de studie van dierlijk gedrag.
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Natuurlijk is het niet geheel in handen van de onderzoeker welke variant van participerende
observatie wordt gebruikt. Sommige kunnen worden uitgesloten door de bijzondere
omstandigheden of de specifieke onderzoeksvraag die de onderzoeker
nastreeft. Sommige van de dimensies waarlangs participerende observatie /
etnografische studies verschillen zijn weergegeven in Figuur 5.2.
Figuur 5.2: Dimensie van participerende observatie studies.

5.3

De ontwikkeling van etnografie / participerend observeren

De oorsprong van participerend observeren lag eerst bij de antropologie en vervolgens bij het
departement van Sociologie in Chicago. Natuurlijk zijn de wortels van de antropologie heel ver
terug te vinden sinds een reiziger die een ander cultuur gaat bezoeken en zijn bevindingen
neerschrijft een soort antropoloog zou kunnen zijn. De era van de Westerse kolonisaties die
begonnen is in de vijftiende eeuw voorzag een goede startschot voor de antropologie en scholieren
begonnen , tijdens de Verlichting (18e eeuw), de studie van andere culturen meer analytisch te
benaderen door zich te baseren op informatie voorzien door kolonisten of reizigers.
Dit is niet het juiste moment om de volledige geschiedenis van de antropologie weer te geven
natuurlijk maar het is belangrijk om te beseffen dat tot in het begin van de 20ste eeuw culturele
antropologen geneigd waren om hun analyses te behalen uit onrechtstreekse bronnen, zoals de
opgeschreven bevindingen van reizigers, hun data kwam dus voornamelijk uit informanten in
plaats van uit observaties. De eerste gekende gebruiker van participerend observeren was de
Amerikaanse onderzoeker Frank Hamilton Cushing (1857-1900).
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Hij vergezelde een antropologische expeditie naar New Mexico waar hij vanaf 1879 vijf jaar bij
inheemse Amerikanen (Zuni Pueblo) verbleef. Cushing werd uiteindelijk aanvaard door de Zuni
gemeenschap en mocht deel nemen aan hun activiteiten.
Wat eigenlijk van meer invloed was, waren de cruciale veranderingen die ontsprongen doordat
Bronislaw Malinowske (1884-1942) neer strandde in de Trobiandse Eilanden, die de dag van
vandaag Nieuw Guinee heten. Malinowski werd geboren in Krakow, Polen, waar hij voor een
doctoraat in Filosofie studeerde. Hij geraakte geïnteresseerd in antropologie en studeerde in de
Universiteit van Leipzig (daar werd hij een beetje beïnvloed voor Wilhelm Wundt) maar verhuisde
later naar de School voor Economie in London aangezien de meest eminente antropologen in die
tijd Brits waren. In 1914, toen hij voor zijn doctoraat in antropologie studeerde, reisde Malinowski
naar Papua en dan naar de Trobriandse Eilanden. De eerste wereld oorlog brak uit maar hij was
een burger van de Oostenrijkste-Hongaarse Rijk in het Brits beschermd deel van de wereld. Hij koos
zich af te zonderen naar de Trobrianse Eilanden als alternatief voor in de oorlog te belanden.
Malinowski speelde er in het begin de rol van de afstandelijke koloniale antropoloog zich baserend
op interviews met informanten en direct contact met de inheemse Trobrianen ,die hij eerst als
“wilden” bestempelde, ontwijkend. De lange maanden van afzondering, de verveling en de
eenzaamheid leidden hem uiteindelijk tot interactie met hun en zo doende leerde hij de taal en
maakte hij vrienden. Tijdens deze periode van afzondering ontwikkelde hij ook zijn ideeën over
participerend observeren en het belang van dag-tot-dag contact met de gemeenschap in het
ontwikkelen van een piekfijn beeld van hoe een gemeenschap werkt.
Een tweede belangrijke stroom in de ontwikkeling van participerend observeren was de stedelijke
sociologie van de eerste School in Chicago. Deze benadering van de sociologie is bezig met het
begrijpen van de stedelijke omgeving en de eerste van dit soort onderzoeken werd in Chicago zelf
uitgevoerd, zo werd stedelijke sociologie een algemene toepassing in de Amerikaanse sociologie. In
samenloop met dit is het zo dat de antropoloog Lloyd Warner (1898-1970) er ook studeerde van
1929 tot 1935 en er les gaf van 1935 tot 1959. William Foote Whyte (1914-2000) vertelt hoe hij
speciaal naar de Universiteit van Chicago ging om er samen met Lloyd Warner te kunnen studeren.
Dit is belangrijk omdat William Foote Whyte de auteur is van hoogst waarschijnlijk de best gekende
exemplaar van onderzoek in participerend observeren in de Amerikaanse sociologie; Street Corner
Society (Whyte,1943). Dit is een studie rond een Italiaanse migranten gemeenschap in Boston waar
Whyte 18 maand woonde.
Lloyd Warner was betrokken bij een van de meest gekende studies van psychologie in de
geschiedenis – de Hawthorne Experimenten dat aanleiding gaven tot het fenomeen “het
Hawthorne effect”. Hij begon te werken bij de psycholoog Elton Mayo aan een serie van
geïntegreerde studies over het fabrieksleven en het effect van de introductie van verschillende
soorten veranderingen in de dynamiek van de werkgroepen in die fabrieken. Ter voorbeeld:
veranderingen in verlichting en loon. Warners invloed was voornamelijk in de “Bank Wiring Room”
experiment waar hij het gebruik van antropologische methodes aanbeviel om het natuurlijk
werkgroepgedrag te observeren. De onderzoekers maakten aantekeningen van alles wat ze konden
observeren in het gedrag van de groepen net als een antropoloog zou doen in een vreemd cultuur.
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Dit leidde tot de aanmaak van “sociogrammen”; dit waren diagrammen die het niveau van
betrokkenheid van de werkgroepsleden weergaven en waren gebaseerd op de gedane observaties.
Ondanks een opmerkelijk aantal uitzonderingen zoals beschreven in boxen 5.1 en 5.2 heeft
participerend observeren nog niet een grote bijdrage aan dataverzameling gedaan in de
psychologie. Dit is ook niet spectaculair toegenomen ondanks de toegenomen aandacht naar
kwalitatieve methodes. Dit ondanks de talrijke referenties ernaar in de studies van kwalitatieve
onderzoekers. Miller, Hengst en Wang (2003) leggen uit hoe Wilhelm Wundt (1832-1920), de
voorouder (parent) van moderne psychologie, uitgebreid schreef over culturele psychologie en
daarin zijn interesse in etnografie. Desondanks zijn etnografische methodes over het algemeen
gemarginaliseerd geweest in de psychologie. Nochtans is er een recente interesse gegroeid naar
culturele psychologie en culturele kindsontwikkeling heeft de interesse in etnografie gestimuleerd.

Box 5.1: Een cruciale participerende observatie stu die: Mariethal
Otto Bauer (1991-1938 klopt niet) wie een leidersfiguur was van de linkse kant van de Sociaal
Democratische partij in Oostenrijk in de late 1920, suggereerde aan de Oostenrijkse
onderzoeksgemeenschap dat het van groot belang was om werkloosheid te onderzoeken.
Onderzoekers van de Oostenrijkse Onderzoeksunit voor Economische Psychologie werkten onder
leiding van de beroemde socioloog Paul Lazasfeld (1901-1976). Het onderzoeksplanning begon in
1930 net op het zelfde moment als de Marienthals textielfabriek sluit. Marienthal is een stad dicht
bij Wenen.
Het veldonderzoek werd grotendeels uitgevoerd door Lotte Schenk-Danzinger (1905-1992) die
werkte als de supervisor voor een hulporganisatie die tweedehands kleding verdeelde. Uiteindelijk
werden er in totaal 24 werkweken besteed aan het veldonderzoek en het gewicht van de
verzamelde onderzoeksresultaten was ongeveer 30 kg.
Een boek dat gebaseerd was op de studie, merendeels geschreven door Marie Johado werd
gepubliceerd in 1933 waarbij de duidelijke Joodse namen van de auteurs niet op voorpagina
verschenen door de consensus van de Nationale Socialistische regering die in die tijd heerste.
Daarin schreven de auteurs Jahoda, Lazarsfeld en Zeisel het volgende:
“ Het doel van de studie was om een beeld te schetsen van de psychologische situatie van een
gemeenschap die leed onder de werkloosheid door gebruik te maken van geavanceerde
onderzoeksmethodes. We hebben onze aandacht vanaf het begin gefocust op twee doelstellingen.
De eerste doestelling met als hoofdzaak: bijdragen tot resultaten over werkloosheid en een tweede
methodologische doestelling die een alomvattende en objectieve verklaring probeerde te geven
van de sociaalpsychologische feiten”.
Dit was niet alleen de eerste psychologische studie over werkloosheid maar het was ook een
opvallende studie door een verschillende benadering wat methodologie en dataverzameling
betreft. Dit hield de analyse van documenten in, de observatietechnieken, de participerende
observaties, vragenlijsten en zo verder. Het boek is uitzonderlijk gevuld met beschrijvende
onderzoeksresultaten die onder andere verbale persoonsbeschrijvingen bevatten van werklozen en
zelfs materiaal verzameld uit opstellen van schoolkinderen. De betrokkenheid van de Marienthal
onderzoekers werd ook geleid vanuit het principe dat ze zich op een natuurlijke manier zouden
integreren in de gemeenschap door deel te nemen aan activiteiten ervan.
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Een beeld van de verhouding tussen de onderzoekers en de werkloze families kan afgeleid worden
uit de volgende passage:
“Ons onderzoek in Marienthal begon met thuisbezoeken bij 100 families. De zogenaamde
aanleiding voor deze bezoeken was om hun vragen te stellen over hun afzonderlijke behoeftes wat
onze diensten van klerenverdeling betrof. De opgenomen observaties en interviews die tijdens
deze bezoeken werden afgenomen hebben ons veel geleerd over basishouding van de families.
Welke gezinslid dan ook die de uiteindelijk de kleren kwam ophalen werd gevraagd om zijn
levensverhaal te vertellen, dit werd heel vaak met plezier gedaan. Deze personen werden ook
geobserveerd in verschillende omgevingen. Op onze cursussen en op een politieke bijeenkomst
hebben we over hun en met hun gesproken waarbij we ook notities namen van alles. Met deze
notities en speciale informatie verkregen van maaltijdverslagen, tijdtabellen, ... kwam een
gedetailleerde beschrijving van iedere familie naar voren.
Natuurlijk zou zo een benadering vertrouwd zijn voor zowel cultuurantropologen als voor
sociologen zoals die van de Universiteit van Chicago. De mate van betrokkenheid en interactie
tussen de onderzoekers en de onderzoeksdeelnemers is niet verrassend in deze context. Sommige
modern kwalitatief onderzoek vertoont gelijkaardige functies maar, natuurlijk, zou deze
uitgebreide interactie geen karakteristiek zijn voor de recente ontwikkelingen in de analyse van
kwalitatieve psychologie.
Op het einde van het boek werden er biografieën van sommige werklozen van Marienthal
weergegeven, oorspronkelijk werden er veel meer verzameld maar konden niet allemaal worden
opgenomen. Dit is iets dat niet ongewoon zal zijn voor rapporten van moderne kwalitatief
onderzoek. Wat moderne kwalitatieve onderzoekers zou kunnen verrassen is de mate waarin
onderzoekers systematisch kwantitatieve data opnam samen met de kwalitatieve. Dit hield data in
die te maken had met voedingsgewoontes van de families en data over de wandelsnelheid van
degenen die in een gemeenschap leefden die gedomineerd werd door werkloosheid. Zulke diverse
informatie stond de onderzoekers toe om zowel de ervaringen als de tijdstructuren van de
werklozen te bestuderen. Paul Lazarsfeld, die een heel invloedrijke socioloog werd in de Verenigde
Staten is dan ook vooral bekend voor zijn kwantitatieve methodologisch werk. Strikte scheiding
tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek is niet het beste aangezien het omgekeerde dichter bij
de realiteit ligt.
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Box 5.2: Etnografie: geweldadige voetbalsupporters
Suggesties waarbij etnografische benaderingen en participerend observeren veelbelovend zouden
zijn voor de psychologie zijn in een talrijker aantal aanwezig dan studies waarbij dit werkelijk ook
wordt gedaan. Een uitzonderlijk belangrijke etnografische studie was die van Marsh, Rosser en
Harré’s (1978) over een voetbalmenigte. Men zou kunnen zeggen dat hun boek gaat over een
onderzoek naar voetbal hooliganisme, dit was het dan ook wel op een bepaald manier maar men
zou ook kunnen zeggen dat het totaal geherformuleerde ideeën gaf over hoe we dit gedrag kunnen
begrijpen. Voetbalgeweld wordt in het boek voorgesteld als een sociaal construct bij “morele
ondernemers” (zoals de media en politici) in plaats van een accuraat beeld te schetsen over wat er
tijdens de matches gebeurt:
Vandalisme zou bijvoorbeeld kunnen worden gezien als een verzameling van duidelijke
identificeerbare acties die om sancties vragen door het simpel feit dat ze zowel individuele als
collectieve bezittingen beschadigen van burgers. Het contrast tussen de reactie bij voetbalfans die
door de stad lopen al bezittingen vernielend als ze passeren en de reactie bij universiteitstudenten
tijdens de “vernielweek” waarbij ze gelijkaardige schade toebrengen is dat de voormalige schade
zal worden gezien als “destructieve hooliganisme” en zal dan ook zo worden behandeld terwijl de
laatste zal worden gezien als gevolg van een overmaat aan goedmoedigheid en overenthousiasme.
Terwijl de schadeberokkende acties zeer gelijkaardig zijn, zijn voetbalfans “devianten” terwijl
studenten, om redenen die niet expliciet worden vermeld vergeven worden. (Marsh et al., 1978,
p.10)
Het onderzoek wordt door zijn auteurs beschreven als “ethogenisch” in zijn soort wat betekent dat
het in wezen gaat over een redevoering die de actie die deze redevoering begeleidt begrijpelijk
maakt. Dit betekent dus dat “ethogenisch” gaat over de redevoering die iemands acties verklaart.
Niettemin, de methodologie gebruikt door Marsh et al is beslist etnografisch in zijn soort. (Toen het
onderzoek werd uigevoerd werd etnografie als iets nieuws.) Het onderzoek bevatte een mengeling
van verschillende data verzamelingmethodes zoals observaties, interviews, casusbeschrijvingen en
een verzameling van culturele artefacten zoals dreig- en beledigingsliedjes tegen de tegenstanders
en hun fans. De observaties bestonden uit camerabeelden van bewakingscamera’s die willekeurig
in het voetbalveld werden geplaatst. De onderzoeksdeelnemers waren een relatief klein aantal
plaatselijke fans van de voetbalploeg in kwestie. Dit betekent dat het observatiegedeelte van de
etnografische studie blind was en daardoor niet beschreven kan worden als participerend
onderzoek.
Toen het onderzoek werd uitgevoerd hadden voetbalstadions zowel staan- als zitplaatsen wat
meer beweging mogelijk maakte in tegenstelling tot alleen zitplaatsenstadions die typisch zijn bij
de moderne voetbal. Speciale gebieden werden omheind waar de bezoekersploeg fans werden
bijeengebracht. De politie verdeelde de fans naar de verschillende omheinde gebieden, een proces
dat ook wel “penning” wordt genoemd. Zo probeerden ze, op een zo efficiënt mogelijke manier, de
fans te verdelen in verschillende groepen. Deze scheiding was een samenwerking tussen de politie
en de fans waarbij deze laatste, fans die toevallig in een verkeerd gebied waren beland wegjoegen.
Wanneer de camerabeelden van de “staande” fans werden geanalyseerd was er sprake van een
soort stabiel patroon van groepen die later zelf door de fans werd bevestigd tijdens de interviews.
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Er was ook sprake van belangrijke sociale- en gedragscodes bij verschillende groepen:
Groep A bestond voornamelijk uit jongen mannen tussen de leeftijd van 12 tot 17 jaar. Hun
kledingstijl kan beschreven worden als “aggro outfit” met lidmaatschapsemblemen zoals vlaggen
en banners. Zij waren het meest luidruchtige groep. Deze groep beschikte over verschillende
sociale rollen en ook over een systeem van verschillende leiders; zo waren er zangleiders die zowel
verantwoordelijk waren voor het organiseren van de gezangen als voor het schrijven ervan als het
nodig was, “aggro leiders” die aan kop stonden als er vijandelijkheden met de fans van het ander
team ontstonden,”nutters” die zich bruikbaar maakten bij meer opvallende incidenten, zware
drinkers met een reputatie van dronkenschap die vaak van het terrein werden verwijderd, de
vechtersbazen die bekend stonden om hun gewelddadigheid (ze waren anders als de “aggro
leiders” in de zin dat aggro leiders zich alleen inzetten bij gebruikelijke conflicten met supporters
van het ander team) en de organisatoren die het vervoer van de fans naar afgelegen matchen
organiseerden. In tegenstelling droeg groep C geen ander kledingstijl dan jongeren van hun leeftijd
in het algemeen. Ze waren ouder, tot 25 jaar toe. Karakteristieke vlaggen of banners maakte geen
deel uit hun uitrusting en ze zouden niet te onderscheiden zijn als voetbalfans buiten het stadion.
Over het algemeen werd lidmaatschap bij groep C gezien als hoger in stand dan lidmaatschap bij
andere groepen en diens groepsleden wouden zich graag bij groep C aansluiten.
De aard van organisatie van de voetbalmenigte was zelfs te vinden de zitplaatsen van het voertuig
dat hun van en naar een match bracht. Er was een bepaalde volgorde van wie waar mocht zitten in
de bus. Storingen in die volgorde werden aangepakt en de overtreder werd gevraagd om van
zitplaats te veranderen en er werd gezegd naar waar hij moest veranderen. De onderzoekers
hebben lange kwalitatieve interviews afgenomen bij leden van verschillende fangroepen. Ze
hadden ook videotapes van verschillende incidenten die gebeurd zijn op voetbalmatchen. Het
belangrijkste was hoe de fans rekenschap gaven aan deze gebeurtenissen ongeacht of hun
verklaring precies paste bij de inhoud van de tapes. Er was bijvoorbeeld een belangrijke opmerking
van de onderzoekers die met de fans over de extreem gewelddadige gevechten doch vrij
schadeloos hadden gepraat. De onderzoekers stopten soms hun opnames om de commentaren
van de geïnterviewde terug te laten horen aan hem. Dit zorgde dat ze wat reflecteerden over wat
ze zojuist hadden gezegd.
Wayne, een fan, zei in het eerste deel van het interview het volgende:
“ De mensen geraken opgefokt, schoppen overal, heel erg soms. Teams zoals Sunderland, die zijn
gek, die gaan volledig door het lint. Dus nu proberen we om als eerste te schoppen, als ze
toekomen en nog voor ze samen kunnen troepen. Als je daarin slaagt kan je die een beetje
afschikken. We hebben zo al eens een paar kunnen aanpakken, die kwamen recht uit hun bus en
wisten niet was hun overkwam. Het doet hun nadenken, vind je niet?” (pp.93-94).
Na het terugspoelen en zijn eigen commentaar te hebben gehoord, zei hij:
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“Je gaat naar daar, gelijk dat je in een massa gekken gaat, je schopt soms en zo maar normaal
gezien, niet alle mensen worden afgeslagen. Je merkt ook wanneer iemand genoeg slaag heeft
gehad ook. Je probeert ze gewoon wat te temperen in hun uitdagingen. Je wordt boos op hun maar
je weet ook wanneer te stoppen.” (p 95)
Dit kan een beetje tegenstrijdig lijken gezien dat het eerste fragment heel gewelddadig klinkt en er
in het tweede een soort afgesproken regels zijn. Er wordt een gewelddadig beeld gegeven waarin
controle een belangrijk element is. Het extreem gewelddadig beeld is een erg dominerend beeld
van voetbalfans in de kranten en andere media. De studie bewees dat wanneer er een gevecht
werkelijk plaats vindt dan konden de fans deze gebeurtenissen rechtvaardigen in tegenstelling tot
de gewoonlijke situatie waar de “aggro” leiders tussen de verschillende fangroepen grotendeels
ritualistisch van aard waren, dat wilt zeggen bedreigende vertoningen in de vorm van bedreigende
gezangen maar grotendeel geen echt gewelddadige bedreigingen omdat de “aggro” wordt
beheerst door regels die extreem geweld gewoonlijk juist vermijden.
Volgens Marsh e.a., kunnen de regels afgeleid worden uit de verklaringen die de fans gaven voor
hun acties en de gegeven verantwoordingen voor hun daden. Dit betekent niet dat de fans een
bewust begrip hadden van “de regels” die hun acties beïnvloedden tijdens de matchen waren. De
onderzoekers probeerden bepaalde aspecten van echte situaties te veranderen om zo een beter
zicht te kunnen krijgen van de regelgedreven aard van de acties van de fans. De fans realiseerden
zich dat er iets mis was met de “foute” volgorde van een gebeurtenis en stelden voor wat er zou
moeten zijn gebeurd in de realiteit. Gelijkaardig kregen ze voorbeelden van gebeurtenissen die
“fout” gingen omdat iemand gekwetst werd en de fans konden hier verklaringen voor geven. Met
andere woorden de regelgedreven aard van fans bij voetbalmatchen kon worden geïdentificeerd
van omstandigheden waarbij de regels hadden gefaald. Etnomethodologisten hebben een
gelijkaardige aanpak gebruikt waarbij ze mensen in essentieel chaotische situaties onder dompelen
waaruit bleek dat mensen de chaotische situatie als betekenisvol benaderden (zie hoofdstuk 10:
conversatie analyses). Deze studies zijn bekend als “breaching” (doorbraak) studies. Dit onderzoek
door Marsh e.a. (1978) demonstreert potentieel van etnografisch onderzoek in de psychologie. Ze
onderzochten een notoir probleem (geweld bij voetbalmatchen) en maakten een analyse die de
“gezond verstand visies” van het probleem -dat gevonden kon worden doorheen de media en in de
maatschappij- grondig in vraag stelden. Dit zou onmogelijk zijn geweest indien ze gewoon de
voetbalfans zouden hebben geïnterviewd aangezien hun eerste opmerkingen grotendeels de visie
reflecteerden van de maatschappij. Het was alleen wanneer de fans werden gevraagd om een
verklaring te geven voor actuele gebeurtenissen bij de matchen dat een nieuw beeld naar boven
kwam van de regelgedreven aard van de interacties van verschillende fangroepen. Men zou
kunnen stellen dat de onderzoekers buitenstaanders waren, dat ze gebeurtenissen en discussies
door andere ogen konden bekijken. Zonder een nauwkeurig observatie van de supporters tijdens
de match zouden ze achtergebleven kunnen zijn met de indruk van geweld van een
ongedifferentieerde mensenmassa maar in de plaats daarvan zagen ze de structuur die hun hielp
om verschillende gedragspatronen te identificeren die werden geassocieerd met de verschillende
groepen in de fanmenigte. [Einde Box]
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5.4

Hoe leid men een participerende observatie

We hebben al reeds gezien hoe participerende observatie een deel is van een netwerk van
verschillende methodes, waarvan sommige gebruikt worden in één studie. Het is dus moeilijk om
te beschrijven hoe een participerende observatie dient te worden gedaan zonder te verwijzen naar
andere dataverzameling methodes. Desondanks is de kern van deze methode en wat het ook zo
verschillend maakt van andere methodes dat er een observator nodig is om de data te verzamelen.
Dit dient dan ook de focus te zijn waaruit we moeten vertrekken in ons beschrijving van een
participerende observatie. Het is ook overduidelijk dat participerende observatie onderzoekers
vraagt met een heel breed scala aan onderzoeksvaardigheden, inter-persoonlijke vaardigheden en
veel onderzoekservaring om goed te kunnen functioneren in het werkveld.
De volgende punten zijn belangrijke niveaus van participerend observeren (pg 122 is er een tabel):


STAP 1 Het formuleren van de onderzoeksvraag: Participerend observeren wordt gebruikt
in heel brede onderzoeksgebieden en het is daarom meestal ongebruikelijk dat er in de
beginfase een erg gefocuste onderzoeksvraag bestaat. Wat er normaal verwacht wordt is
dat de onderzoeker zal beginnen te begrijpen welke specifieke aspecten er diepgang
vragen. De onderzoeker zal, met andere woorden, zijn ideeën herformuleren en
ontwikkelen tijdens het verloop van de participerende observatie. Dit proces is niet
ongebruikelijk in kwalitatief onderzoek en levert geen problemen op bij participerende
observatie.
Dit geeft de onderzoeker geen “carte blanche” aangezien dat het essentieel is dat als men
gebruik gaat maken van participerende observatie in het onderzoek, de onderzoeksvraag
ook naar participerende observatie gericht is. Whyte stelde het op deze manier:
“Het planningsproces is begonnen maar nog niet voltooid wanneer de onderzoeker het
onderzoeksveld betreedt. Ik stel niet voor dat we met een leeg hoofd het onderzoeksveld
betreden, het aan een reeks observaties en ervaring overlatend om het onderzoeksplan te
vormen. Streven naar zo een niveau van onwetendheid zou stom zijn, maar het is
belangrijk om het ander extreem ook te vermijden, namelijk: zo gefixeerd te geraken aan
een vooraf opgesteld en erg gedetailleerd onderzoeksplan waardoor de onderzoeker
kansen kan missen om data te verzamelen over problemen die achteraf gezien belangrijker
blijken te zijn. (Whyte, 1984, p. 35)
Een van de belangrijke vaardigheden dat elke onderzoeker moet leren is om een geschikt
onderzoeksmethode de vinden voor afzonderlijke problemen. Om hierin te slagen in kennis
en ervaring nodig.
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STAP 2 Ga na of dat afzonderlijk interessegebied zich ontleent voor participerend
observeren: Er zijn verschillende activiteiten die afzonderlijk voor privé door gaan en dus
niet geschikt zijn voor onderzoek waarbij er gebruik wordt gemaakt van participerend
observatie of ieder soort van observatie. Logische voorbeelden hiervan zijn uiterst privé
activiteiten zoals seksuele activiteiten, toilet activiteiten en dokterconsultaties. Er zal
misschien mogelijk wel ruimte zijn voor dit soort methode bij bepaalde activiteiten maar
over het algemeen moet men toch overwegen om voor een ander soort dataverzameling
methode te kiezen. Natuurlijk wanneer de ethische bezwaren tegen een blinde observatie
veel meer van substantieel belang zijn dan de uitvoerbaarheid van het onderzoek is het
nodig om de benadering te herzien.
STAP 3 Definieer naar waartoe het onderzoekproces moet zijn gericht: Een duidelijke
definitie van de onderzoeksvraag zal nodig zijn hier aangezien het de verschillende
aspecten van de onderzoekssituatie zal helpen ontbloten voor de onderzoeker. Er zal een
mate van selectiviteit ontstaan van wat er precies geobserveerd zal worden maar men kan
natuurlijk niet compleet zeker zijn van wat er juist relevant zal zijn, zeker in die soort
situaties waarmee men niet vertrouwd is.
STAP 4 Rol van de onderzoeker bepalen: Een belangrijk aspect bij participerende
observatie is het definiëren van een krachtige rol dat het de onderzoeker mogelijk maakt
om te participeren in een bepaalde setting of dat voldoende gegrond is om een observatie
mogelijk te maken. Er bestaat geen kant-en-klare rol hiervoor dat in iedere situatie zal
werken. Hier zijn verschillende redenen voor, incluis de karakter van de onderzoeker –
volwassene onderzoekers kunnen niet een volledig participerend observant zijn in een klas
van schoolkinderen voor duidelijke fysieke redenen. Ze kunnen wel als een volwassen
klaasassistent ingeschakeld worden. Sociale karakteristieken kunnen ook een hindernis
vormen in de onderzoekssetting. Openbare onderzoekssettings met een gebrek aan
structuur en orde zijn hoogst waarschijnlijk de makkelijkste om mee in te participeren. Zo is
het heel gemakkelijk om een participerende observator te zijn in een muziekconcert als
deel van het publiek.
STAP 5 Het onderzoeksgebied betreden/De gemeenschap betreden: De
onderzoeksgebieden voor participerend onderzoek variëren van formele settings, zoals
fabrieken naar informele settings in de gemeenschap, zoals een voetbalmatch. De manier
waarop je het onderzoeksgebied betreedt verschilt afhankelijk van het soort setting. Een
formele organisatie vraagt meestal om een formele benadering, bijvoorbeeld als de
onderzoeker senior managers zou moeten benaderen. Een informele organisatie is niet een
organisatie zonder een sociaal structuur. Er zullen altijd sleutelpersonen zijn – vaak
“gatekeepers” genaamd- die het benaderen van de groep makkelijker maakt voor de
participerende observator. Natuurlijk zullen er ietwat informele manieren nodig zijn om in
contact te komen met zo een individuen. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor je
benaderingmethode en de gemeenschap in kwestie. Bijvoorbeeld, in het klassieke studie
van Whyte (1943) over de Italiaans-Amerikaanse slums in Boston probeerde hij om de
arbeidersklasse te benaderen door in contact te komen met sociale werkers van een
vestigingshuis.
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Whyte beschrijft zich zelf als iemand uit de middenklasse en besefte uiteindelijk dat het
onlogisch was om middenklasse “gatekeepers” te gebruiken om zijn doel te bereiken. Hij
vergelijkt het met het trachten van een Ghanese gemeenschap te benaderen door hulp te
vragen aan de Amerikaanse Ambassade. Wat zouden dan wel geschikte
benaderingsmethodes zijn? Whyte kwam van een sociale werker te weten over het
bestaan van Doc, een persoon uit de gemeenschap. Doc werd uiteindelijk gecontacteerd en
hielp Whyte om in de gemeenschap treden. Dit is een complexe materie waar het moeilijk
is om over te discussiëren zonder te refereren naar een specifiek voorbeeld. Het is ook
belangrijk om te weten dat moderne onderzoekers verzocht worden om toestemmingen te
verkrijgen van onderzoekscomités met het doel om toegang te krijgen tot organisaties dit
uiteraard om onderzoeksdoeleinden. Om onderzoek te kunnen doen in ziekenhuizen is er
ethische goedkeuring nodig, bijvoorbeeld. Deze stadia maakt de toegang tot
onderzoekssites complexer. Het is ook nodig om een onderscheid te maken tussen open en
blinde observaties (overt and covert observations). Men spreekt van blinde observaties
(covert) wanneer de onderzoeker zich niet als onderzoeker kenbaar maakt naar de
gemeenschap toe. De onderzoeker hoeft dan niet andere individuen om hulp vragen en er
is ook geen proces waarbij de onderzoeker zijn activiteiten moet uitleggen of
verantwoorden naar degene die geobserveerd zullen worden. Maar dan kunnen er
natuurlijk wel ethische bezwaren naar boven rijzen (Hoofdstuk 5).
STAP 6 Continue toegang: Participerende observatie betekent ook relaties onderhouden
met de studiegroep en niet alleen de studiegroep benaderen. Een ruime scala aan
gedachtegoed en vaardigheden zijn nodig in termen van inter-persoonlijke relaties
aangezien dat diegene die bestudeerd worden bezorgheden zouden kunnen hebben over
de acties van de onderzoeker. Een helemaal blind onderzoek sluit dit risico niet uit
aangezien er moeilijkheden kunnen ontstaan zoals de geloofwaardigheid van de
onderzoeker. Bijvoorbeeld, een onderzoeker die toegang krijgt tot een fabrieksafdeling
door er aangenomen te worden kan anders lijken dan de mensen die er werken. Zijn
accent zou niet kunnen overeen komen met het accent van hun bijvoorbeeld. Zo zouden er
vermoedens kunnen ontstaan of zou de onderzoeker niet in staat kunnen zijn om een
simpele conversatie te kunnen voeren zoals “Wat heb je dit weekend gedaan?” of “Waar
woon je?” zonder te riskeren dat hij zijn echte identiteit verklapt. Onderzoekers die dan in
tegenstelling hun status als onderzoeker hebben weergegeven kunnen mogelijk verdacht
worden dat hun “ware identiteit” iets anders is, zoals een spion van het management, bij
de sociale zekerheid hoort,… Het is onwaarschijnlijk dat de uitkomst met dit alles
rechtstreekse confrontatie zal zijn waarbij de onderzoeker wordt gevraagd zijn activiteit
stop te zetten of dat er een vorm van misbruik zou plaatsvinden. In de plaats daarvan zou
er weerstand kunnen optreden in de vorm van foute informatie te geven of dat ze
opzettelijk het onderzoek proberen te saboteren. De mate van deze verdachtmakingen
kunnen variëren van persoon tot persoon. Sommige kunnen er rustig onder blijven terwijl
andere meer inherent verdacht zijn. De onderzoeker moet aandacht hebben zulke
problemen en er zo goed mogelijk mee kunnen omgaan.
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Dit zal afhangen van de omstandigheden maar het is aangeraden om situaties te vermijden
die mogelijke verdachtmaking creëren, bijvoorbeeld: een onderzoeker die onnodig
vriendelijk is ten opzichte van leden van het management heeft meer kans om
gewantrouwd te worden aangezien hij dan kan worden beschouwd als iemand die
bijvoorbeeld onopzettelijk informatie aan het management kan geven.
Even belangrijk is de mogelijkheid om schriftelijke informatie te geven over problemen
zoals geheimhouding, dataveiligheid, anonimiteit van de individuen in alle rapporten en zo
voort. Dit zou op maat moeten worden gemaakt naar het desbetreffende onderzoek.
De voorgaande opmerkingen impliceren mogelijk dat vijandigheid of wantrouwen naar de
onderzoeker, de competentie van deze onderzoeker reflecteert. Dit is mogelijk maar
evenzeer kan het reeds bestaande spanningen of relaties in de groep reflecteren waarin de
onderzoeker per ongeluk is beland. In die zin is de reactie van degene die worden
geobserveerd waardevolle data die inzicht kan geven in de groep. Desalniettemin moet dit
worden opgenomen in de aantekeningen (field notes). Het is niet iets dat verwegen mag
worden.




STAP 7 Het gebruik van sleutelfiguren (key informants): In elke sociale omgeving nemen
sommige individuen een belangrijkere rol in ons leven dan anderen. Zo is het ook in
participerende observatie, sommige individuen hebben een belangrijke rol in relatie tot de
onderzoeker. Hier zijn verschillende redenen voor zijn zoals de sleutelfiguur (a) kan een
meer centrale rol spelen in de meeste groepsactiviteiten dan anderen, (b) kan meer
interesse hebben in het onderzoek dan anderen, (c) kan een speciale band hebben met de
onderzoeker, en zo voort. Sleutelfiguren kunnen een rol spelen in het vlot laten verlopen
van het onderzoeksproces en kunnen fungeren als een bron van sociale steun tijdens
moeilijk momenten. In sommige contexten kunnen de sleutelfiguren kiezen om informatie
te geven van wat de groep van plan is te doen in de toekomst, bijvoorbeeld: het zou
waardevol zijn voor een onderzoeker die een jeugdbende aan het onderzoeken is om te
weten wanneer ze een trip naar de zee plannen.
STAP 8: Fieldnotes/Datalogin: het maken van veldnotities is waarschijnlijk de enige
karakteristieke kenmerk van participerende observatiedata. Het doel van aantekeningen te
maken is om een alomvattende database te hebben van de observaties in het
onderzoeksveld. Dus hoe vollediger de notities hoe beter. Dit is een onrealistische eis om
veel vlakken aangezien het moeilijk te definiëren is wat gedetailleerd genoeg is. Dit wilt
niet zeggen dat de participerende observator alles moet noteren aangezien dit een
onmogelijk en eindeloze taak zou zijn. Volledigheid of grondigheid in termen van
veldnotities is relatief ten opzichte van onderzoek tot onderzoek en de theoretische en
conceptuele problemen die worden onderzocht. Aangezien deze theoretische en
conceptuele problemen zullen worden aangepast doormiddel van ervaring, dan zal het
begrip van wat een grondige of volledige van aantekeningen is ook veranderen.
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Dit zijn complexe zaken om abstract te bespreken maar er moet rekeningen gehouden
worden met de volgende aspecten:
o Een belangrijke functie van aantekeningen is om de onderzoekers vertrouwd te
laten geraken met de sociale context van de onderzoekssetting zoals de mensen in
deze setting en de inter-relaties tussen deze twee. Deze informatie zal in goede
aantekeningen terug te vinden zijn om een beeld te schetsen van de belangrijke
sociale relaties als ook sleutelfiguren te identificeren en te begrijpen wat er
gebeurt in de groep.
o Het geheugen zal de kwaliteit van de aantekeningen negatief beïnvloeden als er te
veel tijd is tussen de observaties en het maken van de aantekeningen. De
algemene raad is om aantekeningen te maken zo snel mogelijk te maken na de
observatie. Het is best om dit te doen dezelfde dag nog, zonder uitzondering.
Natuurlijk zou het in sommige omstandigheden waardevol zijn om korte
aantekeningen te maken direct na de observatie als een volledige versie niet
meteen mogelijk is. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan zoals een
voice recorder, dit kan het werk vergroten in plaats van verminderen. Hand
geschreven of computergeschreven notities is waarschijnlijk het beste in de
meeste omstandigheden.
o Het zou kunnen helpen om periode van observatie voorzichtig te plannen zodat je
makkelijk notities kan maken. Bijvoorbeeld; iemand kan zijn observatie periode zo
plannen zodat hij voldoende tijd heeft voor lange aantekeningen periodes
onmiddellijk erna. Hoe langer de observatie periodes zijn hoe moeilijker het is om
goede notities te maken.
o Men mag niet haastig te werk gaan bij het maken van notities aangezien dit de
data is waarop je, je analyses gaat baseren en als je niet meer begrijpt wat je
geschreven hebt dan zijn de notities niet bruikbaar. Dus moet je schrijven met een
hoge mate van bruikbaarheid en moet je de notities zo gedetailleerd en grafisch
mogelijk maken.
Het is fout om te denken dat alle observaties van het zelfde niveau zullen zijn doorheen het
periode van het onderzoek. Spradly (1980) onderscheidt drie fases: (a) descriptieve
observatie, de eerste fase waarbij de onderzoeker worstelt om de complexiteit van de
onderzoeksituatie te begrijpen, (b) focused observation, die nauwkeuriger is en focust op
aspecten die het meest relevant zijn voor de onderzoekvraag, (c) selectieve observatie die
gebeurt aan het einde van de studie wanneer de onderzoeker meer bewijs zoekt over iets
dat is boven gekomen tijdens de vorige fase (focused observation fase). Enkele richtlijnen
in de juistheid van veldnotities liggen in (a) grotere verscheidenheid in termen van de
onderzoeker die tot interactie gaat met de groep die wordt onderzocht, bijvoorbeeld: om
mensen te observeren in een grote verscheidenheid aan rollen en statussen en in een grote
verscheidenheid aan groepsactiviteiten. (b) Hoe groter de betrokkenheid van de observator
met de groep hoe waarschijnlijker het is dat ze de betekenis zullen begrijpen van wat er
wordt gezegd en de aard van wat er gebeurt. (c) Hoe meer dat de observator en diegene
die worden onderzocht elkaar begrijpen hoe beter gebeurtenissen zullen worden
geïnterpreteerd zoals worden meegenomen in de aantekeningen.
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Wat moet er worden geobserveerd? Dit is een andere zaak dat zeer moeilijk is om in
algemene termen te bespreken. Weinig psychologen zullen in een situatie terecht komen
waarbij ze reizen naar een totaal andere cultuur om deze cultuur te begrijpen. In de plaatst
daarvan zullen ze werken in een specifieke locatie om een specifiek probleem te begrijpen,
bijvoorbeeld: ze wensen de activiteiten van werkgroepen in een ziekenhuiscontext te
begrijpen. In deze omstandigheden is het onderzoek meer gefocust en precies terwijl
participerende observatiestudies meestal gaan van een meer algemene naar een meer
specifieke observaties op basis van de ervaringen van de onderzoekers. Etnografie is zeer
flexibel en dat is een van de sterktes van de methode. Flexibiliteit impliceert geen
besluitloosheid maar een proces van reflectie doorheen het onderzoeksproject. Door na te
denken over wat er werd geobserveerd zullen de belangrijkste aspecten van de situatie
duidelijker worden, eens dit is bereikt dan is een wijziging aangewezen. Indien men geen
ideeën zou mogen ontwikkelen in het onderzoek zou men het punt van etnografie en
participerende observatie missen.




STAP 9 How to sample? In participerende observatie is het doel van de onderzoeker om de
groep of gemeenschap die wordt onderzocht beter te begrijpen. Zelden of nooit is het doel
om schattingen te verkrijgen van bepaalde karakteristieken zoals bijvoorbeeld de
gemiddelde leeftijd van de groepsleden. Bijgevolg is de steekproeftrekking methode die
wordt gebruikt door sommige kwantitatieve onderzoekers gewoonweg niet van toepassing
voor participerende observatie dat als doel heeft om verklaringen te vinden van belangrijke
aspecten van de groepsdynamiek. Om dit doel te bereiken is het duidelijk belangrijker om
situaties en individuen uit te zoeken die het meest kunnen bijdragen hiervoor. Bij wijze van
illustratie stel je een onderzoek voor dat zich afspeelt op de fabrieksvloer, een willekeurige
steekproef van informanten heeft een goede kans om de een of twee individuen buiten te
sluiten die het meest cruciaal zijn in de activiteiten van de groep op de fabrieksvloer. De
participerende observator zou actief naar deze individuen op zoek gaan door informatie te
verzamelen.
STAP 10 Wanneer stoppen met het veldwerk? Het meeste onderzoek is beperkt door
bronnen, dit geldt zowel voor onderzoek door studenten als onderzoek dat gefinancierd is
door bijvoorbeeld, de overheid. Deze beperkingen kunnen bepalen hoe veel veldwerk kan
worden gedaan. Desalniettemin wordt er soms een andere strategie gebruikt. De term
theoretische saturatie wordt gebruikt om een situatie te beschrijven waar extra data
vergaring geen toegevoegde waarde voor de concepten, ideeën en theorieën die het
onderzoek omkaderen. Wanneer dit gebeurt heeft de onderzoeker een patroon van sterke
relaties uitgebouwd tussen zijn of haar analytische categorieën. De categorieën die worden
ontwikkeld in de analyses zullen goed begrepen zijn wanneer het punt van saturatie is
bereikt, dit wilt zeggen dat de onderzoeker de kenmerken van een categorie kent en dat
extra data vergaring niets doet om de karakteristieken van de analytische categorie in
vraag te stellen (Strauss & Corbin, 1988). Een andere manier om dit te begrijpen is om de
observaties te stoppen wanneer het duidelijk is dat nieuwe aantekeningen erg bekend voor
komen in vergelijking met wat er al reeds werd geschreven.
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5.5

Hoe analyseer je etnografisch / deelnemer / participant observatie

Burgess zegt dat het de gewoonte is bij onderzoekers om te zeggen dat de observatie van
deelnemers en etnografische data niet voor zichzelf kunnen spreken.
Veldwerk kan niet verdeeld worden in de stadia die normaal gezien typisch zijn voor kwantitatief
onderzoek namelijk: literair overzicht, onderzoeksvraag formuleren, data verzamelen, data
analyseren…
Figuur 5.4 : hoe analyseer je participant observatie data

‘ Grounded theorie’ analyse type is meestal een
goede keuze

Thematische analyse is gepast

Discour analyse en conversatie analyse zijn
onwaarschijnlijke aanpakken omdat ze
afhankelijk zijn van conversatie en andere
gedetailleerde taal data.

IPA en verhaal analyse zijn ook onwaarschijnlijk
omdat ze details vereisen uit individuele
ervaringen.

De analyse van een deelnemer observatie / etnografische studie moet beginnen met de realisatie
dat het belangrijk is om de cultuur, de sociale structuren en organisaties te begrijpen. Dit moet je
doen door je onder te dompelen als onderzoeker in relevante contexten.
Hieruit komen enkele zaken voort: de brede aard van de data verzameling methoden.
Natuurlijk de taak is minder complex als de studie enkel participatie en observatie inhoud. Maar dit
is zelden het geval.
Dit hoofdstuk lezende zou het volgende duidelijk moeten worden :






Dit is geen kookboekaanpak voor de analyse van participant observatie / etnografie. Het
kan misschien voelen als een afschrik middel tegen dit soort van studies, maar dit moet
gezien worden als een positief aspect eerder dan een negatief. Er zijn veel vormen van
onderzoek die gemakkelijker zijn dan participant observatie / etnografie.
Er kunnen verschillende aanpakken zijn in data collectie bij participant observatie /
Etnografie. Dus het linken van verschillende analyses is onvermijdelijk in het proces. Want
hoe link je de uitkomst van een participant observatie studie met de uitkomsten van het
gerelateerde diepte interview onderzoek?
Participant observatie / etnografie is typisch in kwalitatief onderzoek. Men zou verwachten
dat deze data ontvankelijk zijn voor bepaalde vormen van kwalitatieve analyses. De
grounded theory is het overduidelijke voorbeeld daarvan. Er zijn ook bepaalde vormen van
kwalitatieve analyse die uitgesloten zijn zoals bijvoorbeeld de discourse en conversatie
analyse ( omdat zij afhankelijk zijn van een exact en gedetailleerde transcriptie van
teksten: dit is niet mogelijk bij participant observatie / etnografie ).
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De analyse van participant observatie / etnografie gebeurt vooral op een manier die hoog
doordrongen is van de grounded theory. Het is niet zo dat de grounded theory altijd
formeel betrokken is in die analyse , maar er zijn wel verschillende gelijkenissen:
o De analyse word gezien als beginnende met de initiële data verzameling fase,
eerder dan dat het een verschillend en afgescheiden proces is.
o Analyse gaat in zijn werk doordat men veel beschrijvende veldnota’s verzamelt en
de onderzoeker gaat hierbij interpretaties ( of analytische nota’s ) toevoegen. Dit is
niet ongelijk aan het proces van het coderen van data in thematische analyse,
grounded theory, discourse anlyse….
o Het analytische proces gaat verder door met: een proces van data onderzoek,
voorlopig analytische ideeën, heronderzoek van de data in het licht van deze
voorlopige analyses, hervorming van analytische ideeën…
Burgess ( 1982) beschrijft een aanpak van de analyse van veldwerk die vertaald word in het
volgende proces : zie prent 5.5
De gelijkenissen met de Grounded theory zijn duidelijk.

Figuur 5.5 een aanpak van veldwerk analyse : 5 blauwe vakjes pg 129






5.6

Lees de veldnota’s
Herlees de veldnota’s
Identificeer de meest relevante problemen om verder te bestuderen
Ontwikkel potentiële hypothesen gebaseerd op die problemen
Heronderzoek de data voor indicatoren van de elementen van de hypothesen

Wanneer gebruik je etnografie /Participant observatie?

Het is het meest bruikbaar wanneer :




Wanneer men wil begrijpen hoe een natuurlijk voorkomende groep / gemeenschap of
cultuur in elkaar zit. Men neemt aan dat als de onderzoeker zich gaat mengen met de
groep op een goede manier en van op afstand, dat hij deze de groep gaat zien leven op een
natuurlijke manier zonder dat de groep ernstig beïnvloed word doordat ze betrokken zijn in
een onderzoek.
Wanneer dat er eerder brede observaties nodig zijn dan smalle / gefocuste observaties.
Etnografisch / participant observatie is verschillend van de fijne aanpak waar bijvoorbeeld
conversatie en discours analyse mee te maken krijgen. Het heeft een verschillende niveau
van details ( de fijne aanpak gaat meer in op details). Etnografische / participant observatie
gaat over het bestuderen van sociale interacties en culturen op een zo volledig mogelijke
manier.

Etnografie / participant observatie kan beschouwd worden als een methode die eigenlijk capabel is
om een rijke variëteit aan data te verschaffen die onverkrijgbaar is op een andere manier.
Het is wel een onderzoekshonger aanpak vergeleken met de meeste andere methoden van
kwalitatief onderzoek.
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Het heeft een wijdere rol in psychologisch onderzoek. Die observaties worden gebruikt in vele
professionele contexten van de psychologie zoals counseling en opvoeding .
Dus deze methode serieus nemen als een echte onderzoekstool zou een meerwaarde zijn voor de
praktische vaardigheden van elke psycholoog.

5.7

De evaluatie van etnografie / Participant observatie

Elke evaluatie van etnografie / participant observatie moet rekening houden met de wijdte en alles
wat bij deze studie / methode hoort ( bijvoorbeeld het gaat om meer dan enkel observatie)
Hier volgen enkele kritieken op de participant observatie :








Participant observatie is primair een kwalitatieve data collectie methode en word niet
duidelijk geassocieerd met bepaalde methoden van data analyse. Dat wil zeggen dat als
men eenmaal de data heeft verzamelt dat de onderzoeker kan achter blijven met
belangrijke vragen van hoe hij deze data nu moet analyseren ( omdat de participant
observatie zo een wijde / brede onderzoeksmethode is).
Participant observatie is intensief in het gebruik van middelen : het neemt veel tijd in
beslag en kost veel geld om het goed te doen. De traditionele antropoloog of etnograaf
had vroeger de luxe van tijd. Natuurlijk niet elke onderzoeker heeft een jaar of twee om
zich toe te leggen op veldwerk. Maar het is ook niet zo dat elk stuk van participant
observatie zoveel tijd nodig heeft. Vroegere antropologen bijvoorbeeld zouden zichzelf de
lokale taal aanleren en meedoen in de cultuur voordat ze met hun veldwerk beginnen.
Verder zouden zij hun werk eerder zien als meer exploreren en minder gebouwd op
voorafgaand onderzoek en theorieën, zoals bij moderne onderzoeken. Onderzoekers met
een vooraf bepaald of meer gelimiteerde focus dan traditionele antropologen die zullen
waarschijnlijk minder tijd in het veld nodig hebben ( gaan meer gericht werken).
De meeste psychologen zouden de objectiviteit van participant observatie methoden in
vraag stellen. De eerste taak van de participant observator is om nota’s te maken over wat
echt gezien en gehoord word. Het is typisch voor de participant observator om te proberen
hun beschrijving gescheiden te houden van hun interpretatie. Dit is soms zeer moeilijk
maar het is wel essentieel. Sommige methoden van nota nemen zijn beter dan anderen
bijvoorbeeld: Het zou objectief kunnen zijn om te schrijven : “wanneer Debby dichter
kwam lachte ze niet”, dan te schrijven “Debby kwam vijandig naar mij toe”. Want hoewel
ze vijandig kan zijn geweest kan dit niet aangenomen worden alleen door het fijt dat ze
niet lachte.
Veldnota’s nemen kan problematisch zijn: Terwijl de methodologie van participant
observatie simpel kan lijken, zijn de praktische dingen complexer omdat de onderzoeker
vaak niet op het moment zelf kan veldnota’s kan nemen nadat hij de groep heeft
geobserveerd hoewel dit misschien ideaal zou zijn. Omdat participant observatie zo
natuurlijk mogelijk moet verlopen is het niet gemakkelijk om technologische hulp te
gebruiken zoals digitale opnames voor een interview. Doordat men later dingen gaat op
schrijven kan het zijn dat er fouten worden neergeschreven door storingen in het
geheugen. Het is dus heel belangrijk dat de observeerder gedisciplineerd is en regelmatig
zijn nota’s bijhoud.
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Participant observatie, door zijn natuur en zijn middel intensiviteit, kan niet aangenomen
worden voor representatief werk voor grote organisaties of nationale problemen.
Participant observatie is niet uitvoerbaar als er representatieve steekproeven moeten
genomen worden bij een grote organisatie. Andere methoden zijn dan meer gepast zoals
Survey onderzoek. Alhoewel dat participant observatie wel aangenomen kan worden met
de bedoeling om problemen te exploreren die prioritair zijn op de volledige studie.
Soms word participant observatie ook gebruikt in samenwerking met andere methodes. Dit
wil zeggen dat de analytische methodes zo ontwikkeld moeten zijn dat ze verschillende
aspecten van onderzoek kunnen integreren.
Pole & Lampard schrijven het volgende over participant observatie:
o Observatie is een onderzoeksmethode die misschien meer dan elke andere
vertrouwd op de capaciteit van de onderzoeker om een situatie te interpreteren
terwijl deze zich ontvouwd / zich voordoet om hem of haar heen. Participatie word
benadrukt en de onderzoeker kan dus direct verantwoordelijk zijn voor sommige
van de sociale acties die hij observeert. Dit alles in beschouwing genomen is
observatie misschien wel het veel eisendste van de onderzoekmethoden. Het vergt
heel veel denkwerk en oefening. Het probleem hier natuurlijk is dat oefening enkel
kan gebeuren in echte onderzoekssituaties. ( pol en lampart 2003 pg 71.)
We kunnen hierbij nog andere eisen toevoegen aan de observator bijvoorbeeld de extra
waaier van onderzoek en inter-persoonlijke vaardigheden. Dit zorgt ervoor dat het een veel
eisende vorm van onderzoek is. Dus ongepast voor een beginner maar wel voor een
getrainde expert.

5.8

Besluit

Becker and Geer ( 1982) suggereren dat technieken zoals participant observatie en
ongestructureerde interviews de eerste manieren zijn waarop data verzamelt kan worden waarin
verassingen gevonden kunnen worden.
Pre-gestructureerde vragenlijsten gaan enkel bevindingen opleveren over pre-specifieke en dus al
geweten dingen. Er zijn natuurlijk vele andere manieren van data verzamelen die aan deze
vereisten tegemoet komen omdat de cruciale factor het gebrek aan pre- structurering is van de
verzamelde data, eerder dan een specifieke methode.
Jammer genoeg is etnografische / participant observatie een vrij ongewone vorm van onderzoek in
de psychologie ondanks dat het wel veel vernoemd word.
Misschien lijkt het te weinig op de conventionele laboratorium experimenten die direct
geaccepteerd worden door onderzoekers met een psychologische achtergrond.
Subjectiviteit word niet gezien als een deugd in de meeste takken van de psychologie.
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Het is ook wel zo dat de populaire kwalitatieve psychologie methoden van nu, geneigd zijn om
gebruik te maken van een aanpak die objectief is. ( Ook hier zijn de conversatie en discourse
analyse de beste voorbeelden).
De moderne kwalitatieve psychologie gaat niet enkel meer om die specifieke opgenomen taal of
tekst die eigenlijk veel van de data karakteriseert.
Maar er zijn andere factoren die meespelen bij het niet gebruiken van de etnografie / participant
observatie bijvoorbeeld: de werkintensiviteit.
Dat is allemaal spijtig want het betekent dat psychologen een methode onder gebruiken die
specifiek gericht is op het beter begrijpen van sociale systemen en processen.
Terwijl andere kwalitatieve aanpakken in psychologie wel belangrijk kunnen zijn en een nut kunnen
hebben ontbreekt het hierbij aan diepte en breedte, wat je dus wel vind bij participant observatie.

5.9

Sleutelpunten






Etnografie / participant observatie kan niet beschreven worden als een grote kwalitatieve
techniek in de psychologie. Het is wel invloedrijk geweest in de vorm van een aantal
rudimentaire ( overgebleven) studies. Dit komt natuurlijk het meeste voor in sociale
psychologie.
Hoewel participant observatie verwijst naar een specifieke stijl van onderzoek gebruiken,
word participant observatie in de realiteit gebruikt in een wijdere onderzoekscontext die
interviews kan inhouden, dagboeken, algemene documenten…. Zo een brede studie is
duur in bronnen en komt daarom niet veel voor.
Etnografie / participant observatie stelt vele eisen aan inter-persoonlijke bronnen van de
onderzoekers en ook aan hun krachten om data en analyse te onthouden en vast te leggen.
Er is duidelijk een groot verschil tussen de data die verzamelt word door deze methode en
de data die nodig is voor kwalitatieve data methoden, die zich concentreren op taal in actie
bijvoorbeeld conversatie en discourse analyse. Hetzelfde geld voor verhaal analyses en
interpretatie fenomeen logica analyse die zich concentreren op gedetailleerde verhalen
van individuele ervaringen.
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6

HOOFDSTUK 6: DATA TRANSCRIPTIE METHODEN

6.1

Overzicht
















6.2

Transcriptie is het proces van geluid en video omzetten in geschreven tekst prioritair om
het materiaal verder te kunnen analyseren. Orthografische transcriptie probeert om
gesproken worden neer te schrijven. Andere vormen van transcriptie gaan meer precies
beschrijven hoe iemand iets zegt / de manier waarop.
Er zijn heel veel transcriptie systemen maar velen daarvan hebben geen ingang gevonden
in de psychologie. Een uitzondering hierop is het Jefferson transcriptie systeem dat
belangrijk is in conversatie analyse ( hoofdstuk 10) en de sociale – constructieve versie van
discoursanalyse ( hoofdstuk 9).
Het Jefferson transcriptie systeem was bedacht door Gail Jefferson, een belangrijk figuur in
de ontwikkeling van conversatie analyses. Het probeert om een duidelijkere indicatie te
geven van hoe woorden worden gezegd, maar het houd niet alle relevante aspecten in
zoals gezichtsexpressie of gebaren die bij de woorden horen. Dus transcriptie verliest
onvermijdelijk informatie van de originele spraak, maar wat er precies verloren gaat hangt
af van de methode die je gebruikt.
Er is geen vereiste dat Jefferson zijn transcriptie gebruikt word voor alle kwalitatieve data
analyses maar het is wel heel belangrijk wanneer men taal behandelt als een activiteit die
meer doet dan enkel informatie doorgeven. Transcriptie technieken zijn veel beter
ontwikkeld voor auditieve dan voor visuele opnames.
Transcriptie is een tijdrovend proces en er komen ook vaak fouten in voor. Een
onderzoeker zou altijd een transcriptie moeten zoeken die past bij het doel van zijn
onderzoek.
Jefferson zijn transcriptie gebruikt keyboard strokes ( slagen) die universeel zijn op
moderne keyboards, hij gebruikt die om verschillende aspecten te symboliseren manieren
aan te geven waarop woorden uitgesproken kunnen worden .
Jefferson zijn transcriptie kan gezien worden als een laag niveau codering systeem. Want
het benadrukt bepaalde aspecten van de data waardoor ze geacht worden belangrijk te zijn
maar het negeert andere. Dit is normaal want de originele conversatie is rijker dan de
opname en de opname is rijker dan de transcriptie.
Het wordt voorzien dat digitale bestanden of transcripten, opnames en gemixte audio
transcripten beschikbaar zullen worden voor onderzoekers door het internet.

Wat is transcriptie?

Data voor kwalitatieve onderzoeken neemt vele vormen aan. De meest voorkomende vorm van
data is het gesproken woord. Transcriptie is het proces waarbij een geluid of video van het
gesproken woord word omgezet in geschreven taal voor analyse. Het is belangrijk om te zeggen dat
het gesproken woord en het geschreven woord niet hetzelfde zijn omdat het gesproken woord
eigenschappen heeft dat het geschreven woord mist.
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Simpele voorbeelden van het verschil zijn: hoogte / volume en stem karakteristieken.
Alhoewel dat het perfect mogelijk is voor samenvattingen van taal data om gebruikt te worden
voor onderzoeksdoelen is het virtueel universeel in moderne kwalitatieve onderzoeken dat men
werkt met geschreven transcripten. Deze kunnen een verbatim ( woord voor woord) opname zijn
van het gesproken woord, of in sommige gevallen secties (bepaalde stukken) van het gesproken
woord, vooral relevant voor de onderzoeksvraag.
De basis keuze van transcriptie methoden die vooral worden gebruikt in de kwalitatieve
psychologie zijn:




De orthografisch / secretariaal / playscript transcriptie die zich enkel concentreert op de
woorden die gezegd worden, niet hoe ze gezegd worden. Dit is een vorm van transcriptie
die het meest gebruikt word in kwalitatief onderzoek.
Jefferson zijn transcriptie maakt gebruik van symbolen om verdere informatie toe te
voegen aan de secretariale transcriptie. De toevoegingen zijn dingen zoals de manier
waarop de woorden worden gezegd, waar dat de sprekers elkaar overlappen….. Dit
systeem van transcriptie word vooral gebruik bij conversatie analyses ( hoofdstuk 10) en in
discourse analyses ( hoofdstuk 9) .

Onderzoek legt limieten op aan de data die word verzamelt bijvoorbeeld: de beslissing om een
focusgroep discussie op te nemen met audio record legt zijn eigen parameters op en een beslissing
om een video opname te doen doet dit ook.
Moest de onderzoeker beslissen om nota’s te maken tijdens een interview heeft dit ook zijn
invloed bijvoorbeeld : de noterende onderzoeker zou nogal formeel kunnen lijken.
Welke keuzes er ook gemaakt worden in onderzoek, ze zullen hun invloed hebben op de data en als
gevolg ook op wat er kan gedaan worden met de data. Hetzelfde geld voor de transcriptie : eens
dat er een keuze is gemaakt over wie transcribeert en wat en hoe er word getranscribeerd, dan
hebben die keuzes gevolgen bijvoorbeeld, Potter en Hepburn ( 2009) suggereren [Stukje ontbreekt]
Het punt is dat, als je niet wijst op de manier waarop woorden worden uitgesproken,de analyse
word gestuurd tot het interpreteren van de woorden zoals ze zouden zijn in formeel geschreven
taal.
Daaruit gaan vele eigenschappen van de taal, zoals het word gebruikt in de interactie om bepaalde
doelen te bereiken, verloren .
Dus als de onderzoeker zijn nadruk ligt op wat de taal doet dan is de orthografisch, secretariaal,
playscript transcriptie ongepast. Maar uiteindelijk is er geen enkele transcriptie hetzelfde als de
origineel gesproken woorden waarop ze gebaseerd is.
Op welke manier verschillen transcripties met het gesproken woord dat neergeschreven word?
Deze verschillen zouden bepaalde limieten van de orthografisch, secretariaal, playscript
transcriptie moeten weergeven.
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Nu komen er een aantal non verbale communicatie vormen die gedurende een interview of
focusgroep kunnen voorkomen:








Proxemic (ruimte) communicatie: Het gebruik van de fysische ruimte tussen 2 personen in
een conversatie. Bijvoorbeeld: denk aan de manier waarop een gewone vrouw op televisie
in een realityt show fysisch haar stoel gaat verplaatsen van haar partner die weigert te
geloven dat de baby van hem is.
Kinisic (beweging) communicatie: Het aantal lichaamsbewegingen en houdingen die meer
kunnen tonen dan het gesproken woord. Bijvoorbeeld: iemand die zijn armen kruist in een
gesprek kan op een andere manier geïnterpreteerd worden dan iemand die veel beweegt
met zijn armen.
Paralinguïstische communicatie: Dit gaat over verandering in volume, hoogte en
karakteristieken van de stem. Bijvoorbeeld het is geweten in onderzoek dat veel mensen
hun stem verhogen wanneer dat ze liegen.
Chronemic (tempo): Variaties in tempo en de stiltes in de gesprekken Bijvoorbeeld mensen
kunnen sneller spreken als ze emotioneel zijn.

Geen enkele van deze vorige communicatie vormen komen voor in een woord voor woord
orthografisch, secretariaal, playscript transcriptie, maar sommige transcriptie methoden laten wel
toe dat deze daarin voorkomen. Andere methoden van transcriptie vb de jefferson transcriptie
methode gaat deze elementen gedeeltelijk opnemen. Maar er is geen enkele methode die ze
allemaal opneemt.
Er zijn sommige aspecten van de menselijke interactie waarvoor transcriptie procedures nog maar
net ontwikkeld worden voorbeeld: Hepburn 2004 zoekt naar methoden waardoor dat het huilen
gedurende een interactie beschreven kan worden door de onderzoeker.
O’Connell en Kowal 1995 hebben een systematische evaluatie van een heleboel
transcriptiemethoden uitgebracht, ook die van Jefferson. Ze vonden dat al die methoden goed
werk levereden in het gewoon opnemen van de woorden hoe ze gezegd werden maar ze
verschilden in de mate waarin de andere aspecten van de taal werden weergegeven. Sommige
transcripties zijn goed in de paralinguïstische aspecten andere in de prosodische aspecten : vb. hoe
luid of hoe zacht sommige woorden waren en welke woorden men benadrukte. Het Jefferson
systeem is hier een goed voorbeeld van.
Andere waren goed in het opnemen van extra linguïstische aspecten vb. samengaande
gezichtsexpressies of handgebaren, het Jefferson systeem is hier niet goed in.
O’ Connel en Kowal zeggen uiteindelijk dat de transcriptie niet gezien kan worden als een foto van
het gesproken woord.
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Coates en Thornborrow zeggen dit ook:
… Een opname van de spraak opgenomen op audio of video tape is altijd een gedeeltelijke
zaak. Verschillende onderzoekers focussen zich op verschillende aspecten van de taal:
voorbeeld: een foneticus zal een zeer specifiek fonetisch transcript maken. De beslissing over
hoe men wil transcriberen is altijd een theoretische beslissing. In andere woorden : dezelfde
data kan getranscribeerd worden op verschillende manier. Elke methode van transcriptie zal
de data weergeven op een specifieke manier en zal bepaalde aspecten van de taal in het licht
zetten en andere niet.
Het moet herkend worden dat een opgenomen bron en een transcript nooit volledig
overeenstemmen. Nikander stelt voor dat:
Overeenkomsten worden gewoonlijk gemaakt tussen de idealen van trouw aan het origineel,
de leesbaarheid en de toegankelijkheid van het definitieve afschrift, evenals tijd en
ruimtenkwesties. (Nikander, 2008 p. 226).
Er moeten compromissen gemaakt worden tussen de idealen van trouw zijn aan het originele en de
maakbaarheid en de toegankelijkheid van het transcript en ook tijd en ruimte problemen.
Deze compromissen zijn een zaak van oordeel over wat het gemakkelijkste gaat zijn voor de
kwalitatieve onderzoeker.
Ashmore en Reed ( 2000) gaan systematisch het probleem van de verschillen tussen oa. de
gebeurtenis, het opnemen van de gebeurtenis en de transcriptie beschrijven. Elk van deze is
verschillend op een substantiële manier.
Één van de cruciale dingen die zij zeggen is dat de transcriptie van verschillende opnames van exact
dezelfde gebeurtenis kan verschillen. Bijvoorbeeld een opname met de microfoon dichter bij de
eerste spreker zal een verschillend transcript opleveren dan een microfoon die dichter bij een
andere spreker staat. Dit is niet een zaak van de fouten van de transcribeerders, maar het toont
wel dat er verschillen kunnen gehoord worden op verschillende locaties. Dus zelf de opname is een
reconstructie van de originele gebeurtenis. Net zoals een transcriptie een reconstructie is van de
opname.
Ondanks dat het eerst wat ontmoedigend lijkt gaat het Jefferson transcriptie systeem veel
symbolen en methoden (conventions) gebruiken die intuïtief wel logica in zich hebben
bijvoorbeeld: onderlijnen in dit systeem duidt de nadrukken aan en hoofdletters worden gebruikt
om te zeggen dat de woorden luid gezegd worden.
Hier is niets ingewikkelds aan. De moeilijkheid is wel om om te gaan met het aantal methoden /
conventions in het Jefferson systeem, eerder dan om te gaan met de individuele elementen die elk
op zich wel simpel zijn.
De Jefferson transcriptie is bijna exclusief opgebouwd uit universele karakters die je kan terug
vinden op een standaard computer en toetsenbord. Dat betekent dat de Jeffersons transcriptie
gemakkelijk kan toegepast worden door eender welke onderzoeker die een beetje tijd besteed om
het te leren.
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Het Jefferson systeem kan de volgende zaken aangeven: de hoogte, stemvolume, de snelheid van
spreken, de nadruk op woorden, pauzes of het gebrek hieraan, overlapping in gesprek en andere
niet woorden en extra informatie van degene die het transcript maakt.
Het Jefferson systeem is gradueel geëvolueerd en zal dit ook blijven doen. Het is moeilijk om de
Jefferson methode te bestuderen omdat deze zeer vaak verandert.
Om zo een transcriptie te lezen is het niet zo moeilijk vooral als je tabel 6.1 gebruikt.
Bijvoorbeeld: een studie over burenruzie bemiddeling: het gaat over een opname van twee koppels
en een bemiddelaar. De koppels zijn Graham en Louse (G en L) en Bob en Ellen (B en E). Bob komt
niet voor in het transcript.
Het transcript is niet zo complex en het bevat ook niet alle transcript notatie symbolen maar het
maakt wel een duidelijk startpunt. Dit zie je op pagina 146 en op pagina 148 kan je zien wat de
symbolen betekenen.

Tabel 6.1: het Jefferson Transcriptie systeem in 2004
( Ik heb de voorbeelden niet vertaald omdat anders te tekens niet meer zouden kloppen, en het is ook niet echt nodig om
de vertaling hiervan de kunnen volgens mij, het is gewoon belangrijk om te zien waar de tekens staan.

Jefferson Symbol

Voorbeeld

Gebruik



Absolutely

Dit is een verhoging symbool. In gedachten houdend dat
er continue variaties zijn in de hoogte van de spraak. (
teken pijl omhoog) heeft aan dat de persoon onverwacht
een hoger stemvolume heeft dan voordien.



Absolutely

Alweer houden we rekening met de normale variaties is
de spraak. Een pijl naar beneden heeft aan dat het woord
op een kenmerkende lagere manier word uitgesproken
dan ervoor.

*

I’m sor*ry

Wat er volgt op het sterretje word op een piepende of
knarsende manier uitgesproken.

.

Sure.

Het woord voor het punt word uitgesproken met een
dalende intonatie dat kan aangeven dat de persoon gaat
stoppen, maar het hoeft niet gevolgd te worden door
een pauze.

Jefferson
Symbool

Voorbeeld

Gebruik

Spraak volume

Voorbeeld

Gebruik

Hoogte
indicatoren
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indicatoren.
HOOFDLETTERS

For GOODNESS sake

Als ze hoofdletters gebruiken spreken ze met een luider
volume dan normaal. Je mag dus niet iemand die al
sowieso luider spreekt in hoofdletters zetten.

Onderlijnen

For goodness sake

Iets luider gesproken dan de rest van de zin, maar minder
luid dan de hoofdletters.

°°

And when i discovered that
she had °died°

Dit word gebruikt om het begin en het einde van
opvallend stillere spraak aan te geven.

Spraak snelheid
indicatoren

Bijvoorbeeld

Gebruik

> <

Then I said >we’d better
hurry home <

De zin die hier tussen staat word sneller dan de rest
gesproken.

<>

On reflection, i think things
are <best left alone>

De zin die hier tussen staat word trager dan de rest
gesproken.

De nadruk
indicatoren
binnen in de
woorden

Bijvoorbeeld

Gebruik

:

De::licious

Dit gaat over de verlenging van het vorige geluid.
Meerdere van deze tekens kunnen gebruikt worden om
de lengte aan te geven van de verlenging.

?

Right?

Een stijgende / vragende toon. Het kan zijn dat hij
grammaticaal geen vraag stelt.

Onderstrepen

Kerumbs

Hier gaat het over de nadruk die dan ligt op een woord.
Het gaat zowel over waar de nadruk op ligt als de sterkte
van die nadruk en de nadruk kan zowel in stem volume
zijn en hoogte.

Pauzes of gebrek
daaraan.

Bijvoorbeeld

Gebruik

(0.1)

Let me think ( 3.1) no I don’t
remember

De nummers die tussen haakjes staan geven de lengte
aan van een pauze in spraak uitgedrukt in tienden van
een seconde. Dus ( 3,1) heeft een pauze van 3 en 3
tienden van een seconde. Dit is een lange pauze. Meer
typisch is (0,3) en (0,5).
Als de pauzes typisch zijn voor iemand zijn spraak dan
worden ze in de spraak ingebouwd, en als ze niet typisch
zijn worden ze op een andere lijn in het transcript gezet.
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(.)

I was thinking (.) would you
like a break

=Micropauze: De pauze valt wel op maar is te klein om
precies te gaan meten.

-

r-r-really

Het voorafgaande geluid is afgesneden door het
koppelteken.

(echt)
[]

I [think the] job [no if you]

De vierkante haakjes tonen één stukje van de bespreking
en worden onmiddellijk gevolgd door een doorlopend
gesprek. Dit kan gebeuren als de spreker verandert maar
ook binnen het spreken van één individu.

Overlappend
spreken

Bijvoorbeeld

Gebruik

==

I=think the=job= No if you=

Soms worden = tekens ( equal sign) gebruikt in plaats van
de vierkante haakjes om hetzelfde aan te duiden ( * kijk
naar de tekst in dit hoofdstuk voor details, overlapping
verschijnen in transcripties)

Lach en ander
niet woorden

Bijvoorbeeld

Gebruik

Hhh

Hhh i’m sorry that it has
come to this

De h toont een hoorbare uitademing / zucht. Je kan de
lengte aanduiden door het aantal keer h dat je gebruikt.

.hhh

So to recapulate (
herhalen).hhh the
commitee has voted against

De .h toont een hoorbare inademing. Je kan de lengte
aanduiden door het aantal keer h dat je gebruikt.

Heh heh

Heh heh heh

Dit is als een echte lach zoals in ha ha ha. Omdat dit
equivalent is aan een woord ( he he word als woord
gezien) kan je een ander symbool toevoegen.

H

Do(h)n’t tick(h)le / kietel
m(h)e

De h toont dat de lach tussen het spreken in gebeurt.

Extra informatie
van de
onderzoek

Bijvoorbeeld

Gebruik

((note)) / nota

(( Clare speeks in a mock /
spottend Scottish accent))

Dubbele ronde haakjes bevatten commentaar gemaakt
door de persoon die transcribeert. Hij duidt hiermee
zaken aan zoals karakteristieken van de spreker of iets
dat te maken heeft met de context van het spreken: het
voorbeeld links: Clare is hier een voorbeeld van.
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()

The treasure ( schat) is
buried under the ( ) and it is
all mine

Lege ronde haakjes ( zonder iets ertussen) tonen dat iets
is gezegd dat degene die transcribeert niet kan
herkennen. De lege ruimte binnen de haakjes is groter
naar gelang de lengte van het woord.

( woord)

She had a ( bunion)
operation

Ronde haakjes met een woord er tussen tonen dat de
auteur niet absoluut zeker is welk woord gezegd geweest
is maar hij verondersteld dat het wel het woord is dat
tussen de haakjes staat.

(woord) / (
woord)

( nights) / (likes)

Beiden woorden tussen haakjes zouden mogelijk kunnen
gezegd zijn.



John:

Het gebruik van deze zijdelingse pijl duid een speciale /
belangrijke lijn binnen het transcript aan. Belangrijk
gevonden door de analyticus ( degene die de tekst
ontleed)

Starende blik (
voor video
transcripties)

Bijvoorbeeld

Gebruik
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Sommige personen die transcriberen gebruiken een
onderbroken lijn om aan te tonen dat een persoon staart
naar een ander persoon terwijl hij spreekt en dan een
puntenlijn om aan te tonen dat het staren gestopt is.
Essentieel houd dit in dat je een extra lijn ( met dezelfde
lengte als de tekst) zet terwijl de persoon staart.

Het is BELANGRIJK VOOR de intellectuele oorsprong van de aanpak van Jefferson, om transcriptie
te begrijpen. In termen van onderzoek, lag haar focus op de fijne details van de interactie tussen
mensen. In het bijzonder, ze was niet zozeer geïnteresseerd in de brede patronen van gesprek,
maar over de wijze waarop aspecten van gesprek zijn gevormd in een continue wijze door wat er
eerder in het gesprek is gebeurd. Met andere woorden, spraak is eindeloos voorwaardelijke op
zichzelf. Net zoals een smaak, op een bekende gelegenheid de Britse premier, Gordon Brown,
voerde een glippen van de tong waarbij in plaats van te zeggen dat hij ‘gered van de banken’ dat hij
eigenlijk kwam met de woorden ‘red de wereld’ bij de beantwoording van vragen in het Parlement.
Natuurlijk op deze ene manier van kijken naar dit is en om dan te suggereren dat het een
Freudiaanse verspreking die werkelijk onthuld wat de minister-president zat te denken. Atkinson
werd echter herinnerde aan de paper van Gail Jefferson ‘op de poëtica van gewone praten’ waarin
ze beschrijft hoe de keuze van een verkeerd woord het gevolg was van de woorden die
onmiddellijk voorafging. Dus Atkinson controleerde wat de premier werkelijk gezegd had:
Gordon Brown:’het eerste punt van de herkapitalisatie was om de banken die anders zouden zijn
ingestort ,op te slaan en we hebben niet alleen de wereld gered, maar ook de banken’
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Merk op dat het extract een reeks van ‘w’ klanken bevat - was, zou, anders, en we hebben. Zo kan
Gordon Brown fout worden gezien als een ongelukkige recapitulatie van het geluid van de ‘w’ in
plaats van elke uiting van zijn persoonlijke psychologie. Jefferson was onvermurwbaar dat een
dergelijke speech-geïnduceerde fouten niet het gevolg zijn van verborgen psychologische
motivaties zoals het geval is met Freudiaanse enten.
Potter (2003) maakt het punt van Jefferson transcriptie duidelijk met behulp van de volgende
fragment uit een telefonische oproep waarin iemand (Davidson, 1984, blz. 105):
A: C’mom down he:re,= it’s oka:y
(0.2 sec)
A: I got lotta stuff,= I got be:er en stuff
Potter schrijft: Let op de kwaliteit van de luidspreker voor de uitnodiging. Waarom zou dit
zijn? De waarschijnlijke reden is dat de pauze van 0,2 seconde is eendreigende weigering.
Conversatieacties zoals uitnodiging weigeringen worden meestal voorafgegaan door enige
vertraging, en onderzoek heeft uitgewezen dat de sprekers hun acties aanpassen op basis
van deze voorspellingen ... (Potter, 2003, blz. 82)
Met andere woorden, zonder de vermelding van een vertraging van de interpretatie van dit korte
fragment is het minder duidelijk. De situatie zou niet kunnen worden verholpen door latere
weigeringen of aanvaardingen van de andere persoon omdat de kwaliteit van de uitnodiging kan
wel of niet effectief zijn. Opmerkelijk, lijken er geen ‘regels’ voor de orthografische / secretariële /
spelen script benaderingen van transcriptie. Wat moet staan in het transcript en gewoon wat kan
worden weggelaten?
Bijvoorbeeld, heeft de vertaler de te identificeren dingen die niet duidelijk kan of worden gehoord
of ze voegen beste poging, wanneer is het gepast te transcriberen het accent van de spreker, en
wat doet men met overlappingen in het spreken? Om deze reden, zou het passend zijn om
Jefferson-transcriptie verdragen over deze fundamentele zaken, zelfs wanneer de aanvullende
taalkundige coderingen die Jefferson-transcriptie voegt niet gebruikt worden.

6.3

De ontwikkeling van transcriptie

Wie de eerste persoon was om een orthografische / secretariële / spelen script transcriptie van
sociaal-wetenschappelijke data aanzette is ongeweten. Misschien is het niet zo’n grote stap vaneen
t het transcriberen van dictafoon van de baas als het transcriberen van een onderzoek interviews
en andere gegevens. Fonetische transcripties van de taal begon in de twintigste eeuw met
systemen zoals het Internationaal Fonetische alfabet.
Gail Jefferson (1938 - 2008) was een invloedrijk figuur in vele disciplines waaronder Sociologie en
Antropologie - en meer recentelijk psychologie. De vragen die haar onderzoek begeleiden vormen
de grenzen van verschillende disciplines. Fortune bracht haar conversatie-analyse (hoofdstuk 10),
zoals het werd ontwikkeld door Harvey Sacks (1935 - 1975). Ze nam een van zijn cursussen om een
eis van de mate in het dansen om de rekening te voltooien (zie de website van Jefferson eerbetoon
)Zo gebeurde het dat Jefferson eerdere ervaring (van toen ze een typiste had )van het doen van
orthografische secretariële / spelen scripts transcripties. Jefferson begon een aantal lezingen te
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transcriberen die door Sack waren geregistreerd. Sacks was niet de meest productieve schrijvers en
Jeffersons transcripties van zijn opgenomen lezingen zijn een belangrijk onderdeel van zijn
nalatenschap. Uiteindelijk begon Jefferson haar promotieonderzoek onder begeleiding van Sacks.
Het was in deze tijd dat haar methoden voor het traceren de echt fijne details van interactie begon
te ontwikkelen en te evolueren. Haar methode was een poging om zowel een duidelijk beeld te
geven van wat er gezegd was met de wijze waarop zij werd gezegd te combineren. Als gevolg
daarvan, in plaats van simpelweg rekening te houden dat de spreker lacht, probeerde ze om meer
van de details van hoe die persoon aan het lachen was te combineren in de speech . Jeffersons is
niet de enige taal die de transcriptie systeem heeft. Een die concurreert in vele opzichten is een
ontwikkeld door de linguïst John Du Bois. Dit systeem doet veel hetzelfde als de Jefferson-systeem.
Inderdaad zijn systeem aandelen veel notatieconventies met de Jefferson-systeem, maar verschilt
in detail. Maar er zijn anderen, zoals HIAT of Heuristic interpretatieve Auditieve Transcripties, John
Gumperz’s Transcriptie Notation en chat. Deze verschijnen zelden of nooit in kwalitatieve
psychologie. Zoals in zo veel gebieden van onderzoek, heeft de komst van de computer de taak van
de transcriptie van interacties aanzienlijk verlicht. Het Jefferson-systeem, bijvoorbeeld, houdt de
transcriptie van stiltes en pauzes in de spraak vrij nauwkeurig bij. Computerprogramma’;s zoals
Audacity en Adobe Audition laat de vertalen na om deze met een grotere mate van
nauwkeurigheid te bepalen doordat de metingen kunnen worden uitgevoerd tegen een golf van de
geluiden te traceren. Zie extra middelen aan het eind van dit hoofdstuk voor meer details.
Transcriptie in de toekomst kan worden beïnvloed door de beschikbaarheid van digitale software
voor spraakherkenning. Als een computer digitale opnames kunnen om zetten in woorden, zou dit
het kunnen vergemakkelijken voor het maken van de woordelijke transcriptie.
Er is software dat dit kan doen maar het is niet gemakkelijk beschikbaar. Echter, het grote
probleem is dat het software in staan moet zijn om onderscheid te maken tussen twee of meer
luidsprekers gezien de aard van veel kwalitatief datum. Matheson (2008) bespreekt haar systeem
om dit te doen en de algemene problemen van software voor spraakherkenning in kwalitatief
onderzoek. Natuurlijk, dit is een lange weg uit de buurt van software die kan transcriberen met
behulp van de Jefferson-systeem. Gail Jefferson’s verhaal is nauw verbonden met conversatieanalyse en nog veel meer details over de achtergrond van deze kan worden gevonden in hoofdstuk
10.

6.4

Hoe Jefferson transcriptie doen?

Jefferson-transcriptie is in eerste instantie ontwikkeld met behulp van typemachines voordat de
technologische vooruitgang in de vorm van computers ,computers maakte transcriptie veel
gemakkelijker. Dit is belangrijk aangezien voor 10 tot 24 uur werk nodig kan zijn om 1 uur opname
te transcriberen. Dus het essentiële en centrale aanname is dat de keuze van de transcriptie
methoden moet overeenkomen met de behoeften van uw specifieke analyse.
Dit is geen tijd om routinematig werk te besteden, zodat veel arbeid wordt verricht aan een
onnodige taak. Bijvoorbeeld, u kunt besluiten dat Jefferson transcriptie past bij uw doel, omdat
haar fijnkorrelig perspectief op taal datum past, maar het gevoel dat het merendeel van wat er op
de opname is niet relevant voor uw doeleinden. Zo lang als je een basis set van principes om u te
helpen bepalen wat relevant is en wat niet relevant is en deze beginselen worden consequent
toegepast, dan is er niets tegen een dergelijke gedeeltelijke analyse.
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Vrijwel zeker, het gebruik van het Jefferson-transcriptie systeem is hardheid voor conversatieanalyse van je gegevens maar ondervraagde onderzoekers zijn alomtegenwoordigheid in alle
vormen van kwalitatief onderzoek met inbegrip van discoursanalyse. Geven dat er zo veel
verschillende soorten van kwalitatief onderzoek bestaan, een one-size fits, kunnen alle aanpakken
van transcriptie niet voldoende zijn. Een suggestie is dat nieuwelingen het Jefferson-systeem
gebruiken om vast te stellen of het werkt voor hun stijl van analyse.
Men zou zich in eerste instantie laten leiden door de aanpak van andere onderzoekers die een
studie in vergelijkbare gebieden met de jouwe. Zij immers, kunnen meer ervaring hebben in het
gebruik van de transcriptie en hebben waarschijnlijk een meer weloverwogen aanpak van wat
essentieel is voor een bepaald type van onderzoek. De onderzoeker die geïnteresseerd is in de
processen die zich afspelen in een gesprek, heeft een uitgebreide procedure en transcriptie nodig
in vergelijking met een onderzoeker die meer geïnteresseerd is in de kern van wat is dan hoe het
gezegd wordt. Voor de onderzoeker die geïnteresseerd is in de conversatie, zijn de letterlijke
woorden die gebruikt kunnen worden onvoldoende voor het begrijpen van de processen van het
gesprek. Een onderzoeker die geïnteresseerd zijn in de regionale accenten van een gesprek , vinden
zowel de letterlijke transcriptie en de Jefferson-transcriptie onvoldoende, omdat ze niet adequaat
handelt over dit aspect van hoe woorden klinken. Fonetische transcriptie zou meer passend zijn in
dit geval maar dit is vrijwel onbekend in psychologisch onderzoek. Een transcriptie methode moet
zorgvuldig worden overwogen om zo te zien wat er niet zou voldoen aan de doelstellingen van je
onderzoek. Ongeacht de gekozen methode transcriptie, zijn er enkele basisprincipes die waardevol
advies voor de planning van de transcriptie van gesproken taal vormen.








Het principe van spaarzaamheid:Dit suggereert dat een onderzoeker kenmerken van
spraak niet moet transcriberen die niet bestemd zijn om een deel van de analyse te
vormen. Met andere woorden, alleen in transcriptie hetgeen nuttig is.
Hout transcriptie in de rapporten zo eenvoudig mogelijk: Dit betekent dat transcripties
vertrekken van de verslagen van je onderzoek die alleen moeten uitgerust zijn met
voorzieningen die van belang zijn bij het maken van uw analyse die verstaanbaar zijn voor
de lezer. Zo kan een transcript Jefferson niet gepast zijn, zelfs al is uitgevoerd door de
onderzoeker.
Voorkomen dat er een valse indruk van nauwkeurig is in je verslag: O’Connell en Kowal
(1995) vonden dat vertalers die werken aan radio-interviews eigenlijk de overgrote
meerderheid van de korte pauzes bij het transcriberen van de interviews negeerden.
Ongeveer een vijfde van de korte pauzes waren opgenomen, maar de basis voor hun
opname was niet helemaal duidelijk. Evenzo, als de onderzoeker de lengte van pauzes
subjectief beoordeelt ,dan is het misleidend om de conventie -die een grotere mate van
nauwkeurigheid bij meting dan het geval was- impliceert gebruiken. Dit is niet van
toepassing op alle onderzoek, natuurlijk, en computer assistent methoden die door
vertalers worden gebruikt, kunnen de nauwkeurigheid van dergelijke vonnissen verhogen.
Het controleren van transcripties: Je zou niet verwachten dat transcripties foutloos
worden overgenomen en vertalers fouten gemeenschappelijk zijn. Dingen zoals verbale
weglatingen en toevoegingen, translocaties en woord substituties kunnen in alle vormen
voorkomen in transcripties. Bijgevolg is er een zaak voor het gebruik van een
onafhankelijke checker om te zoeken naar dergelijke fouten.

133

Net als de meeste aspecten van methoden van onderzoek,is transcriptie het beste als men een
fundamenteel inzicht had hoe het wordt gebruikt en gepresenteerd in wetenschappelijke
publicaties. Zo worden algemeen lezingen van kwalitatieve kranten met transcriptie aanbevolen als
een voorbereidende fase voor het begin van de transcriptie. Je hebt al de gelegenheid gehad om
het gebruik van de buurman rond geschillen transcript eerder had voorgesteld. Maar transcripten
kunnen i meer gedetailleerd zijn dan die ene, met name wanneer de transcriptie veel gelach bevat,
of wanneer de spreker een heleboel woorden spreekt als ze spreken. Door het lezen van paper met
behulp van transcriptie ziet u de werkzaamheden van de verschillende vertalers . Ervaring met een
verscheidenheid van transcripties zal u helpen beter te begrijpen wat wordt verwacht. Als lezingen
transcripten, aandacht besteden aan (a) inzicht in wat er gezegd is en (b) inzicht in hoe het gezegd
wordt. Meteen vanaf het begin, zult u waarschijnlijk merken dat delen van veel transcripties zinvol
zijn, omdat een deel van de transcriptie symbolen heeft, tot op zekere hoogte, spreekt voor zich:
bijvoorbeeld hoofdletters voor luid gesproken woorden, pijlen omhoog en omlaag voor stijgende of
dalende toonhoogte respectievelijk een? voor een verhoor toon, enzovoort. In de context, heeft u
een aantal van de minder voor de hand liggende overeenkomsten, zoals een rustig sprak passage
geven hebben. U kunt de belangrijkste verdragen raadplegen in tabel 6.1 van Jefferson, die de
transcriptie methoden lijsten uitlegt en zorgt voor illustraties. Zij zijn georganiseerd in verschillende
aspecten van de gesproken taal voor het gemak.
Natuurlijk, om te beginnen zult u deze tabel regelmatig moeten raadplegen, maar geleidelijk zal het
een tweede natuur worden om de notatie methode. Het is niet aan te raden dat u alle belangrijke
transcriptie van deze gegevens heeft geoefend om zo het vertrouwen te winnen. Natuurlijk zijn er
ook vragen waarbij u de tabel nodig heeft voor het oplossen van die vragen door het controleren
van Tabel 6.1 voor de details van het Jefferson systeem of door overleg met meer ervaren mensen
in transcriptie dan jezelf indien nodig. Er zijn een aantal websites die u kunnen helpen met het
leren van transcriptie, waarvan sommige aanbieden om opnames te transcriberen.
Tabel 6.2: stappen in transcriptie
Stap 1: afstemmen op de
opgenomen interactie






Luister een paar keer naar
de opname
Beslis of alle van de
materiële behoeften moet
getranscribeerd worden
Zo niet, beslissen welke
onderdelen wel en niet

Stap 2: ruwe vertaling

Stap 3: toevoegen van Jefferson
symbolen van Jefferson
Symbolen en transcriberen van
sequentie nauwkeurig











Namen van sprekers voor elk
segment van het gesprek
De woorden die men zei als
typisch uitgesproken
opschrijven
Enkel continue hoofdletters
te gebruiken voor luide
passages en nergens anders
Geef pauzes enz voor later
meer precieze meting



Voeg voor fijne details van de
transcriptie symbolen toe
met speciale zorg voor
overlappingen enz
Zorg dat de transcriptie in zijn
duidelijkste vorm voor de
lezers is
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De volgende fasen zijn de belangrijkste fasen in de uitvoering van een Jefferson-transcriptie,
gebaseerd op de benaderingen van Atkinson en Erfgoed (1984), Gumperz en Berenz (1993),
Langford (1994) en Roberts (2007). De beschreven procedures zijn absoluut niet vast en uiteindelijk
zul je u eigen werkwijze ontwikkelen . Echter, het volgende kan geruststellend zijn voor een
beginnende vertaler (zie ook tabel 6.2):


Stap 1: Afstemmen van de opgenomen interactie: Transcriptie is een gerichte activiteit in
plaats van een volledig routinematig precessie. Om deze reden, moet u een aantal keren
de opgenomen interactie die je te transcriberen beluisteren. Door herhaaldelijk te luisteren
naar de opname moet je in staat zijn om de volgende zaken te bereiken:
o Zal ik alles van de opname transcriberen?
Hoewel dit een logische keuze lijkt om te maken, heeft het wel consequenties. In
het bijzonder, transcriptie vergt een aanzienlijke hoeveelheid tijd, moeite en
soortgelijke middelen. Bijgevolg, complete transcriptie dreigt een beetje ruw of
onjuist te worden.
o Zo niet, welk aspect van de opname ga ik transcriberen?
In dit geval moet u een middel van het identificeren van de onderdelen van de
opname u transcriberen hebben. Dus, bijvoorbeeld, kan je bestuderen hoe
kinderen van migranten hun nationale identiteit construeren. In dit geval moet u
zijn op zoek naar materiaal op de opname die verwijst naar dit onderwerp. De
grenzen kan worden bepaald, bijvoorbeeld door een relevante vraag van een
interviewer of een focusgroep leider. Maar de inhoud is niet de enige mogelijke
criterium. Bijvoorbeeld, kan de onderzoeker geïnteresseerd in hoe volwassen
familieleden doen kinderen in een gezin gesprekken, in welk geval, de grenzen zal
rond de toetreding van een kind in de familie gesprek. Grenzen kunnen soms erg
helder, maar soms niet zo.
Het segment van de opname moet worden geluisterd naar een paar keer om een algemeen
begrip van wat er gaande is in die volgorde van interactie te bereiken.
 inspanning moet worden gedaan om elk van de sprekers te identificeren. Dit kan niet
gemakkelijk zijn, aspecially in omstandigheden waarin de Transcriber is niet de datum
verzamelaar. Ook het aantal overlappende sequenties heeft een aanzienlijke invloed op
identificatie van de spreker. Dit proces kan lastig zijn, zodat het moet worden uitgevoerd,
onafhankelijk van of los van het vastleggen van de woorden gezegd en de manier waarop
ze worden gezegd. Dit is ook de plaats waar de waarde van een stereo-opname wordt de
meeste zelf - evident.



Stap 2: Ruwe transcriptie: Neem een kijkje in vak 6.1, die enkele adviezen geeft over hoe
een transcriptie moet worden aangelegd en ook naar de transcriptie die op pagina 146. Het
belangrijkste om te onthouden is dat deze gidsen als getallen waar later een dergelijke
beroep aan worden gedaan. Dit komt omdat de precieze indeling van een transcriptie een
kwestie van beoordeling is, niet alleen de toepassing van de regels. Lengte van de leiding in
transcriptie wordt beïnvloedt door de noodzaak om de overlappende spraak duidelijk te
kunnen invoegen. Dit kan gepaard gaan trial - and - error totdat het ideaal is bereikt.
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Hoewel in sommige transcriptie systemen het regelnummer verwijst naar een individuele
luidspreker die aan de beurt is, zijn in Jefferson transcriptie de lijn lengtes arbitrair. Zij zijn
in de regel beperkt tot een matig aantal woorden. Een manier om dit te doen, is het
gebruik van de natuurlijke groeperingen in de toespraak van optreden, zoals de woorden
die zijn gezegd ,een adem wordt genomen of de woorden die neerkomen op een of twee
specifieke informatie input in de interactie. Maar het is duidelijk dat er ruimte is voor
variatie in termen van hoe de dingen verschijnen op het transcript. Dit is normaal, weinig
of geen gevolgen.
Aan het einde van de ruwe transcriptie moet de vertaler het volgende registreren:
o De namen van de sprekers voor elke beurt in het gesprek of de interactie.
o Probeer om de meestal gesproken woorden, het woord te gebruiken die klinkt als
gesproken woord door de luidspreker in plaats van hoe ze zouden worden
weergegeven in het standaard Engels. Bijvoorbeeld ‘summat’,’ voor’,’Iets’,’ of
‘,’yer’,’ voor ‘,’u’,’ of ‘,’uw’. Maar dit is niet een gebied waar standaardisatie tussen
vertalers duidelijk is. Natuurlijk kunnen een groot aantal kenmerken van accenten
redelijk nauwkeurig worden vertegenwoordigd met behulp van conventionele
spelling (methoden van woorden opschrijven).Men zou ook gebruik kunnen
maken van fonetische spelling systemen, maar dit vereist een zekere mate van
verfijning langs de kant van de lezer die meestal niet wordt voldaan. Als
alternatief, sommige vertalers gebruiken ‘pseudo – fonetische’, zoals formulieren
die worden gebruikt in stripboeken (bijv. b’cus I luv ya). Op het einde,maken al
deze dingen het moeilijker om een transcriptie te lezen en, als zodanig, misschien
zijn ze niet wenselijk. Langs de andere kant, er zijn omstandigheden waarin de
precieze uitspraak van woorden zeer belangrijk kan zijn. Bijvoorbeeld, waar een
spreker een andere spreker bespot door te spreken in een overdreven versie van
hun accent.
o Alle niet-transcriberen functies, zoals wanneer de spreker hoest of kucht. Deze
zullen worden uitgedrukt in dubbele haakjes ((hoest))
o Vergeet niet dat kapitalen worden gebruikt in de Jefferson-transcriptie, andere dan
voor de juiste namen die beginnen met een hoofdletter. Hoofdletters worden
gebruikt in het systeem voor dingen die duidelijk luid gezegd werden.
o Zet punten waar er geen pauzes zijn.
U vindt het waarschijnlijk gemakkelijker om deze te markeren met beugels x (bv
(xx)) als een indicatie dat de boete timing moet worden opgenomen in de volgende
fase.
Het werd bedacht dat dit de ruwe transcriptie fase was en de ruwe transcriptie kan niet
voldoen aan al deze criteria. Dit is niet bijzonder belangrijk, daar de laatste fase van de
transcriptie biedt volop gelegenheid om te eventuele onvolkomenheden die overbleven te
corrigeren. Twee belangrijke dingen om te overwegen in deze fase, zijn kwesties met
betrekking tot effectieve communicatie met de lezer en hoe de transcript hiertoe bijdraagt.
De technologie voor de transcriptie is snel verbeterd sinds het tijdperk van de typemachine
en magnetische bandrecorder. Met de digitale opname- apparaturen (en videorecorders)
betekent het dat de digitale bestanden direct beschikbaar zijn voor verwerking per
computer. Deze, in het algemeen, zijn van zeer hoge kwaliteit. Computersoftware is
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beschikbaar en die zorgen voor eenvoudig kopiëren en bewerken van deze bestanden
samen met eenvoudige zoekmogelijkheden. Gezichten en stemmen kan worden vermomd
en namen kunnen bewerkt worden uit de opnames om ethische redenen. Volgens Potter:
De eenvoudigste manier om te transcriberen is om met twee vensters te werken op een
computerscherm, een loopt de audio-bestand, de andere gaat de tekstverwerker
uitvoeren. Audio programma’s zijn beschikbaar die het mogelijk maken om een
stapsgewijze beweging door het bestand te maken. Met behulp van een fysieke
vertegenwoordiging van de golfvorm is het ideaal voor timing pauzes en in eventuele
overlappingen (Potter, 2003, blz. 82).

Box 6.1: praktisch advies: hoe doe je de lay-out van een transcriptie
Volgens Potter en Hepburn (2009), is de volgende manier ,de beste manier voor de aanleg van een
Jefferson-transcriptie:









Lettertype: Het is belangrijk om een proportioneel lettertype te gebruiken. Gebruik een
ander voor de ruimte van overlappende gesprek. Hun aanbevolen lettertype is Courier in
10pt groot.
Lijn nummers: Elke regel van een Jefferson-transcriptie is voorzien van een regelnummer.
Hoewel deze kunnen worden getypt met de hand, kan het automatisch worden ingevoegd
bij een woord. De belangrijkste stappen zijn :
o Einde van elke lijn van transcript druk je op de Enter – toets om een regeleinde aan
te geven.
o Selecteer alle lijnen die u genummerde wilt met behulp van uw muis
o Klik rechts met je muis en selecteer het aantal (of nummering in sommige versies).
Vergeet niet dat leidinglengten arbitrair zijn, zodat u regeleinden kracht kunt geven
waar je het gevoel hebt dat het handig is. De regelnummering verdrag helpt u een
uittreksel te identificeren van een transcript aangezien de lijn-nummers een deel
weg zijn door de sequentie. De regelnummering is tamelijk arbitrair en dezelfde
opname getranscribeerd door een andere onderzoeker, kan lijnen van
verschillende lengte en misschien meer of minder lijnen hebben voor hetzelfde
bedrag van de oorspronkelijke opname. Deze willekeur is belangrijk dat zij de
flexibiliteit die nodig is om te kunnen aangeven overlappende spraak geeft
Lay-out:
o Gebruik 25mm marges boven, onder, links en rechts van de pagina
o Gebruik een codenummer voor het extract en bij voorkeur ook enkele indicator
van de bron van het extract.
Sprekersnaam / contributor’s name: Zet de naam van de spreker / contribuant in vet en
probeer deze duidelijk te scheiden van wat ze zeggen met wat ruimte.
Lege ruimte: Omdat u wenst aantekeningen te maken op de cijferlijst, is het belangrijk om
een hoeveelheid lege ruimte onder aan de rechterkant van de tekst te hebben.
Oordeelkundig zeggen dat het gebruik van de Enter-toets zal u helpen.
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Stap 3: Het toevoegen van Jefferson Symbolen en nauwkeurig transciberen: Deze laatste
fase is de fase waarin het transcript uiteindelijk wordt getransformeerd door de
gedetailleerde Jefferson-transcriptie symbolen toe te voegen waar ze van toepassing zijn.
Tot dit punt heb je het meest gedaan van het eenvoudige werk, inclusief het toevoegen
van een aantal van de Jefferson notatie. Maar dat is noodzakelijkerwijs niet de fijnste
details of de beste regeling voor de lezer om het te begrijpen. Deze fase richt zich op de
gedetailleerde volgorde van het gesprek en niet alleen op de gezegde woorden.
Deze symbolen zijn de vierkante haakjes om overlappende of gelijktijdige uitingen door
twee of meer personen aan te duiden. Voorbeelden zijn te vinden in de Stokoe (2003)
fragment op pagina 146, maar ze zijn zo belangrijk in Jefferson transcriptie die zij veel
herhalen. Dus kijk op de volgende, die dubbele vierkante haken gebruikt []:
11 Gary : Dus waar denk jij aan wat we moeten doen [vanavond uit te gaan]
12 Sarah:
[Is er iets] op de televisie?
De vierkante haakjes ([) boven elkaar worden gewoon aangeven op het punt waar Sarah
begint te spreken en op hetzelfde moment als Gary aan het spreken is en het sluiten
vierkante haakjes (]) boven elkaar geeft aan wanneer Sara en Gray samen stoppen met
spreken. Enkele haakjes worden gebruikt om aan te geven wanneer twee mensen
beginnen te praten op hetzelfde moment.
17 Sarah Ik zou het niet erg kijken naar iets
18 Gary [goed
19 Sarah [als een documentaire
Gelijk aan tekens (=) worden gebruikt om vergrendeling, waar een andere spreker het
gesprek overneemt van een andere spreker, zonder een pauze aan te geven:
28 Sarah: Jij wilt altijd wat jij wilt=
29 Gary = Wat ik?
Dingen kunnen complexer worden in gesprek en een luidspreker kan op hetzelfde moment
vergrendeld worden, in dat geval zijn vierkante haakjes ([) nodig om dit aan te geven.
Bijvoorbeeld:
28 Sarah: je wilt altijd wat jij wilt =
29 Gary
= [wat ik?]
30 Shane = [echt waar]
Natuurlijk, zijn er andere toespraak kenmerken die kunnen worden opgenomen - die
aangeven hoe afzonderlijke woorden gezegd worden in de opname. Er zijn
gemeenschappelijke kenmerken in Jefferson transcriptie en die worden toegelicht in tabel
6.1. Raadpleeg deze voor de verduidelijking telkens wanneer je het nodig hebt, maar het
kan ook dienen als een ezelsbruggetje om ervoor te zorgen dat u alle verschillende
transcriptie mogelijkheden overwogen hebt. Zoals met de meeste dingen, ervaring is van
essentieel belang om de kwaliteit transcripties die nuttig is voor zowel de onderzoeker,
maar ook om de lezer te verzekeren.
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Pauzes in gesprek zijn gemeenschappelijk. Grotendeels in Jefferson transcriptie zijn ze
gesignaleerd met behulp van (.) Of (0,5) om de verschillende lengtes van de pauzes geven
(zie tabel 6.1). Echter, kijk naar de volgende:
38 Sarah: jij kiest
39
(.)
40 Gary Mij maakt het niet uit
41
(.)
42 Sarah: Ga je mokken?
Bij deze uitwisseling zijn de pauzes niet toegerekend aan Sarah of Gary aangezien zij een
aparte lijn krijgen. Het zijn pauzes in het gesprek en niet pauzes in hetzij wat Sarah en Gary
individueel zeggen. Als de pauzes duidelijk te wijten is aan , bvb Sarah, dan wordt het
aangegeven op een lijn gezegd door Sarah.

6.5

Wanneer Jefferson Transcriptie gebruiken?

De beslissing om Jefferson-transcriptie te gebruiken in plaats van een orthografische, secretariële
van zaken script woord - voor - woord record moet een serieuze overweging (tabel6.3) zijn. Indien
het onderzoek een conversatie-analyse perspectief aan neemt dan zou het niet geloofwaardig zijn
om de Jefferson-transcriptie systeem te gebruiken - dit geldt ook voor sommige vormen van
discoursanalyse. Dit kan tot gevolg hebben van de intieme vereniging van het werk Gail Jefferson
met de ontwikkeling van de conversatie-analyse. Maar niet alle onderzoekers, met alle middelen,
zijn geïnteresseerd in de aanpak van de conversatie van Jefferson en haar collega’s. Enkele
kwalitatieve onderzoekers zijn wellicht geïnteresseerd in andere aspecten van de inhoud van
gesprekken, interviews en dergelijke. Niet omdat ze geïnteresseerd zijn in de manier waarop
deelnemers die dingen structureren, maar de gevolgen van wat de deelnemers over de gesprekken
te zeggen hebben, over onderwerpen die relevant zijn voor hun onderzoeksvraag.
Bijvoorbeeld, als de onderzoeker geïnteresseerd is in de levensgeschiedenissen van seksuele
delinquenten, is het inhoudelijke materiaal over het levensgeschiedenis van elke dader die kan
worden gevonden op de opname die is belangrijk dat onderzoeker. Kwesties zoals hoe de dader
‘herstelt’ van zijn gemaakte fouten in het bewerken van zijn leven, is de geschiedenis waarschijnlijk
niet van groot belang van in dit geval te onderzoeken. Zodat het twijfelachtig is of het eventuele
voordeel zou hebben voor het gebruik van Jefferson transcriptie in dit geval of niet. Het is duidelijk
dat er aanzienlijke kosten zijn van de hulpbronnen uit de keuze om Jefferson transcripties doen, de
vraag is of er zou geen onderzoek winsten uit te doen. De middelen besteed aan het Jeffersontranscriptie kunnen gebruikt worden voor andere dingen.
Het is vooral waar spraak wordt onderzocht als sociale actie die Jefferson-transcriptie in zijn eigen.
Het is duidelijk dat onderzoekers in dienst conversatie-analyse en discours analytische
perspectieven het onderzoek bekijken in deze voorwaarden en profiteren van het gebruik van
Jefferson transcriptie in veel gevallen. Dit betekent niet dat een dergelijke onderzoeker altijd
gebaat zijn bij gebruik van een dergelijk fijn - korrelige transcriptie methode als Jefferson’s.
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Er is in onderzoek, altijd een kwestie van het niveau van de analyse die moet worden toegepast.
Bijvoorbeeld, in het algemeen, is het erg moeilijk om de voordelen te zien met behulp van
Jefferson uitgeschreven transcript bij de waarschijnlijke soort van data – analyse methode gebruikt
worden in een thematische analyse. Een dergelijke analyse is gebaseerd op de ontwikkeling van
relatief brede categorieën die de inhoud van interviews, focusgroepen en enzovoort beschrijven.
Dit vereist niet dat de boete - korrelige transcriptie werkwijze die door Jefferson wordt
aangegeven. Een secretariële of speel script transcriptie zal bijna zeker alles wat nodig is in deze
omstandigheden. Ook moet er worden opgemerkt dat sommige analytische methoden niet de
neiging hebben om de Jefferson-transcriptie-systeem te gebruiken. Bijvoorbeeld onderzoek in de
interpretatieve fenomenologische analyse traditie (zie hoofdstuk 11) is doorgaans geen gebruik van
de Jefferson systeem. Dit geldt voor narratieve analyse (hoofdstuk 12), gelijkaardige theorie
(hoofdstuk 8) en thematische analyse (hoofdstuk 7). Geven transcripties zijn vaak beschikbaar voor
verdere analyse door andere kwalitatieve onderzoekers. Er is een zaak voor het volledig uitwerking
van de datum met de Jefferson-systeem. Dit is gewoon omdat de Jefferson-transcriptie de
beschikbare aanvullende informatie maximaliseert aan de secundaire analist. Zonder dat, wordt de
waarde van de transcriptie verlaagd. Het is ook een argument tegen het gebruik van ‘uitgeklede’
(minder complexe) versie van Jefferson-transcriptie, zoals Jefferson ‘Lite’, die wordt aanbevolen
door sommige (bijv. Parker, 2005). Maar dit zijn kwesties van enige controverse in kwalitatieve
psychologie waarvoor geen definitief antwoord beschikbaar is.
Vergeet niet dat er grenzen zijn aan een transcriptie-systeem en de kenmerken van spraak die u
wilt toevoegen, zijn geen onderdeel van het systeem. Als u extra functies transcriptie wilt
toevoegen, die niet als onderdeel van het Jefferson-systeem toe te voegen, dan is dit een keuze
voor u open.
Natuurlijk moet je het zorgvuldig beschrijven en dergelijke aanvullende codering uit leggen.
Bepaalde computerprogramma’s worden vaak aanbevolen aan studenten om hen te helpen met
het proces van analyse. Een beginnend iemand die moet beginnen tot transcriptie kan de voorkeur
hebben om deze buiten beschouwing laten, totdat zij opgebouwd basis transcriptie vaardigheden
hebben. Het kan ook gezegd worden dat veel transcripties worden gemaakt zonder hun voordelen
te beschrijven en dat zij niet worden aangenomen door alle kwalitatieve onderzoekers. Ze hebben
verschillende voordelen zoals het inschakelen van een zekere mate van ruisonderdrukking ;om de
geluidskwaliteit van de digitale opname te verbeteren. Ze bewerken ook andere vormen van
geluid fragment. Misschien nog belangrijker, ze toont ook de golfvormen van het geluid in de
opname aan. Op deze manier is het mogelijk om heel precies pauzes in gesprek op te merken en
waar geluiden uitzonderlijk hard of uitzonderlijk zacht zijn. De belangrijkste programma’s zijn
Audacity en Adobe Audition. De eerste is een gratis te downloaden en de laatste had een gratis
trial download optie. Zie de extra middelen die aan het eind van dit hoofdstuk voor meer details.
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Tabel 6.3: wanneer Jefferson-Transcriptie gebruiken?
Zeker gebruik maken van de
Jefferson-transcriptie



Conversatie-analyse

Eventueel gebruik maken van de
Jefferson-Transcriptie

Geen voordeel in het gebruik van
Jefferson Transcritpie, dus
gebruik orthografische
transcriptie






Discours-analyse (met name
Potter & Wethereel Versie)




6.6

Narratieve analyse
Interpretatieve
fenomenologische analyse
Thematische analyse
Gelijkaardige analyse

Evaluatie van de Jefferson Transcripie

De woorden die gezegd zijn worden opgenomen op de manier hoe ze klinken hoewel dit niet
neerkomt op een volledige fonetische weergave. Voorbeeld, sommige woorden zijn geschreven
zoals ze in het dialect klinken. Dit draagt bij aan de moeilijkheid van het lezen van enkele
transcripties. Tabel 6.4 (158) geeft een evaluatie van de voor- en nadelen van het Jefferson
transcriptie systeem.
Tabel 6.4: voordelen en nadelen van het Jefferson-Transcriptie systeem
Voordelen

Problemen

1. Het registreert het praten zoals het ervaren
wordt door de deelnemers van het gesprek, en
de analyse richt zich niet alleen op de gebruikte
woorden.

1. Terwijl de Jefferson symbolen heel precies
gebruikt kunnen worden zoals tijden in een
tiende van een seconde, andere symbolen zoals
: zijn minder voorzichtig gedefinieerd.

2. Analyse van de gespreksinteractie is
gefaciliteerd door het systeem vergeleken met
een secretariële (secretarial) transcript.

2. Het is beperkt in de termen van de interactie
waar het over gaat. Voorbeeld, het is niet goed
voor emotie te coderen.

3. Ook al zijn de woorden de focus van de
analyse, het laat toe om andere onderzoekers
meer adequaat de originele analyses na te gaan
als het transcript dichter is bij wat er
opgenomen is.

3. Hoewel het systeem aangepast kan worden,
het neigt om het formaat/opzet vast te zetten
(to set?) en de parameters voor wat wordt
getranscribeerd.  vertaling nakijken!

4. Het heeft aan dominantie boven andere
methoden gewonnen, dus het kan beschouwd
worden als een standaard systeem voor
aantekeningen/notaties.

4. In de dagen van oorsprong van de
schrijfmachines betekent niet dat zij niet
inspelen op het potentieel van de computers
om kleur te gebruiken en een reeks van
karakters, lettertypen en maten.
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5. Door het forceren van de onderzoeker voor
tijd te spenderen in transcriberen (voluit
schrijven), het moedigt een meer grondige
aanpak voor het te analyseren aan.

5. het is zeer tijdrovend voor de onderzoeker
om het te gebruiken.

6. Het vereist ervaren
overschrijvers/transcribeerteers en kan niet
uitgevoerd worden door secretariële
assistenten.

6. Er is een onenigheid over de waarde van
Jefferson transcriptie zelfs onder
discoursanalisten/tekstlinguïstiek(en).

7. Men kan lijnnummers gebruiken voor het
snel refereren naar een specifiek stuk van het
transcript.

O’Connell en Kowal (1999) zijn enigszins kritisch over sommige aspecten van transcriptie die
worden weegegeven in de psychologische literatuur. Ze gaan zo ver dat ze refereren naar één van
de ‘standaardisatie praktijken/practices’ in transcripties als pseudowetenschappelijk:








Zij wijzen op gevallen van de gedetailleerde/uitgebreide Jefferson transcriptions die niets
bijdragen aan de interpretatie van de auteur zijn gegevens en die vaak niet vermeld zijn in
de publicatie. De vraag wordt dan waarom iets toevoegen wat geen waarde lijkt te hebben.
Zij betwijfelen het opbreken van woorden, wanneer het transcript bestemd is om door
anderen gelezen te worden. Dus aanwijzingen van verleningen (vb: wa::s), pitch
movement? Enzovoort die sterk woorden of lettergrepen binnen interfereren met de
lexicale integriteit van het transcript. Dit komt vaak voor bij het gebruik van Jefferson
transcriptie methode en zijn waarde is moeilijk te waarderen in omstandigheden waarin
deze dingen niet gerefereerd zijn in de analyses van het gesprek. Zij kunnen handig zijn
voor de onderzoeker maar zijn ze handig voor de lezer?
Ze hebben een hekel aan het gebruik van hetzelfde notatie symbool met een verschillende
betekenis. Voorbeeld, dit is gebeurd in het Jefferson systeem tijdens zijn evolutie wanneer
a – wordt gebruikt voor het aangeven van een afgekort woord maar ook als een kort, niet
metrische/onbegrensde pauze.
Metingen van zo een dingen als variaties op pitch? Zijn in het algemeen niet objectief.
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6.7

Conclusie

Het proces met het transcriberen van een opgenomen toespraak wordt beschouwd door veel
kwalitatieve onderzoekers als het hebben van gunstige spin-off(?) effecten. De nauwe
vertrouwdheid met de gegevens wat veel vormen van kwalitatieve methode nodig heeft betekent
dat transcriptie is noodzakelijk om het helpen bereiken van deze grondige kennis. Voor deze reden,
is transcriptie niet iets dat de analist over zou laten aan de assistent. Transcriptie is:
Een integraal gedeelte van het analytische proces. Dit, voorkomt dan ‘farming out(?)’ uit de
transcriptie (vb, laten doen door een professionele transcribeerder of clerical(?) help). Tijdrovend en
vervelend, en toch biedt de analist met een grondige kennis met zijn/haar gegevens.
Natuurlijk, geldt dit voor de beginner kwalitatief onderzoeker zelfs sterker sinds zij een beetje leren
door het een vriend of partner hun gegevens transcribatie te laten doen. Dus daar is weinig keuze
maar voor meeste kwalitatieve onderzoekers het besteden van een aanzienlijk aantal besteden
uren aan, soms, nogal afgezaagde transcriptie taak. Maar, in kwalitatieve onderzoekstermen, dit is
goed voor de ziel.
Het gebruik van een spraak transcriptiesysteem is meer of minder essentieel in onderzoek het
gebruik taal data/gegevens. Methoden die opnames gebruiken in een niet transcribeerbare vorm
zijn bijna niet beschikbaar alhoewel tegen suggereringen zeggen dat de analysen van de date niet
noodzakelijk het transcriptie niveau nodig (zie hoofdstuk 8 bij grounded theory). Het is
vanzelfsprekend dat de transcriptie een zeer arbeidsintensief proces is. Jefferson’s systeem van
transcriptie werkt op een verfijnder niveau van detail dan letterlijke transcripties van dezelfde
opname en zo is het zelfs meer tijdrovend. Als gevolg, een onderzoeker moet in vraag stellen wat
ze proberen te bereiken door het gebruik van transcriptie. Een eenvoudige vraag zoals waarom een
orthografisch/secretariële/playscript transcriptie wat niet zal volstaan bij het aanpakken. Zelfs als
een methode van transcriptie zoals Jefferson’s gebruikt is het is eigen aan om het vragen of daar
bijkomende aspecten van interactie zijn wat dient gebruikt te worden in de transcriptie. De
Jefferson transcriptie systeem is grotendeels ontwikkeld om te dienen voor de eisen van een
conversatie analyse wat zijn eigen intellectuele ethos legt op het onderwerp, dus waarom is het
systeem nodig voor onderzoek wat niet dit ethos deelt?
Onderzoekers moeten waarderen dat hun gegevens niet echt meningsuitingen zijn maar
transcripties gebaseerd op opnames (of video) of toespraak. De opname is minder of een reductie
van de originele interactie en de transcriptie is minder dat de opname. Hoewel het Jefferson
systeem juist beschreven is als een systeem van gesproken taal transcriptie, dit neigt te verbergen
de feiten dat het ook kan beschouwd worden als een laag-niveau van coderen of
categorisatiesysteem. Deze is bedoeld het gebruik van het Jefferson systeem legt een zekere mate
van structurering van de gegevens in termen van wat is opgenomen en wat is niet opgenomen.
Terwijl onderzoekers de neiging hebben om hoofdzakelijk te focussen op de dingen wat een
systeem omvat het is duidelijk dat wat het niet omvat ook belangrijk is. Voorbeeld, in het Jefferson
systeem daar is weinig aandacht gegeven aan dingen zoals regionale accenten wat we weten van
het onderzoek dat een invloed hebben op hoe de toespraak ontvangen wordt.
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Gelijkaardig, de emotionele aspecten van een toespraak zijn niet systematisch ingebracht in het
Jefferson transcript – dingen zoals woede of irritatie kunnen gehoord worden in de opname maar
niet getranscribeerd. Natuurlijk, als een onderzoeker een volledige transcriptie van de opgenomen
toespraak wilt dan is het moeilijk om zelf beter geluidsopname te hebben/maken. Wat de
transcriptie levert (Jfferson of andere) is enigszins een vereenvoudigde versie van evenementen
wat systematisch verschillende aspecten van het originele weglaat. Helaas, de originele opname is
niet in het bijzonder bevorderlijk is voor analyse met behulp van een van de grote kwalitatieve
analytische methoden. Het is bijna onvermijdelijk dat gecodeerde of gecategoriseerde gegevens
(inclusief transcripties wat kan gezien worden van een laag niveau van codering) missen wat het
codeersysteem is niet ontworpen is om toe te schrijven en de hoogtepunten van de functies die
het systeem heeft ontworpen om tegemoet te komen. Dus gespreksmoeilijkheden, voorbeeld, zijn
zeer duidelijk geworden uit een transcriptie gebruik makend van het Jefferson systeem sinds deze
delen van conversaties analysen die de vader zijn van het Jefferson systeem. Aan de andere kant,
interpersoonlijke moeilijkheden wat misschien duidelijk zijn voor leden van het gesprek zijn niet
volledig gemarkeerd in het Jefferson systeem. Dit is niet verassend wanneer men bedenkt dat het
Jefferson systeem weinig doet voor het omvatten van dergelijke onthullende factoren zoals
gezichtsuitdrukkingen, zijdelingse blikken en dergelijke waardoor interpersoonlijke factoren
kunnen uitgedrukt worden in een converserende groep van mensen. In de verdediging van het
Jefferson transcriptie, als men nodig is, dingen kunnen verschijnen in het transcript wat slechte
relaties aangeeft tussen mensen. Voorbeeld, lange en onaangename pauzes (stiltes), steeds en grof
onderbreken van de andere persoon, en het niet toelaten van een persoon te laten praten
wanneer het is zijn/haar beurt is om te praten zijn allemaal indicatoren van vijandigheid. Verder,
meerdere details zoals de emotionele toon van de prater (vb, sarcasme) kunnen gegeven worden
tussen haakjes als de transcribeerder van mening is dit te benadrukken.
Een onderzoeker kan aanvoelen dat het belangrijk is om extra functies op te nemen in het
transcriptie systeem dat ze gebruiken. Als het systeem niet ingaat op de aspecten van interactie
waarvan de onderzoeker geloofd dat het belangrijk is dan is elke reden voor het ontwikkelen of een
al bestaand systeem te wijzigen indien niet opnieuw een maken.
Het transcript is een zeer draagbare/bruikbare vorm van gegevens en gemakkelijk in gebruik in een
onderzoekscontext. Het geeft een eerste focus op de analysen, een middel voor het communiceren
met andere onderzoekers over jouw gegevens, en een middel met inbegrip van gegevens voor
publicaties. Het heeft wel als nadeel, hoewel, dat is lang in vergelijking met een typische publicatie
in een psychologisch tijdschrift. Deels voor die reden, zou het kunnen verwacht worden dat het
Internet in toenemende mate gebruikt zal worden, zijn potentieel voor het laten rondgaan van
audio en video bestanden binnen de ethische beperkingen, en zijn potentieel voor het combineren
van audio en transcriptgegevens samen. Dit alles zal betekenen dat meer substantiële gegevens
kunnen worden verspreid onder onderzoekers dan dat mogelijk is binnen de grenzen van een
tijdschriftartikel.
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6.8

Belangrijke punten








Transcriptie is niet een neutrale activiteit maar één waar de transcribeerder veel keuzes
maakt. Terwijl dit een subtiel proces kan zijn, verschillende transcribeerders transcriberen
hetzelfde segment van een opname kunnen niet volledig eens zijn in de termen wat in de
transcriptie staat. Dit, in algemeen, is niet een vraag of één van de transcribeerders beter is
dan de andere maar het reflecteert enkel de natuur van de communicatie tussen mensen
en de moeilijkheid van het definiëren van transcriptiesystemen met perfecte accuraatheid.
Terwijl voor sommige doeleinden een strikt letterlijke transcriptie van woorden wat zijn
uitgesproken in het gesprek kan voldoende zijn, sommige analyses moeten aandacht
richten aan hoe dingen werden gezegd en niet wat er gezegd werd. Gesprekken analyse is
veeleisend in termen van zijn transcriptie eisen en gebruiken de Jefferson transcriptie
systeem om aan te geven hoe woorden worden uitgesproken. Gespreksanalisten gaan ook
dit systeem gebruiken. Hoewel, het is zinloos om al het werk wat betrokken is in de
Jefferson transcriptie waar de analist niet om vraagt.
Transcriptie mag nooit beschouwd worden als iets vervelends maar als noodzakelijke klus.
Het is zwaar werk maar het punt van dit harde werk is dat niet alleen de transcriptie wordt
gedaan maar de transcribeerder (meestal de onderzoeker) begint enorm bekend te
geraken met de gegevens. Als een gegeven familiarisatie proces, transcriptie veralgemeent
de vertrouwde kennis van de gegevens wat begint met het stimuleren van de onderzoeker
in het genereren van ideeën over wat aan de hand is in de gegevens. Zonder deze
vertrouwdheid, analyse is onmogelijk.
Sinds transcriptie aspecten van de originele opname zal verliezen, het is altijd belangrijk om
het transcript te controleren tegenover de opname. Dit, natuurlijk, kan gedaan worden
door de onderzoeker zelf. Toch, daar is een voordeel bij het zoeken naar de mening van
ervaren collega’s voor de waarheidsgetrouwheid van het transcript tegenover de opname.
Dit is zeker belangrijk bij nieuwe/beginnende onderzoekers.
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7

HOOFDSTUK 7: THEMATISCHE ANALYSE

7.1

Overzicht














Thematische analyse is een belangrijk en relatief simpelste vorm van kwalitatieve analyse.
Het is een uitstekend startpunt voor het beginnen van kwalitatief onderzoek als het
conceptueel enkel matig veeleisend is.
Thematische analyse is vooral gerefereerd tot kwalitatieve data analysen methoden.
Hoewel, het is bekritiseerd geworden in termen van te weinig consistente en transparante
beschrijvingen. Dit hoofdstuk tracht dit t verhelpen door het geven van een strengere
aanpas van de thematische analyse. Studies die thematische analyse gebruikte zouden
gedetailleerde informatie over hoe de analyses werden uitgevoerd. Accounts(?) van hoe
thematische analyse te doen waren tot recent nog schaars.
Thematische analysen is enkel wat het zegt – een analyse van de hoofdthema’s dat werden
gevonden in het interview en andere kwalitatieve gegevens. Het is veel minder afhankelijk
op de theorie dan, voorbeeld zoals discours analyse (hoofdstuk 9), gespreksanalysen
(hoofdstuk 10) en narratieve analysen (hoofdstuk 12). Dit maakt thematische analysen
meer toegankelijke introductie tot kwalitatieve gegevensanalyse voor studenten en andere
nieuwkomers tot kwalitatieve methoden.
De geschiedenis van thematische analysen gaat terug naar de jaren 1950 en is ontwikkelt
van kwantitatieve inhoudanalysen. Oproep voor kwalitatieve benadering naar inhoud
analyses kwam toen die tijd naar voren. Thematische analyse heeft veel gemeen met
kwalitatieve inhoudanalyse hoewel het laatste meer systematisch ontwikkelt werd vooral
in Europa.
Thematische analysen vereist dat de onderzoeker een gelimiteerd aantal thema’s
identificeert voor het adequaat beschrijven van wat er aan het gebeuren is in de tekstuele
gegevens zoals interviews. Dit is gemakkelijk om het oppervlakkig te doen maar een set van
thema’s die beschrijven wat in de diepte aan de hand is in de gegevens is veeleisender om
te bereiken.
Thematische analysen vereist dat de analist een grondige kennis heeft van de gegevens
wat bereikt kan worden door zelf de gegevens te verzamelen, zelf transcriberen van de
gegevens, en lezen en verschillende keren herlezen van de data. Dan begint de
onderzoeker het coderen van de gegevens – misschien zin per zin of iedere twee à drie
zinnen – om de inhoud van de kleine hoeveelheid van de gegevens te geven. Coderingen
zijn korte omschrijvingen van kleine stukjes gegevens. Daar zijn geen ‘regels’ die precies
zeggen hoe dit gedaan moet worden maar te meer ‘conceptueel’ de coderingen zijn te
beter.
De coderingen zijn een niveau van abstractie van de gegevens. Van deze coderingen
probeert de onderzoeker te ontwikkelen of identificeren van thema’s wat de belangrijkste
kenmerken van de gegevens zijn. dit proces kan het sorteren van kaarten op elkaar
betrekken met de naam van een codering of een thema in een tabel. Op deze manier, het
kan duidelijker worden welke coderingen nauw samengaan en, bijgevolg, wat de thema’s
zouden kunnen worden. Elke thema moet voorzichtig worden gedefinieerd en
gedifferentieerd van andere thema’s.
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7.2

Als de analytische ideeën ontwikkelen, de onderzoeker kan dan opnieuw de gegevens of de
coderingen controleren voor het maximaliseren van de fit tussen de gegevens, de
coderingen en de thema’s.
Thematische analyse is eerder een beschrijvende methode dan een theorievormende
aanpak tot kwalitatief onderzoek (in tegenstelling tot grounded theory). Onder zijn
voordelen is dat het inhoud van de onderzoeksresultaten gemakkelijk te begrijpen zijn door
het algemene publiek en beleidsmakers.

Wat is thematische analyse?

Thematische analyse is de analyse van wat er gezegd is geworden in plaats van hoe het gezegd is
geworden. Algemeen kan het aanbevolen worden als een introductie naar kwalitatief onderzoek
omdat door zijn relatief gebrek aan complexiteit. Eenvoudigweg, eenmaal je gegevens zijn
geëxamineerd met het oog op het identificeren van relatief brede thema’s wat de inhoud van de
gegevens samenvat, hopelijk, vrij volledig. Recent zijn er pogingen geweest om systematische
richtlijnen over hoe thematische analyse te doen om enkele van de waargenomen tekortkomingen
van de methode te corrigeren. Braun en Clarke (2006) stelde een strengere versie van thematische
analyse voor hoewel ze een beetje geringschattend/minachtend schrijven over de vorige stand van
zaken van de thematische analyse. Ze verklaren: ‘Thematische analyse is een slecht afgebakende,
zelden erkend, noch op grote schaal gebruikte kwalitatieve analytische methode in psychologie’
(Braun en Clarke, 2006, p. 77). Men heeft tot op zekere hoogte enige sympathie sinds het relatief
gemakkelijk te vinden is van thematische analytische studies die lijken aangenomen te hebben van
een zowat basis en onsystematische aanpak voor de analyse. Rekening houden met de details van
hoe een specifiek thematische analyse werd uitgevoerd ontbreken van rapporten, natuurlijk, dit is
een situatie wat gemakkelijk verholpen is wanneer onderzoekers gewaar worden van het
probleem: ‘het kan gezien worden als een zeer slecht ‘branded’ methode, in dit lijkt het niet
bestaan als een ‘named’ analyse op dezelfde manier dan dat andere methoden doen…’ (Braun en
Clarke, 2006, pp. 79-80).
De analyse die gepresenteerd wordt in thematische analyse wat bestaat uit categorieën of
thema’s. Thematische analyse refereert regelmatig naar de thema’s ‘emerging (opkomende?)’ uit
de gegevens alsof het iets is dat thema’s op zijn eigen kracht heeft verkregen zonder de actieve
betrokkenheid van de onderzoeker. Algemeen, de indruk is gecreëerd dat de onderzoeker enkel
enkele keren leest doorheen het transcript van de interviews of een andere vorm van gegevens en
dan ‘sees (kiest?)’ vijf of zes (of zelfs minder) thema’s die regelmatig terugkomen in de
transcripten. Deze thema’s zijn samengebracht in een rapport met illustratieve citaten of
uittreksels van de transcripten voor ieder thema. Één groot probleem met dit is dat het lijkt dat de
onderzoeker een groot deel van het analytische werk niet doet met het oog op de thema’s te
ontwikkelen. De taak lijkt te eenvoudig- zo lang als een paar thema’s worden voorgesteld en enkele
illustratieve citaten vonden, dan de taak van de analyse is gedaan. Wat dit betekent is dat de
onderzoekers niet de huidige rechtvaardigheden van hun specifieke analyse niet/onvoldoende
argumenteert.
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De intellectuele eisen aan de onderzoeker lijken minimaal maar, belangrijker, de fit van de thema’s
is met het grootste deel van de gegevens onbekend. In Potter’s termen (1998), dit is een beetje
verschillend van de onderzoeker die het bedenken van enkele aannemelijke thema’s en dan zoeken
doorheen het transcript voor het vinden van fragmenten die deze thema’s illustreren. Het
probleem is dit grof minachting is voor en onrechtvaardig is voor de gegevens die geen kwalitatieve
analyses zijn. In principe het is een klein beetje verschillend van de wijze waarop kwantitatieve
gegevens verzameling bundelt in vooraf bepaalde categorieën. Sinds dat er geen criteria meer zijn
voor het beslissen van de thema’s, wie kan zeggen dat daar iets verkeerd is met deze analyse? Dus
daar is een fundamenteel, onderliggende gebrek aan transparantie in veel thematische analyses.
Wat deed de onderzoeker precies met hun gegevens met het oog op de thema’s te ontwikkelen? In
welke mate omvatten de thema’s al deze gegevens? Het kan zijn dat de belangrijkste functies van
de gegevens genegeerd worden samen met belangrijke analytische inzichten. Het gebrek aan
duidelijk, consistent en uitgebreide inspanningen gaan in de analyse betekent dat de lezer een
gebrek kan hebben aan vertrouwen in de waarde van de analysen. Dit is nauwelijks een
bevredigende situatie. Vandaar de nood voor een meer systematische en transparante aanpak
voor thematische analyse. Dergelijke benaderingen zijn recent geformuleerd. Thematische analyse
zoals bediscussieerd in dit hoofdstuk is gebaseerd op dit.
Thematische analyse, zelfs in haar meer recent structurerende vormen, is een nuttige techniek wat
vrij toegankelijk is voor beginnende onderzoekers. Als een vorm van kwalitatieve data analyse het
is minder veeleisend dan andere methoden van kwalitatieve analyse besproken in de komende
hoofdstukken. De hoofdreden voor dit is dat het proces van data analyse is niet direct gelinkt aan
een specifiek gebied van theorie zoals het bij andere methoden is. In sommige opzichten,
thematische analyse is meest gelijkend met grounded theory, hoewel het niet op hetzelfde niveau
van verfijning betrokken is in gegevensverzameling en theorieopbouw. Evenwel, goed gedaan,
thematische analyse heeft heel vel gemeen met deze andere analytische methoden. Zeker, de
praktische vaardigheden van data analyse leerde via thematische analyse zal een onderzoeker
helpen wanneer ze naar deze andere benaderingen gaan. Geen van deze heeft kritiek op
thematische analyse – alleen een erkenning van zijn meer beperkte horizonnen.
Deze punten en andere samen, thematische analyse is een bruikbare analytische benadering in
omstandigheden waarin:






De gegevensverzameling is volledig;
Er zijn geen sterke theoretische perspectieven voor het uitvoeren/drive van de analyse –
hoewel Braun en Clarke (2006) suggereren dat daar twee vormen van thematische analyse
is waarbij sommige zijn gedreven door reeds bestaande theoretische deel en andere
gedreven door de gegevens;
De gegevens bestaan uit gedetailleerd letterlijke informatie zoals interviews, focusgroepen,
krantenartikels en dergelijke;
De gegevens zijn rijk in de zin van vol van details en informatie zoals het zal aangetroffen
worden in diepte-interviews en gegevens van de media, ed.
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Heel duidelijk zijn deze vrij minimale eisen voor een kwalitatief onderzoek. Aangezien er geen
bijzondere theoretische oriëntatie is geassocieerd met thematische analyse en het is flexibel in
termen van hoe en waarom het is uitgevoerd, als een kwalitatieve analyse methode is het
waarschijnlijk één van de meest beschikbare voor iemand die eerdere ervaring met kwalitatieve
onderzoeksmethode onderbreekt. Dus het kan bruikbaar zijn voor iedere onderzoeker die wenst
gedetailleerde interviews op te nemen als een deel van hun onderzoek op een systematische
manier. Zelfs laboratoriumonderzoekers de oorspronkelijke kwantitatieve fanatiekeling voor
kwalitatieve onderzoekers, kan wensen voor veel interviewdeelnemers in hun onderzoek.
Thematische analyse kan een manier van organiseren en analyseren van deze gegevens bieden.
Gelijkaardig, onderzoekers plannen om een gestructureerde vragenlijst te ontwikkelen die eerste
het onderwerp van alle interviewinformanten over het onderzoeksonderwerp wenst te verkennen.
Thematische analyse kunnen ze met een geschrikte manier met deze gegevens omgaan.
In sommige opzichten, thematische analyse neemt de middenweg tussen kwantitatieve en
kwalitatieve analysen. In principe, thematische analyse draagt niet de theoretische ‘bagage’ dat
veel kwalitatieve methoden doen (en kwantitatieve methoden ook voor die kwestie). Voorbeeld,
de onderzoeker kan een realistische positie hebben in relatie met wat de deelnemers zeggen in
hun interviews. (In het algemeen is zo een positie problematisch in kwalitatieve gegevens analyse
waar een subjectivistische of relativistische positie een probleem is beschouwd wordt als de
rigueur.) dit wil niet zeggen dat alles gaat in thematische analyse.
Thematische analyse, ondanks zijn munt in onderzoekspublicaties, krijgt zelden meer dan een
plichtmatige vermelding in psychologische onderzoek tekstboeken. Daar zijn uitzonderingen op dit
en Howitt en Cramer (2008) dekken thematische analyse in hun algemene onderzoeksmethode
tekst. Zoals we gezien hebben, daar zijn andere tekenen van een opleving van interesse in
thematische analyse waar een systematische aanpak is betrokken. Hoewel het niet mogelijk is te
voorzien van een volledig standaard of universele set van richtlijnen van hoe thematische analyse
te gebruiken, het is belangrijk om vast te stellen dat een methode en niet enkel een los label om
aan eenvoudige studies waarbij gegevens worden geclassificeerd te hechten.
Volgens Howitt en Cramer (2008), het centrale processen die betrokken zijn bij thematische
analyse zijn transcriptie, analytische inspanningen en thema identificatie. Terwijl conceptueel dit
drie aparte processen zijn, in realiteit volgen ze deze rigide volgorde niet en de processen
overlappen elkaar aanzienlijk. Net als in grounded theory (hoofdstuk 8) en veel andere vormen van
kwalitatieve analyse, de onderzoeker kan het nodig vinden om terug en vooruit te gaan tussen
niveaus om de thema’s die worden ontwikkeld te verfijnen en te controleren (zie figuur 7.1 p 167):


Transcriberen van letterlijke gegevens
Elke vorm van letterlijke gegevens kan gebruikt worden variërend van, gegevens van het
Internet om te transcriberen van diepte interviews of focusgroepen. De
transcriptiemethode gebruikt in meeste gepubliceerde thematische analyse is een
secretarial/playscript(?) one (zie hoofdstuk 6) en, in het algemeen, daar is geen reden voor
het gebruik van een meer gedetailleerde Jefferson transcriptie voor een thematische
analyse dan daar is geen reden om dat niet te doen, maar wie kan zeggen wat deze
omstandigheden zouden kunnen worden?

149

Transcriptie, in kwalitatief onderzoek, kan niet worden gezien als een vervelend karwei, in
de handen van een goede onderzoeker, door transcriptie wordt de onderzoeker vertrouwd
met de gegevens en een beginnende duw of stimulus richting het proberen te begrijpen
en, vandaar, de gegevens analyseren. De vertrouwdheid dat transcriptie geeft met de
gegevens is zeer nauw gefocust en systematisch door de aard van de transcriptie. De
analyse kunnen veel eerder beginnen tijdens de gegevensverzameling fase voor voorbeeld
het diepte interview of focusgroep.


Analytische inspanning
Dit is cruciaal in alle vormen van kwalitatieve analyse en snelkoppelingen naar een
succesvolle analyse worden zelden gevonden. Analytische inspanningen is het werk of het
proces dat de onderzoeker doet op de tekst met het oog op de uiteindelijke thema’s te
genereren – dat is thematische analyse. De analytische inspanning houdt volgende
componenten in: (a) vertrouwdheid met de gegevens zodat het in detail is gekend door de
onderzoeker; (b) de gedetailleerde coderingen en conceptualiseringen wat de onderzoeker
toevoegt aan de gegevens zoals een zin per zin codering of veel bredere brush(?)
benaderingen voor het identificeren van algemene thema’s; (c) de mate waarin de
onderzoeker wordt geconfronteerd met moeilijkheden in de loop van de analyse en welke
inspanningen gedaan worden om de moeilijkheden op te lossen; en (e) het aantal en
grondigheid van de onderzoekers controles tussen de data analyse en de gegevens.



Identificeren van thema’s en subthema’s
Tijdens de naamgeving van thema’s en subthema’s is het uiteindelijke doel van
thematische analyse, er is een aanzienlijke variatie in de mate waarin onderzoekers de
thema’s verfijnen voor de presentatie in rapporten, ed. Een onderzoeker kan besluiten dat
vijf of zes thema’s effectief beschrijven wat zij hebben geïdentificeerd als de belangrijkste
kenmerken van de gegevens. Andere onderzoekers zouden wel eens ontevreden kunnen
zijn met dezelfde thema’s omdat ze voelen dat ze minder volledig beschrijven wat er
gebeurt in de gegevens. Dit blijft steeds bij het analytische werk tot het eindproduct van
het totale thematische analyse. Aangezien de identificatie van de thema’s deels afhankelijk
van de hoeveelheid en kwaliteit van de analytische inspanning van de onderzoeker wat
hij/zij in de analyse steekt, het is waarschijnlijk dat verschillend kijken naar dezelfde
gegevens eindigt met wat meer of wat mindere geavanceerde bevindingen van hun
analysen. Dit onderlijnt de belangrijkheid van het begrijpen van wat de onderzoeker
precies heeft gedaan om de thema’s die worden besproken in het rapport te bereiken.
Natuurlijk, in kwalitatief onderzoek is het aanvaard dat verschillende onderzoekers
verschillende versies kunnen hebben van dezelfde gegevens. Dit kan even opzichtig zijn. dit
is niet helemaal hetzelfde als andere analisten over het maken van verschillende analysen
simpelweg omdat ze verschillen in termen van hoe ijverig hun analysen zijn of hoe nauw ze
zich aan de principes van goede thematische analyse heeft gehouden.

Figuur 7.2 geeft een aantal van de belangrijkste elementen van de thematische analyse weer die
helpen differentiëren van andere vormen van kwalitatieve data analysen. (Pag 168 boek)
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7.3

De ontwikkeling van thematische analyse

De term thematische analyse verscheen voor het eerst in psychologische tijdschriften in 1943
hoewel dit nu aanzienlijk vaker is. Bijvoorbeeld, in de jaren tussen 1998 en 2008 waren er bijna
1000 publicaties waarin thematische analyse in hun samenvatting stond. Ondanks dit, moet men
instemmen met de ‘relatief arme’ status van thematische analyse in het veld van kwalitatief
onderzoek (Howitt & Cramer, 2008). Gelukkig is dit aan het veranderen. Belangwekkend,
thematische analyse heeft een gebrek aan hoog geprofileerde voorstaanders dat sommige andere
vormen van kwalitatieve analyse karakteriseren. Onderzoekers die thematische analyse gebruikte
gaven weinig of geen detail weer hoe ze hun analysen anders dan een uitdrukking zoals ‘wij
hebben een thematische analyse van …’ hebben uitgevoerd. Sommige onderzoekers, hoewel ze in
wezen thema’s identificeren, hebben geen referentie gemaakt naar de thematische analyse als hun
methode. Voorbeeld: Gee, Ward en Eccleston (2003) hebben verschillende soorten van cognitieve
vervormingen bij seksuele delinquenten voorgesteld door het gebruik van wat ze beschrijven als
een ‘data-gedraven benadering tot een model ontwikkeling (grounded theory)… voor het
analyseren van interviewtranscripten’ (p44) desondanks hun onderzoek lijkt de thematische
analyse een gebrek te hebben aan cruciale kenmerken van de grounded theory.
Is thematische analyse enkel een simpele versie van grounded theory? Terwijl iedereen een
thematische analyse uitvoert kan veel leren van het beschouwen van de grounded theory
benadering , daar is geen indicatie dat thematische analyse in welke zin ook een afgeleide is van de
grounded theory. Inderdaad, thematische analyse lijkt zeer aanzienlijk te dateren van voor
grounded theory. En waarom zou dit niet het geval zijn? Het basisidee van thematische analyse is
eenvoudig – dat complexe kwalitatieve gegevens effectief worden samengevat door het
identificeren van de hoofdthema’s die terugkomen. Dit is nauwelijks een rocketscience/wetenschap(?) doorbraak gezien door het feit dat thema’s zijn kleiner dan andere
categorieën en dat het proces van categoriseren een basisattributie is van het menselijke denken.
Het wordt ook erkend dat thematische analysen een relatief voorkomende vorm is van kwalitatieve
data analyse in de psychologie dus het moet beschouwd worden met de behoefte van een groot
aantal onderzoekers dan sommige andere kwalitatieve analyse methoden.
Terwijl de volledige geschiedenis van thematische analyse waarschijnlijk nooit geschreven zal
worden, het is mogelijk dat de thematische analyse nier naar voren is geschoven in eerste instantie
uit kwalitatieve onderzoek maar uit kwantitatief onderzoek. Inhoudsanalyse is de algemene naam
gegeven aan verschillende benaderingen die aan analyse van de media, zoals nieuwe artikels,
televisieprogramma’s enzovoort, die zijn oorsprong had in de massacommunicatie onderzoek in de
eerste helft van de twintigste eeuw. Het eerste boek over inhoudsanalyse was Bernard Berelson’s
(1912-1979) Content Analysis in Communication Research gepubliceerd in 1952. Echter,
inhoudsanalyse was zich aan het ontwikkelen in de massacommunicatie onderzoeken tijdens en
vanaf de jaren 1920. Belangrijke figuren in deze vroegere geschiedenis waren Paul Lazarsfeld
(1901-1976) en Harold Lasswell (1902-1978). Inhoudsanalyse stond centraal in de analyse van de
propaganda opgedragen door de Amerikaanse regering tijdens de WOII. In principe is deze vorm
van inhoudsanalyse gezocht voor het vinden van categoriecoderingen die daadwerkelijk
inhoudelijke aspecten beschreven van de gegevens – zodra deze was ontwikkelt dan kunnen het
aantal voorkomende van elk van deze categorieën worden gekwantificeerd.
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Het zou ook mogelijk zijn om een kruistabel met één categorie tegenover een andere te plaatsen
op een typische kwantitatieve manier. Daar is een beroemde zin in massacommunicatie die verder
gaat ‘wie zegt wat aan wie op welke kanaal met welk effect’. In de vorm van hoe, wat, waarom,
welk kanaal en met welk effect, deze uitdrukking verschijnt als de kern van de vele
inhoudsanalyses.
Echter, de publicatie van Berelson’s boek in 1952 leidde tot de onmiddellijke eis dat een
kwalitatieve vorm van inhoudsanalyse noodzakelijk was. Siegfried Kracauer (1889-1966) heeft op
de bekendmaking gereageerd met de bewering dat kwalitatieve aspecten van de tekst werden
genegeerd ten gunste van het tellen en meten (Kracauer, 1952) die moest doorgaan als een vrij
vroeg verslag van het kwalitatieve/kwantitatieve debat. De reactie op dit was verre van swift(?),
hoewel Kohlbacker (2006) het nalatenschap ziet van deze vroege discussie van het werk van
Altheide (1996) en andere. Daar is ook de mogelijkheid dat kwalitatieve inhoudsanalyse een grote
opkomst had in Europa met het werk van Philip Mayring in de jaren 1980 en verder hoewel de
impact ergens anders niet zo groot was. Echter, de gebruikte technieken zijn meer dan een beetje
denken aan belangrijke principes van kwalitatieve analyse. Bryman suggereert dat kwalitatieve
inhoudsanalyse ‘bestaat uit een uitzoeken/searching-out(?) van onderliggende thema’s in de
gegevens die worden geanalyseerd’ (Bryman, 2004, p. 392). Dit lijkt erg dichtbij een definitie van
thematische analyse.
De wisselwerking tussen kwalitatieve inhoudsanalyse en thematische analyse, echter, is het niet
echt duidelijk in de literatuur in het algemeen, dus dit alles is speculatief. Één les uit dit alles kan
zijn dat de kwalitatieve onderzoekers soms nood hebben aan broader-brush(? Bredere?)
benaderingen voor kwalitatieve analyse dan methoden zoals tekstlinguïstiek (discourse analysis) en
gespreksanalysen in het algemeen te bereiken.

7.4

Hoe thematische analyse uitvoeren?

Wanneer je zoekt naar een door psychologen geschreven en up-to-date omschrijving van
thematische analyse, dan zijn de richtlijnen van Braun en Clarke (2006) de best beschikbare optie.
Zij beschrijven hoe een thematische analyse dient te worden uitgevoerd door hierbij zwaar beroep
te doen op hun vertrouwdheid en betrokkenheid met andere vormen van kwalitatieve analyse.
Hun aanpak legt hoge standaarden op aan de thematische analyse en het werkt van de analist met
als doel een verbetering van het eindproduct van de thematische analyse. Volgens Braun en Clarke
(2006) kan het proces van de thematische analyse worden opgedeeld in 6 aparte stadia hoewel,
zoals bij de meeste kwalitatieve analyses, er stevig achter- en voorwaarts kan worden
gemanoeuvreerd tussen de verschillende fases. Het proces van de thematische analyse kan worden
gevisualiseerd door middel van Figuur 7.3. De zes stappen van de analyse worden duidelijk
sequentieel weergegeven maar de overlap van de stadia is tevens overduidelijk. Tijdens het
uitvoeren van een thematische analyse mag de onderzoeker achter- en voorwaarts gaan tussen de
verschillende stadia teneinde één aspect van de analyse te controleren tegenover de andere(n).
Uiteraard wordt er vaker gecontroleerd tussen stappen die dichter bij elkaar liggen maar dit sluit
bijvoorbeeld niet uit dat wat in het verslag wordt geschreven, wordt vergeleken met de
oorspronkelijke data.
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Het verschil tussen stadia van de analyse is grotendeels conceptueel aangezien deze stadia in de
praktijk niet compleet van elkaar te onderscheiden zijn en vaak zelfs gelijktijdig voorkomen. Lussen
maken naar achteren en naar voren zijn manieren om de analyse te verbeteren - en zijn geenszins
tekenen van een slecht verlopende analyse. Zonder deze lussen verlopen de analytische
inspanningen doorheen het proces waarschijnlijk hoogst inefficiënt. BOX 7.1 beschrijft hoe een
thematische analyse praktische gezien wordt uitgevoerd.

BOX 7.1 Thematische analyse: functies van pornografie
Wat doet een onderzoeker nu het beste wanneer deze voor een berg te analyseren
interviewtranscripten komt te staan? Wel, in zijn geval is thematische analyse een goede keuze.
Seksueel delinquenten die op het internet actief zijn - in dit geval mannen die kinderporno
downloaden en gebruiken - zijn dé te begrijpen sleutelgroep wil onderzoek naar seksuele
delinquentie zich kunnen ontwikkelen (Sheldon & Howitt, 2007). Op welke manier verschillen deze
mannen net van pedofielen die op de traditionele manier contact zoeken? Welk voordeel halen zij
uit het gebruik van online kinderporno? De primaire bron van informatie over online seksueel
delinquenten, gegeven de relatieve schaarste van voorgaand onderzoek aangaande dit onderwerp,
zijn de interviews met de overtreders zelf. Wat is het nut van deze afbeeldingen van kindermisbruik
op het internet in het leven van deze overtreders? Het antwoord op deze vraag ligt natuurlijk in de
51 interviews die de bovenstaande onderzoekers uitvoerden bij online seksueel delinquenten en bij
hen die via de gebruikelijke manieren contact zochten met hun slachtoffers. De transcripten van
zulk een groot aantal diepte-interviews brengen een grote hoeveelheid informatie voort, dewelke
op een efficiënte manier dient te worden samengevat. De analyse door Sheldon & Hewitt (2007)
produceerde misschien wat voorspelbare data maar tevens enkele verrassingen. Online seksueel
delinquenten hebben een sterke seksuele neiging jegens kinderen vermits zij - bijvoorbeeld - hen
seksueel opwinden. Op deze manier kan worden verwacht dat seksuele opwinding de voornaamste
functie is van kinderpornografie voor deze categorie van mannen. Het onderzoek bevestigde deze
verwachting maar voegde er ook andere functies aan toe dewelke niet zo voor de hand liggend
waren.
Doorheen de loop van deze langdurige interviews werden de online seksuele delinquenten
gevraagd naar hun gebruik van kinderporno. Alle interviews uit deze studie werden uitgevoerd
door Kerry Sheldon, die de analyse voor haar rekening nam. In termen van de data-analyse, (a)
interviewde ze alle participanten, en (b) voerde ze de volledige transcriptie uit van alle interviews
door middel van directe letterlijke (secretariële) methoden. Er was geen reden om een “Jeffersonstyle”-transcriptie (zie hoofdstuk 6) uit te voeren, aangezien het onderzoek tot doel had te
begrijpen hoe overtreders hun gedrag verantwoorden. Vanwege de nauwe betrokkenheid van 1
van de onderzoekers met de interviews en de transcripties ervan, waren de data reeds erg bekend
alvorens de werkelijke fase van de analyse aanving.
Uiteraard bevatten de interviews en de transcripties veel irrelevant materiaal met betrekking tot
de onderzoeksvraag, met als gevolg dat het relevante materiaal diende te worden geïdentificeerd.
Aangezien slechts enkele aspecten van de bevraging hierop betrekking hadden, is het relatief
gemakkelijk om het relevante materiaal te identificeren. Dit gebeurde door de fragmenten uit de
computerbestanden van de transcripten te knippen en te plakken in een ander document.
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Het markeren van de relevante tekst in het transcript met een markeerstift of het veranderen van
de kleur van de letters in het tekstdocument is tevens een bruikbare aanpak. In dit geval was het,
gezien de hoeveelheid van de data, de beste keuze om een computer te gebruiken om het
relevante materiaal op te bewaren. Op deze manier waren de gegevens meteen ook klaar voor
codering.
De gebruikte fases binnen de thematische analyse waren soortgelijk aan deze dewelke werden
gebruikt in andere vormen van kwalitatieve analyse. Het codeerproces begon met een beschrijvend
niveau van codering dat een minimum aan interpretatie of astractie vereiste. De codes werden
toegepast op “chunks” van data of transcript. Het kon dus gewoon een woord, een zin of een
paragraaf zijn. Bijvoorbeeld: het vermijden van negatieve gevoelens/stemmingen werd door
sommige overtreders vernoemd als hun reden voor het gebruiken van kinderporno. Bijgevolg werd
de code “vermijding van negativiteit” telkens ingevoerd wanneer dit naar voren kwam in de
transcripten. Coderen bleek een complex, met elkaar verbonden proces. Daarom werden de
aanvankelijke codes nagekeken in het licht van zaken die later verschenen in het transcript en zo
verder. Sommige codes zouden worden onderverdeeld of gereviseerd wanneer de initiële codes
onvoldoende bleken te passen bij de data. Andere zouden worden gecombineerd wanneer ze
elkaar teveel overlapten qua betekenis. Neerschrijven en noteren van ideeën en codes maakte
integraal deel uit van dit vroege stadium - ietwat gelijkend op de “memo” in grounded theory (zie
hoofdstuk 8).
Het volgende stadium van data analyse (ontwikkeling van thema’s) omvatte meer interpretaties en
inductief redeneren. Er werden dus een aantal constructen geïdentificeerd die meerdere van de
initiële codes omvatten. Deze omvatten de globale betekenis van de initiële beschrijvende codes.
Doorheen de analyse zou de onderzoeker achter- en voorwaarts manoeuvreren tussen de data en
de codes alsook tussen de zich ontwikkelende thema’s en de codes. Teneinde de ontwikkeling van
thema’s te vergemakkelijken, werden de initiële codes neergeschreven op verschillende
postkaarten, samen met een korte beschrijving. Deze kaarten konden dan worden verschoven en
rond geschud en worden georganiseerd in thema-stapels van kaarten die veel met elkaar
gemeenschappelijk hadden. Dit stond de onderzoeker toe om vast te stellen of de thema’s
“werkten” in verhouding tot de codes (en de uittreksels).
Hoewel de initiële stadia van deze thematische analyse geleid werden door de data, maakte de
onderzoeker in het laatste stadium gebruik van psychologische theorieën en onderzoeken bij wijze
van hulp bij het interpreteren van de codes in overkoepelende thema’s. De verbintenis met de
literatuur werd als zeer belangrijk geacht vermits dit leidde tot beter begrip van de betekenis en
implicaties van de patronen in de codes (d.w.z. de thema’s). De onderzoeker streefde tegelijkertijd
naar heldere definities van elk thema en een duidelijke naam. In zijn geheel werden slechts enkele
thema’s gecreëerd gedurende deze thematische analyse maar deze thema’s waren algemene
concepten dewelke de lagere niveaus van codering classificeerden.
Wanneer thema’s erg duidelijk gedefinieerd zijn, wordt het uiteraard mogelijk om hun voorkomen
in de data te kwantificeren. Er zijn verschillende manieren waarop dit kan worden gedaan:


Hoe prevalent is een thema? Hoeveel (of welk percentage) van de interviews bevatten elk
thema?
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Wat is het voorkomen van een specifiek thema? Hoe vaak komt een specfiek thema voor
binnen de data? Hoe vaak wordt het vermeld door iedere participant? Dit laatste is meestal
het gemakkelijkste

Nadat de thematische analyse gedaan was, werden de interviews opnieuw getoetst . Daarnaast
werd het aantal interviews dat een bepaald thema aanhaalde geteld. Het belang van een thema is
niet een functie van het aantal keer dat het voorkomt. Er zullen een aantal thema’s belangrijker zijn
dan andere omdat zij bijzonder relevant zijn voor de onderzoeksvraag.
Er werden vier thema’s geïdentificeerd met betrekking tot wat de overtreders de onderzoekers
vertelden over de functies van kinderpornografie in hun leven. Deze waren: (a) seksuele
opwinding, (b) emotionele vermijding, (c) verzamelen en (d) vergemakkelijken van sociale relaties.
Dit zijn erg verschillende thema’s dewelke niet in hun geheel konden worden voorzien alvorens het
verzamelen en analyseren van de data. De thema’s welke werden geïdentificeerd doorheen de
thematische analyse werden geïllustreerd door onderstaande fragmenten/voorbeelden:







Thema 1: seksuele opwinding: “Meisjes kleedden zich in schooluniformen aan de
universiteit. Dit wond me op en daardoor begon ik online te zoeken naar schooluniformen
en schoolmeisjes.” Dit was het vaakst voorkomende thema.
Thema 2: emotionele vermijding: “Maar wanneer ik online was, was het een compleet
discrete en geïsoleerde wereld.”
Thema 3: verzamelen: “In het bijzonder wanneer het jongere foto’s waren en ik merkte …
je kon ook volledige reeksen van foto’s krijgen en dat speelde ook een grote rol … het
bezitten van volledige reeksen.”
Thema 4:Vergemakkelijken van sociale relaties: “Ik was meer geïnteresseerd in de
gesprekken die ik voerde, de vriendschap die ik terugkreeg … de beelden … voorzagen me
met een vorm van communicatie … dat was mijn plezier … ik was erg eenzaam … om te
bewijzen dat ze echt waren, stuurden ze me onfatsoenlijke dingen … ik moest mezelf
hetzelfde bewijzen door voor hen hetzelfde te doen.”

Dit draagt bij tot een classificatiesysteem voor de redenen van mannen om kinderporno te
gebruiken. Hoewel de functie van seksuele opwinding extreem vaak voorkwam (75% van de
internet-seksueel delinquenten), is er een duidelijk potentieel om het systeem te gaan gebruiken
teneinde verder onderzoek en theorieën te ontwikkelen in dit veld. Zou het bijvoorbeeld kunnen
dat bepaalde soorten van gebruik meer worden geassocieerd met eventuele contactovertredingen
versus kinderen dan anderen? De “fit” van de fragmenten binnen de thema’s lijkt in orde.
Bovendien, en zeker in termen van de voorbeelden die worden aangehaald, zijn de thema’s
conceptueel erg verschillend. Uiteraard zijn er enkele overtreders die zaken aanhaalden die bij
méér dan 1 thema pasten maar deze thema’s konden duidelijk van elkaar worden onderscheiden.
Wanneer de fragmenten ter illustratie niet goed bij de thema’s passen, kan dit een teken zijn dat
de analyse niet compleet is en nog herwerkt dient te worden. Het is een gebruikelijke fout bij
werkstukken van studenten en het verkeerd toewijzen van fragmenten aan een bepaald thema is
een teken van het feit dat er iets niet in de haak is met het analyseproces. [Einde BOX]
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Stap 1: Data familiarisatie: In dit vroege stadium wordt de onderzoeker meer bekend met
de details van het transcript of de tekst die wordt gehanteerd. Wanneer deze familiarisatie
net gebeurt, verschilt van studie tot studie. Indien de onderzoeker interviews en focus
groepen heeft afgenomen, dan is heeft hij deze waarschijnlijk actief verwerkt tijdens het
verzamelen van de data. Data familiarisatie zal ook plaatsvinden gedurende het proces van
de transcriptie - indien de onderzoeker zijn eigen data verwerkt. Anders en bovendien zijn
het herhaaldelijk afspelen van een opname of herlezen van een transcript belangrijke
stappen binnen de data familiarisatie. Hoewel iemand anders de interviews kan afnemen
of de transcripten kan maken, kan niemand anders dan de onderzoeker de data
familiarisatie doen aangezien dit een sleutelstadium is in het ontwikkelen van de analyse.
Binnen dit stadium zal de onderzoeker beginnen nadenken over wat er aan de hand is in de
data - de kwalitatieve onderzoeker moet hiervoor een degelijke hoeveelheid tijd inplannen.
Des te meer data er van de participanten zijn, des te makkelijker het is om patronen die
samenhangen te formuleren. Deze vroege bedenkingen over wat er aan de gang is in de
data kan manieren suggereren waarop de data kan worden gecodeerd of, inderdaad,
ideeën over de thema’s in de data.
Thematische analyse gebruikt normaal gezien letterlijke transcriptie naar de stijl van een
secretaresse. Terwijl het niet onmogelijk is om de Jefferson transcriptie te gebruiken (zie
hoofdstuk 6), is het moeilijk te zien welk nut dit soort van transcriptie heeft binnen de
thematische analyse aangezien ze voornamelijk gaat over de manier waarop dingen
worden gezegd eerder dan wat er gezegd wordt. Thematische analyse concentreert zich op
wat er wordt gezegd en heeft dus geen manieren om om te gaan met deze extra
informatie. Transcriptie is geen hersenloze klus binnen het kwalitatief onderzoek maar is
een positief en belangrijk aspect binnen de data-analyse. Het is daarom aan te raden aan
een nieuwbakken onderzoeker om de dataverzameling en transcriptie eigenhandig uit te
voeren. Veel professionele onderzoekers zouden zelf ook niet anders willen.



Stap 2: Genereren van initiële codes: Vanuit het principe dat hogere niveaus van analyse
leiden tot beter onderzoek, is de initiële, formele stap van analyse binnen de thematische
analyse de regel-per-regel codering van de data. Deze codes zijn niet de thema’s die het
onderzoek zal genereren maar een stadium in het proces waarin men zich opwerkt naar
deze thema’s. Door elke regel te coderen, werkt de onderzoeker eerder met de details in
de data dan met de bredere betekenis ervan. Een code is weinig meer dan een label om de
inhoud van een regel (of twee) van het transcript of tekstuele data te omschrijven. De
regels zijn in principe arbitrair gezien de tekst of het transcript gewoonlijk omringd wordt
door witte ruimtes op het papier waarop de onderzoeker zijn aantekeningen maakt.
Vermits de thema’s abstracties zijn van de data, zijn de initiële codes meestal het beste
wanneer ze gebaseerd zijn op een abstractie in plaats van op iets concreets. Met andere
woorden: hoe conceptueler de codes van de onderzoeker zijn, hoe beter de uiteindelijke
thema’s zullen zijn. de codering van de onderzoeker zou moeten wijzen op iets interessants
of belangrijks in dat kleine regeltje tekst. Initiële codes vereisen van de onderzoeker dat hij
systematisch werkt doorheen et geheel van de data - indien elke regel apart niet mogelijk
is, dan van elke twee of drie. Het hangt echt van de omstandigheden af. Er is zelfs geen
vereiste dat het aantal regels te coderen tekst elke keer gelijk dient te zijn.
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Voorts kan de onderzoeker een andere analyse-eenheid verkiezen boven de tekstregel. Er
is niks mis met het coderen van gehele zinnen wanneer de onderzoeker vindt dat dit
voordelig zou kunnen zijn. Initiële codes streven ernaar het wezen van de tekst te vatten.
Het is in dit stadium niet de bedoeling om bredere thema’s te identificeren hoewel deze
uiteraard de kop kunnen en zullen opsteken binnen elk stadium van de analyse. Initiële
codes zijn geen geraffineerde analyses van de data - soms kunnen ze niets meer dan
notities lijken die stukjes tekst samenvatten.
Vergeet niet de de onderzoeker op dit punt reeds een brede kijk heeft op de data eerder
dan simpelweg de beknopte initiële codes. Dit betekent dat de initiële codes waarschijnlijk
geleid zullen worden door deze bredere kijk op de zaak en niet simpelweg een à twee
regels tekst. Het initiële ontwikkelen van codes (het het latere ontwikkelen van thema’s) is
niet iets dat simpelweg gebeurt wanneer een onderzoeker kijkt naar zijn data. Codes
komen volgens Braun en Clarke (2006) niet voort uit de data maar worden echter actief
geschapen door de onderzoeker doordat hij ideetjes gaan uittesten in verband met de
data. Codes en thema’s zijn niet als dusdanig in de data gelegen maar gecreërd in het
samenspel tussen de data en het werk dat de onderzoeker investeert in de data-analyse.
Volgens Braun en Clarke (2006) kunnen er twee aanpakken zijn, afhankelijk van de vraag of
de data data-geleid zijn of theorie-geleid zijn:
o Data-geleide aanpak: deze wordt gedomineerd door de karakteristieken van de
data. De codes worden primair geleid door een zorgvuldige analyse van de inhoud
van de data. Dit is de aanpak in het voorbeeld in BOX 7.1.
o Theorie-geleide aanpak: de structuur van de initiële codes wordt gesuggereerd
door de sleutelelementen van de theorie die door de onderzoeker worden
toegepast. Feministische theorieën bijvoorbeeld, benadrukken deat de relaties
tussen mannen en vrouwen gedomineerd worden door de macht en de
dominantie van het mannelijke gender over het vrouwelijke, over het huidelijke
leven en de wet. Op deze manier zal een thematische analyse die gebaseerd is op
de feministische theorie gericht zijn op de uitdrukking van machtsverhoudingen
binnen het tekstmateriaal.
Uiteraard is er hier sprake van een dilemma vermits het onduidelijk is hoe een onderzoeker
het toepassen van theorieën kan vermijden binnen het analystische proces. Hoe kan het
mogelijk zijn om het verschil te maken tussen een theorie-geleide codering en een datageleide codering tenzij de onderzoeker hier expliciet naar verwijst in zijn geschriften?
Initiële codes worden niet gewoonlijk weergegeven door onderzoekers bij de thematische
analyse, maar Clarke, Burns en Burgoyne et al. (2008) beschrijven toch sommige van hun
aanvankelijke codes voor een aantal van hun tekstregels. Het is nuttig om deze te bekijken
gezien zij aantonen dat initiële codes vaak niet bijzonder verfijnd zijn en dat er niks
speciaals aan hen is vermits zij eerder gewoontjes zijn.
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De codes zijn voor het stuk tekst aan de linkerzijde in zijn geheel, niet regel per regel:
Het lijkt teveel werk, ik bedoel hoeveel
papieren moet je ondertekenen

1. Erover gepraat met partner

Om verdorie een naam te veranderen nee ik
bedoel nee we hebben erover nagedacht

2. Te lastig om naam te veranderen

(onhoorbaar) halfslachtig en gedacht nee
nee ik kan gewoon – ik kan er de moeite
niet voor opbrengen
Het lijkt teveel hard werk

Het zou moeilijk te argumenteren zijn dat deze codes een grote hoeveelheid inzicht,
creativiteit of soortgelijke zaken vergen. Er zijn weinig andere beknopte manieren om de
zaken uit het voorbeeld uit te drukken. Het is niet moeilijk om te zien dat hard werken een
dominant aspect is van dit uittreksel en dat de discussie (“we hebben erover nagedacht”)
het tweede aspect is. Uiteraard hadden de onderzoekers de inhoud evenzeer kunnen
coderen in termen van “papierwerk als afschrikwekkend” en “partners hebben
naamswijziging overwogen”. Bemerk dat er andere aspecten van het uittreksel gecodeerd
hadden kunnen worden door verschillende onderzoekers met verschillende
onderzoeksdoelen. Bijvoorbeeld: de codes hadden kunnen zijn 1. Retorische vraag (het lijkt
teveel werk ik bedoel hoeveel papieren moet je ondertekenen om verdorie een naam te
veranderen) en 2. Verandering van persoonlijk voornaamwoord van “ik” naar “wij” en
terug. Met andere woorden: codes worden gedeeltelijk geleid door het perspectief van de
onderzoeker op het onderzoek en niet enkel door de inhoud van het interview.
Uiteraard zal de onderzoeker bemerken dat hij initiële codes heeft die erg gelijkend zijn
ondanks hun verschillende benamingen. In dit geval is het aangeraden om deze een nieuwe
naam te geven - mits de onderzoeker ervan overtuigd is dat de verschillende codes
uiteindelijk dezelfde betekenis hebben. Anders kunnen de zaken beter zo gelaten worden
totdat het volgende werd voltrokken.
Op het punt waarop het stadium van het initiële coderen voltooid is, zal de onderzoeker
het materiaal beter moeten begrijpen dat code A omvat in vergelijking met het materiaal
dat code C omvat. Met andere woorden: de onderzoeker zou alle transcripten of teksten
die code A hebben gekregen moeten samenvoegen en zo ook voor de codes B, C en zo
voort. Eén manier om dit te doen is door het materiaal simpelweg te knippen en te plakken
in een woorddocument onder deze verschillende rubrieken.
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Tijdens het onderzoeken van het materiaal dat de code C kreeg toebedeeld, kan het
duidelijk worden dat:
o
o

o

Het label van de code niet accuraat of precies genoeg is en moet worden
veranderd
Een deel van het materiaal dat deze codes heeft gekregen verschillend is op
belangrijke manieren. Een nieuwe code kan dus worden vastgesteld voor de
gedeeltes van de data die niet echt overeenkomen met het andere materiaal
Dat het materiaal dat de code C heeft gekregen niet bijzonder verschilt van het
materiaal dat vb code F heeft gekregen. Daarom kan de onderzoeker beslissen om
deze twee codes te combineren

Het spreekt voor zich dat het beter is om het coderingsproces in te oefenen aan de hand
van een klein stukje tekst in plaats van voor de eerste keer na het verzamelen van je data.
Het kan van pas komen om een tekst van het internet te kopiëren, bijvoorbeeld uit een
chatroom, en om dit materiaal proberen te coderen.


Stap 3: Zoeken naar thema’s op basis van de initiële codes: De volgorde is: het aandachtig
lezen van de tekst, het genereren van codes voor elke tekstregel of verzameling van
tekstregels en dan ten slotte het omzetten van deze codes in thema’s. De vraag is hoe deze
omzetting concreet gebeurt. Het antwoord is meer hard labeur: meer analytische
inspanningen van de kant van de onderzoeker. Op dit punt zal de onderzoeker
waarschijnlijk bemerken dat - hoewel de lijst van initiële codes nuttig lijkt in die zin dat de
data en de codes die aan de data werden gegeven zinvol zin en het ene soort materiaal van
het andere onderscheiden - niettemin sommige codes uit de lijst meer met mekaar te doen
hebben dan met andere. Met andere woorden: wat zijn de patronen binnen de codes?
Bijvoorbeeld: indien de codes hond, salade, kat, wortel, appel, konijn en aardvarken
zouden zijn, zou men geneigd zijn om te suggereren dat deze verschillende codes kunnen
worden herleid tot twee categorieën, met name: dieren en groenten. Men zou tevens
kunnen suggereren dat de tweede categorie bestaat uit groenten en fruit - of uit een groep
en een subgroep. Deze groepen geven ongeveer weer wat een thema is. Dus thema’s zijn
in principe het resultaat van het categoriseren van de codes in betekenisvolle groepen van
codes. Uiteraard is het mogelijk om thema’s te ontwikkelen die relatief alledaags zijn
wanneer de analyse eerder concreet is. De onderzoeker moet zijn mogelijkheden om
abstract te redeneren gebruiken, wil de analyse van goede kwaliteit zijn. Thema’s
identificeren grote patronen in de initiële codes en kunnen dus worden gezien als een
secundair level van tekstinterpretatie. Het is uiteraard mogelijk dat het initiële
codeerproces belangrijke aspecten van de data identificeert, dewelke garanderen dat deze
codes zelf worden omschreven als een thema. Zoals alle aspecten van kwalitatieve dataanalyse is het nagenoeg onmogelijk om de codeerfase volledig te onderscheiden van de
fase waarin de thema’s worden gegenereerd. Er bestaat een wisselwerking die geen enkele
beschrijving van het proces kan bevatten.
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Wat kan er worden gedaan om de onderzoeker aan te moedigen om thema’s te
conceptualiseren vanuit deze codes? Wel, in veel opzichten is dit te vragen hoe men het
proces van de categorisatie en redenering kan aanmoedigen dat het menselijke denken in
het algemeen categoriseert. Eender wat het abstract denken vergemakkelijkt of
aanmoedigt kan worden aanbevolen. Onder sommige omstandigheden kunnen de thema’s
erg duidelijk naar voren uit de ontwikkelde codes. Maar soms kan er nood zijn aan wat
meer en effectiever werk om deze thema’s te ontwikkelen. Bijvoorbeeld: simpele
sorteermethodes kunnen van pas komen. Elke code kan worden neergeschreven op een
klein kaartje of een stuk papier. Dit laat toe om de codes te sorteren en ze in stapeltjes te
leggen op basis van onderlinge overeenkomsten.
Het plaatsen van de stapels in benaderende relatieve posities is een goed idee omdat dit
tentatief duidt op de relaties tussen de verschillende thema’s. In de loop hiervan, kan de
onderzoeker beslissen dat er sommige stapels van codes zijn die niet bijdragen tot een
thema maar wel dicht samenhangen. Deze kunnen worden gezien als sub-thema’s binnen
een algemener thema.
In sommige analyses kan het duidelijk worden dat bepaalde codes het tegengestelde zijn
van andere codes. Dit verschilt van codes die thematisch van elkaar afwijken. In dit geval
behoren de codes tot hetzelfde thema maar duiden ze verschillende aspecten van
hetzelfde thema aan. Het zou erg fout en misleidend zijn om deze “polaire tegengestelden”
te behandelen als waren ze thematisch verschillend.
“No pain, no gain” is niet meteen de manier om het proces van het ontwikkelen van
thema’s te omschrijven maar de uitspraak zit er niet ver naast. Hoewel pijn niet essentieel
is, is hard werk een vereiste willen de thema’s goed gevormd en bruikbaar zijn bij het
interpreteren van de data. Computers kunnen bij de thematische analyse helpen bij het
beheer van de data en de druk verlichten van de grote hoeveelheden te analyseren
materiaal. Tekstverwerkende programma’s bieden de mogelijkheid om onbeperkt te
knippen en te plakken. Anderzijds zijn er enkele specifieke computerprogramma’s
(voornamelijk NVivo) die hetzelfde doel en meer kunnen bewerkstelligen maar dan op een
andere manier.


Stap 4: herbekijken van de thema’s: Tot dusver zijn we doorheen het proces gegaan van
het ontwikkelen van een set voorlopige thema’s die de data helpen verstaan. Afhankelijk
van de omstandigheden is het mogelijk dat deze thema’s niet volledig gedefinieerd of zelfs
bijzonder geraffineerd zijn in dit stadium. Dan is het essentieel deze thema’s te
onderzoeken tegenover de originele data. De onderzoeker dient de data opnieuw te
organiseren rondom de thema’s net zoals voordien de data werden georganiseerd rondom
de codes. Dit is simpelweg een kwestie van knippen en plakken van het materiaal dat
voordien rond verschillende codes werd gerangschikt. Op deze manier wordt het materiaal
nu rond verschillende thema’s georganiseerd. Met andere woorden: al de bewijzen die een
bepaald thema ondersteunen worden samengevoegd. Zoals alle kwalitatieve analyses, kan
elke analyse worden beschouwd als tijdelijk.

160



Hierdoor kan de onderzoeker beslissen om de thema’s te herzien of zelfs de codes in het
licht van wat er wordt gevonden tijdens het ontwikkelen van de thema’s. Hoe meer
systematisch de analyse verloopt, hoe groter de taak van data management wordt
doorheen dit proces van thema ontwikkeling. Met grotere datasets kan de onderzoeker
verkiezen om eerst 1 helft van de data te analyseren en dan de analyse te verfijnen op
basis van hoe goed deze samengaat met de tweede helft van de dataset.
Er zijn een aantal mogelijkheden:
o Het is mogelijk dat je erg weinig gegevens terugvindt in je data die een thema
ondersteunen, waardoor het thema mogelijks moet worden geschrapt of moet
worden aangepast;
o Het is mogelijk dat een thema moet worden gesplitst of onderverdeeld aangezien
de data die verondersteld worden gelinkt te zijn aan 1 thema eigenlijk 2
verschillende thema’s of subthema’s impliceren; en
o Het is mogelijk dat het thema in grote lijnen werkt maar dat het alsnog niet blijkt
te passen bij een gedeelte van de data. Hierdoor dien je bijgevolg een nieuw thema
te vinden dat wél hoort bij deze niet-passende data. Het is tevens mogelijk dat je
de toepasbaarheid van je thema’s dient na te kijken op de geselecteerde
fragmenten alsook op de volledige dataset.
Stap 5: Definiëring en labelling van de thema’s: Nauwkeurigheid en precisie zijn de
sleutelwoorden binnen eender welk academisch onderzoek. Het is onwaarschijnlijk dat een
onderzoeker de thema’s die naar voor komen in zijn onderzoeker kan definiëren en
labellen zonder bereid te zijn om de analyses in al hun fases te herbeschouwen en
raffineren. Terwijl het misschien makkelijk lijkt om een thema te labellen, is het wellicht
lastiger om exact te definiëren wat het thema nu net is. Kan de onderzoeker voor elk
thema juist zeggen wat het is en wat het niet is? Uiteraard zal een analyse die zich
bezighoudt met alle data meer veeleisend zijn dan één die zich enkel bezighoudt met
bepaalde aspecten van de data. Het proces van het ontwikkelen van subthema’s zal zich
waarschijnlijk voortzetten in dit stadium. Naarmate de thema’s duidelijker worden, zullen
de data die voordien moeilijk te coderen waren, nu beter verstaanbaar worden in het licht
van de conceptuele ontwikkelingen gedurende de analyse.
Tot op dit punt werd thematische analyse beschreven op een manier die zou kunnen laten
vermoeden dat alles zich afspeelt in het hoofd (en aan de bureau) van de onderzoeker. Dit
is een ietwat eenzaam proces. Publicatie van je analyse is waarschijnlijk een goed idee in
elke fase maar is dit specifiek in die stap waarin de analyse wordt verfijnd. Simpelweg
praten met andere mensen over je bedenkingen op zich zal je helpen om problemen in je
denkproces te identificeren of in je eigen begrip van je ideeën. Het helpt je om door het
bos de bomen te zien maar zet ook het proces van verduidelijking voort in een
verschillende modaliteit. Maar bovendien kan het praten met anderen hen toelaten om je
ideeën in vraag te stellen en om eventueel eigen analytische bedenkingen weer te geven.

161



Stap 6: Schrijven van het rapport: Het rapport - dit kan een paper van een student zijn of
een artikel voor een prestigieus onderzoeksblad - is een voldoende gedetailleerde
beschrijving van de verschillende stadia van het onderzoek (zie hoofdstuk 13). Het is niet
geneigd een verslag vol schoonheidsfoutjes te zijn in die zin dat het opschrijven gewoonlijk
veel ordelijker gebeurt dan ooit. Kwalitatief schrijven is geneigd meer problemen in de
analyse te beschrijven dan andere vormen van onderzoeksverslagen. Het is opmerkelijk dat
vele tot zelfs de meeste verslagen die werken met thematische analyse niet veel details
opnemen met betrekking tot het analytische proces. Het is bijna alsof de analyse volledig
te voorschijn komt uit de data zonder dat er tussendoor iets gebeurt. Dit is een verkeerde
voorstelling van kwalitatieve analyse en de juiste uitvoering zou aandringen op het
insluiten van enkele details met betrekking tot het analyseproces. Moeilijkheden in de
analyse zouden moeten worden aangekaart - ze heeft geen nut voor andere onderzoekers
wanneer je problemen onder het tapijt veegt.
Het schrijven van verslagen kan worden opgevat als de laatste fase van data-analyse - het is
het stadium waarin de onderzoeker de analyse kan verfijnen en aanpassen in het licht van
de problemen die de kop opsteken wanneer de analyse volledig samen wordt gebracht
gedurende het proces van het opschrijven. Alle stadia van het analyseproces hebben
betrekking op elkaar. De kracht van de onderzoeksvraag die het onderzoek op gang trok, is
deel van het succes van de studie. De onderzoeksvraag kan meermaals worden
geherformuleerd gedurende de loop van de analyse - zelfs tot in het stadium van het
schrijven van het verslag. Dit schrijven is dus niet louter het neerschrijven van de werking
van het onderzoeksproject - de stappen in het onderzoek - maar een verdere kans om te
reflecteren op de data, op de analyse en de toereikendheid van de data in verhouding tot
de analyse en vice versa. Het verhaal dat wordt verteld in het verslag, weerspiegelt de
uiteindelijke bedenkingen van de onderzoeker. Het schrijven van verslagen dient niet te
worden beschouwd als een klus maar als een deel van het analyseproces dat de
uiteindelijke synthese omvat. Desondanks is het begrijpelijk dat het schrijven van verslagen
voor sommigen aanvoelt als een last.
De verklaring en beschrijving van de thema’s in het uiteindelijke verslag omvatten in de
thematische analyse gepaste illustraties genomen uit het materiaal dat met het thema
wordt geassocieerd. Onder de criteria die kunnen worden toegepast op deze selectie zijn
de volgende:
o Hoe typisch de data zijn die tot een bepaald thema behoren
o Hoe toepasselijk het materiaal is in verhouding tot het thema. Bepaalde uittreksels
kunnen sommige functies van het thema beter illustreren dan andere.
o Hoe opvallend het uittreksel is. Sommige data kunnen levendiger zijn dan andere
en kunnen worden verkozen boven andere data.
o Je kan ervoor kiezen om de verschillende thema’s te illustreren aan de hand van
uittreksels van slechts 1 van de participanten uit het onderzoek. Op deze manier
kan het mogelijk zijn om diepgaander aan de slag te gaan met 1 bepaalde casus om de analyse uit te voeren aan de hand van de context van het leven van één
enkel individu.
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Elk van de bovenstaande impliceert een enigszins verschillende keuzestrategie.Het is
duidelijk nuttig om in je verslag aan te duiden wat aan de basis ligt van je fragmentkeuze.
Het uiteindelijke verslag zal een bespreking verschaffen van de relevante
onderzoeksliteratuur. Typisch voor thematische analyse, zal de onderzoeker enige weerzin
ervaren bij het informeren over de zich ontwikkelende analyse aan de hand van
voorgaande onderzoeksbevindingen maar dit is een keuze die de onderzoeker steeds dient
te maken. Dit kan enerzijds zijn (a) voorgaande onderzoeksliteratuur die je helpt te
rechtvaardigen waarom je jouw specifieke onderzoeksvraag hebt gesteld of anderzijds (b)
de onderzoeksliteratuur die verband hield met je analyse eens ze geformuleerd werd.
Anders gezegd: hoe is jouw analyse gelinkt aan andere analyses of gelijkaardig materiaal?
Uiteraard kan er sprake zijn van beide. Dit voorgaande onderzoek kan overigens
kwantitatief van aard zijn. In dit geval kan het passend zijn om deze literatuur te herlezen
als deel van de verklaring waarom een bijkomend kwalitatief onderzoek nodig wordt
geacht. Aangezien er geen voorgaande kwalitatieve analyses zijn, zal de nieuwe
kwalitatieve analyse niet zozeer beïnvloed worden door deze bevindingen. De studie
waarvan sprake in BOX 7.2 is er één waarin de literatuurstudie hoofdzakelijk kwantitatief
is. Hierdoor heeft zij beperkte relevantie met betrekking tot de ontwikkeling van thema’s.
Ongeacht de aanpak van de literatuurstudie in relatie tot de data-analyse, moet het
uiteindelijke verslag je poging tot synthese en integratie bevatten van de voorgaande
literatuurstudie met jouw nieuwe analyse. De ontwikkeling van deze synthese maakt deel
uit van het begrijpen van de natuur van de thema’s die je hebt geïdentificeerd.
Ongeacht de stappen die hierboven worden beschreven, betrekt thematische analyse
hoofdzakelijk de data, het coderen van data en de identificatie van thema’s. Dit is geen
lineair proces: de onderzoeker mag meermaals achter- en voorwaarts gaan binnen deze
drie stappen en op deze manier extra lussen creëren in de analysecyclus. Deze gang van
zaken bevordert de controle en verfijning van de analyse. De data en analyse van deze data
worden continu naast elkaar gelegd teneinde de adequaatheid van de analyse na te gaan
maar ook om de verfijning ervan aan te moedigen.

Box 7.2: Thematische analyse: een website voor vrouwelijke pedofielen
Vrouwelijke seksueel delinquenten worden om velerlei redenen slechts zelden opgenomen in de
psychologische literatuur (Howitt, 1995) - het feit dat er bijzonder weinig vrouwen terug te vinden
zijn binnen het strafrechtelijk systeem is hiervan de belangrijkste. Lambert en O’Halloran (2008)
voerden een deductieve thematische analyse uit - dewelke ze toeschreven aan Braun en Clarke
(2006) - betreffende vrouwelijke seksueel delinquenten. Mijn globale indruk is dat Lambert en
O’Hallorans paper meer kwantitatief dan kwalitatief is qua gedachtengang. In deze paper
beschrijven Lambert en O’Halloran hun analyse van de “persoonlijke verhalen” van zes vrouwen en
de “vaak gestelde vragen” dewelke ze vonden op een website voor vrouwen met een seksuele
interesse in kinderen. Ze beschrijven de data als geschreven door vrouwen met een seksuele
interesse in kinderen voor andere vrouwen met een soortgelijke seksuele voorkeur. Er wordt
beweerd dat (in termen van het internet) tot wel een derde van de “overtreders” van het
vrouwelijke geslacht zijn (Finkelhor, Mitchell, & Wolak, 2000).
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Lambert en O’Halloran geven geen indicaties betreffende de hoeveelheid betrokken materiaal. Ze
beschrijven echter wel in enig detail welke stadia ze tijdens de analyse doorlopen:










Stadium 1: Het materiaal op de website werd verscheidene malen gelezen, het
analysemateriaal werd geïdentificeerd en vervolgens in een document overgenomen.
Tevens werd een gedetailleerder onderzoek van deze dataset aangevangen. Bedenkingen
bij de data werden in de linkermarge genoteerd. “Deze aantekeningen betroffen concepten
en zinnen die de onderzoeker interessant of significant beschouwde.” (p. 287).
Stadium 2: De dataset werd nogmaals enkele keren herlezen, waarna de notities van
stadium 1 werden omgezet in thema’s. De onderzoekers definiëren een thema als “iets
belangrijks dat slaat op het onderzochte en dat een bepaald antwoord- of
betekenispatroon weergeeft binnen de dataset” (p. 287).
Interessant genoeg, en in overeenstemming met het algemene “kwantitatieve” aura van
dit “kwalitatief” verslag, voerde een tweede onderzoeker eveneens een analyse uit van
deze dataset en ontwikkelde zij haar eigen set van thema’s. De uiteindelijke set van
thema’s was het resultaat van een onderhandeling tussen de beide onderzoekers “totdat
overeenstemming werd bekomen met betrekking tot de validiteit en de gepastheid van elk
thema” (p. 288).
Stadium 3: De data werden nogmaals herlezen en de thema’s werden gebundeld in
“specifieke clusters” van thema’s op basis van gekende psychologische concepten. Negen
thema’s (b.v. “kind als verleider”, “sex met kinderen is natuurlijk” en “de kinderlijke
seksualiteit wordt onderdrukt door de samenleving”) met betrekking tot cognitieve
afwijkingen, werden gecategoriseerd binnen het bredere kader van cognitieve afwijkingen.
Stadium 4: “De clusters werden gecategoriseerd op basis van hun relatie tot een specifiek
psychologisch concept” (p. 288). Naast deze cognitieve afwijkingen werden ook de
volgende zaken benoemd: seksuele motieven, grenzen van herkenning, persoonlijke
factoren en de rol van het internet.
Stadium 5: De onderzoekers identificeerden uitspraken uit de data teneinde elk van de
thema’s binnen de categorieën uit stadium 4 te illustreren. De onderzoekers stellen dat ze
“bewijzen dienden te verschaffen van het bestaan van elk thema binnen elk van de
verscheidene categorieën” (p. 288). Deze illustratieve fragmenten werden verder
onderzocht teneinde ze terug in verband te kunnen brengen met de onderzoeksvraag (“om
te onderzoeken hoe vrouwen met een seksuele interesse in kinderen omgaan met het
internet”, p. 284) en de relevante onderzoeksliteratuur met als uiteindelijke doel een
“geleerd verslag” voort te brengen.

Een voorbeeld van zulk een tekstfragment bedoeld om een thema (“kind als verleider”) te
ondersteunen is het volgende:
B: “een uur later had ik mijn eerste lesbische ervaring met een tienjarige en ik was waarlijk
beschaamd omdat ik haar met me had laten doen wat ze wilde en ik had haar verzoeken
beantwoord en was een slachtoffer geworden. Ik had haar niet aangeraakt maar zij had dingen met
me gedaan die ik niet kon geloven, tot zelfs tot een goeie sessie orale seks toe en ik was twaalf jaar
ouder dan haar.” (p. 291)
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Ondanks de vaststelling van dit thema door de onderzoekers en ondanks hun hang naar
kwantificatie, zijn er in het verslag geen indicaties van hoe gewoon het thema van “het kind als
verleider” was binnen de data.
Het verslag geeft erg duidelijk weer dat de thematische analyse niet in het bijzonder door de data
werd gestuurd maar door bestaande psychologische theorieën en concepten gerelateerd aan
mannelijke seksueel delinquenten - maar dan toegepast op vrouwen met een seksuele interesse in
kinderen. De analyse werd met andere woorden eerder geleid door de literatuurstudie dan door de
data. Dit mag dan een nuttige manier zijn om data te analyseren maar het valt te betwijfelen of het
een volledige kwalitatieve data-analyse betreft in de zuiverste zin van het woord. Sommige
kwalitatieve onderzoekers beschouwen dit inderdaad als een gedetailleerde manier om te vissen
naar voorbeelden die bekende thema’s kunnen illustreren. Deze thematische analyse lijkt met
andere woorden grotendeels te bevestigen wat we reeds weten met betrekking tot onderzoek op
mannelijke seksuele delinquenten. Het is duidelijk nuttig om weten dat er zulk een
overeenstemming is maar of dit nu echt mag beschouwd worden als een thematische analyse, is
nog maar de vraag. Interessant genoeg stelt de analyse, gezien de thema’s ogenschijnlijk werden
ontwikkeld vanuit de data, zelden de gegevens in vraag die eerder bij mannelijke overtreders
werden bekomen. Er zijn gelegenheden waarop de onderzoekers enkele lichte kritieken uiten op
wat reeds geweten is en de relevantie ervan met betrekking tot vrouwelijke overtreders:
“Moederlijke incest wordt gezien als uiterst zelden maar de verhalen die op de website werden
gepost, tonen aan dat dit onwaar is en er wordt geargumenteerd dat deze vorm van misbruik veel
vaker voorkomt dat velen veronderstellen …” (p. 293). [Einde box]

7.5

Wanneer thematische analyse te gebruiken

Thematische analyse is wat het is en heeft waarschijnlijk de onderzoeker weinig te bieden wiens
perspectief is in, zeg, conversatieanalyse en het verloop van de analyse. Het heeft niet het niveau
van de verfijnde theorie in verband met datgene wat deze doen. Aan de andere kant kan deze
theorie niet echt de onderzoeker van belang zijn en kan het niet behulpzaam gevonden worden. De
volgende punten kunnen nuttig zijn bij het helpen bepalen of thematische analyse geschikt is of
niet:





Thematische analyse is een beschrijvende methode, waarbij er gewerkt wordt met een
beperkt aantal thema's of categorieën om te beschrijven wat er gaande is in de gegevens.
Thematische analyse is, in tegenstelling tot gefundeerde theorie, niet gericht op de theorie
generatie, hoewel het nuttig kan zijn in dit verband. Zo zijn de thema's uitgewerkt in
thematische analyse naar verwachting en worden ze niet op een bepaalde manier
gerelateerd of onderling verbonden, waarbij de categorieën geïdentificeerd worden van
een gefundeerde theorieanalyse moeten ze ook onderzocht worden in termen van hun
relatie met elkaar.
Evenzo wordt thematische analyse niet primair gericht op het verstrekken van een
gedetailleerde interpretatie van de gegevens, in tegenstelling tot het beschrijven van haar
brede functies. Terwijl interpretatie en beschrijving overlappen, kan thematische analyse
zijn doel bereiken door een eenvoudige omschrijving te geven wat er gaande is in de
gegevens.
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Thematische analyse biedt een vrij brede, ruime aanpak van de data-analyse. Dit is in
tegenstelling met de fijne, specifieke benaderingen die enkele kwalitatieve methoden van
onderzoek karakteriseert.
Thematische analyse beschikt niet over een vast punt op de gegevens die worden
verzameld en het proces waarvoor zij worden verzameld. In tegenstelling tot gefundeerde
theorie, heerst er bij thematische analyse flexibiliteit op de vastgestelde verzameling van
gegevens. Er is geen aanwijzing dat de gegevens die men verzameld heeft niet halfweg
terug herzien moeten worden in de analyses bij het verkrijgen van nieuwe inzichten
betreffende de steekproef. Op eigen initiatief indien nodig.
Thematische analyse, is, over het algemeen, niet doordrenkt van de intrigerende, maar
soms frustrerende epistemologische debatten die een andere vorm kwalitatieve methoden
zijn. Inderdaad, thematische analyse past zich aan met enkele van de uitgangspunten van
kwantitatieve onderzoekers tot een flexibel aanvoelen met kwalitatieve gegevens.
Thematische analyse kan in sommige gevallen handig zijn om een eenvoudige kwantificatie
te maken wanneer een thema kan gecodeerd worden als aanwezig of afwezig in,
bijvoorbeeld, een percentage van de interviews.

Heel duidelijk, de dichtste methode tot thematische analyse is de gefundeerde theorie (=
groundend theory). Ondanks het feit dat veel van de stadia in thematische analyse parallel lopen
met de gefundeerde theorie, zijn twee benaderingen wezenlijk verschillend, zoals kan worden
afgeleid uit het bovenstaande punten. Dus het zou niet eerlijk zijn om te suggereren dat
thematische analyse vereenvoudigd is of een ‘light’ versie is van de gefundeerde theorie. Het is
echter waarschijnlijk juist omdat er een aantal 'grounded theory' analyses zijn waarvan de
uitkomsten te onderscheiden zijn van die van thematische analyse.

7.6

Evaluatie van Thematische analyse

Bij de evaluatie van thematische analyse, is het belangrijk te onthouden dat de versie van de
procedure van Braun en Clarke (2006) beter kan worden aanzien dan de welke ook door andere
onderzoekers beweren thematische analyse te gebruiken. Dat wil zeggen, thematische analyse
omvat een reeks van procedures en ze ontmoeten niet allemaal Braun en Clarke's idealen. Dus wat
waar kan zijn van hun aanpak kan niet altijd van toepassing zijn op wat er is gebeurd in de praktijk.
De volgende punten zijn enkele positieve dingen die Braun en Clarke zeggen, met betrekking tot
thematische analyse:






Vergeleken met andere vormen van kwalitatieve analyse, stelt thematische analyse minder
eisen in termen van het verzamelen van gegevens en minder beperkingen op het gebied
van data-analyse.
Thematische analyse is relatief eenvoudig te leren en te begrijpen in vergelijking met
andere kwalitatieve methoden. Bijgevolg kan met weinig moeite gebruik gemaakt worden
van een beginnende onderzoeker.
Thematische analytische bevindingen zijn gemakkelijk te begrijpen door de intelligente en
goed opgeleide leden van de gemeenschap.
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De bereikbaarheid voor het grote publiek betekent dat het gebruikt kan worden voor
participatieve studies met bepaalde groepen en de onderzoeker inbegrepen. Zo is het
bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat een thematische analyse van het interview met het
personeel in een toevallige eenheid bevindingen zullen geven die zijn niet kunnen
begrijpen.
Thematische analyse kan nuttig zijn in kwalitatief onderzoek waarin de ontwikkeling van
het beleid toegankelijk kan worden gemaakt en het gebruik van gegevens geproduceerd
kan worden door de betrokken personen.
Braun en Clarke suggereren ook, maar zonder enig systematisch bewijs, dat:
‘onverwachte inzichten' kunnen worden behaald door middel van thematische analyse deze is echter alleen waarschijnlijk als de vastgestelde procedures gericht zijn op de
gegevens en de onderzoeker herziet hun analyse in het licht van de gegevens.
Het “zorgt voor zowel sociale als psychologische interpretaties van gegevens "- terwijl dit
waar is, het suggereert dat het doel van de thematische analyse is om interpretaties van dit
soort in plaats van beschrijvingen.

Aan de andere kant leert de ervaring dat thematische analyse een overkoepelende term is voor
datgene wat volgens Braun en Clark omschreven is als thematisch onderzoek waarbij de
verwachtingen en ook deze van de kwalitatieve onderzoekers, in het algemeen, niet kunnen
waarmaken. In mijn experiment, zijn er een aantal thesissen van studenten, bijvoorbeeld, die lijken
op een paar citaten die uit de gegevens gehaald zijn, binnen en thema, en in principe over het
algemeen niet aan de idealen van een thematische analyse of kwalitatieve analyse voldoen. Maar,
zoals we hebben gezien, is het gemakkelijker om beter te doen dan dit. Figuur 7.4 (Zie volgende
pagina) geeft een overzicht som van de kwaliteitscriteria die kunnen worden toegepast op een
thematische analyse.

7.7

Conclusie

Het label thematische analyse zegt min of meer wat betrokken is bij dit soort analyses.
Thematische analyse is een onderzoeksprocedure waarin tekstueel materiaal (kranten, interviews
enzovoort) worden geanalyseerd om de grote thema's te vinden in die teksten. De “Concise Oxford
Dictionary” definieert een thema als 'een onderwerp of thema waarover persoon spreekt, schrijft,
of denkt'. Hoewel dit niet helemaal de zin van het woord 'thema' is, zoals het wordt gebruikt in
thematische analyse, is het een betekenis die voldoende aansluit bij het gezond verstand. Diegene
die kwalitatief onderzoek willen verrichten zijn waarschijnlijk genoodzaakt om eerst een
thematische analyse uit te voeren. Het ontbreken van een theoretisch infrastructuur evenals de
beperkte eisen die men stelt op de onderzoeker zijn genoeg redenen op zich om thematische
analyse uit te voeren. De gebruiksvriendelijke reputatie is een zegen, maar het kan nuttig
genereren, al is het beperkt, een korte beschrijving te geven van de gegevens in de vorm van
thema's. Tot vaststelling van een oppervlakkige benadering van de thematische analyse zal men
een zeer beperkte werkingssfeer van de analyse vaststellen. Idealiter zou de onderzoeker niet
tevreden zijn met het alledaagse en oppervlakkige. De aanpak staat in dit hoofdstuk beschreven
hoe de onderzoeker zich moeten stellen om de val te vermijden. De eenvoud van thematische
analyse verbergt het feit dat het voornamelijk het harde werk van de analyticus is dat bepalend is
in het genereren van de thema's. Hoe meer de onderzoeker bereid is om de analyse uitdaging aan
te gaan in elk stadium, hoe beter het uiteindelijke resultaat waarschijnlijk zal zijn. Maakt niet uit
hoe verleidelijk het is om een paar thema’s te suggereren die vervolgens behoren tot 'de analyse',
dit betekent slechts een negatieve dienst aan het idee van thematische analyse.

7.8

Key points




Historisch gezien, bestond thematische analyse als een methode vrijwel zonder enige
bekende voorstanders. Als gevolg daarvan, vond, sinds kort, een verder ontwikkeling van
de methode plaats. Opvallend is, dan, hoe gemakkelijk de methode kan in
overeenstemming worden gebracht met de belangrijkste doelstellingen van de meeste
kwalitatieve analyse. Uiteindelijk, is het een beschrijvende methode in plaats van een
theoriegerichte aanpak, zo dus kan thematische analyse niet effectief alternatief zijn voor
theoretisch sterkere methoden, die we in volgende hoofdstukken zullen bespreken.
Een goede thematische analyse is gebouwd uit een groot deel van de analytische
werkzaamheden langs de kant van de onderzoeker. De betrokken processen zijn over het
algemeen zeer vertrouwde kwalitatieve onderzoekers en zijn gebaseerd op de intense,
gedetailleerd en hard werk van de analist. De belangrijkste processen zijn gegevens
verwerken, data-codering, data decodering en thema ontwikkeling. Een onderzoeker is niet
bereid om de benodigde hoeveelheid van intense inspanning te besteden zal de neiging
hebben om zwakker en minder overtuigende analyses te produceren. Met als gevolg dat
hun gegevens minder inzichtelijke en uitgebreide thema’s zouden produceren.
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Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van thematische analyse om deze als een
verfijnde procedure te waarborgen, moeten onderzoekers op een aantal grote details
ingaan en deze rapporteren op de wijze waarop zij gingen over de thematische analyse. De
analyse geeft niet zomaar 'het ontstaan' van de gegevens, maar is het gevolg van veel
goede praktijken en hard werken in dienst van de onderzoeker die moeten worden
beschreven in het rapport.
Bijna zonder een uitzondering kan een goede thematische analyse vatbaar zijn voor
kwantificering. Als thema’s eigendom kunnen worden, dan kan alles zonder problemen
gedefinieerd worden, bijvoorbeeld, het aantal keren dat een bepaald thema naar voren
komen in verschillende interviews. Prevalentie is het aantal deelnemer, die dingen zeggen
die relevant zijn voor een bepaald thema en de incidentie is de frequentie van voorkomen
van het thema door het gehele dataset of het gemiddelde aantal keren dat het voorkomt in
de gegevens van elke deelnemer.
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HOOFDSTUK 9: DISCOURS ANALYSE / DISCUSSIE ANALYSE

9.1

Overzicht













9.2

Discussie analyse verwijst naar de verschillende manieren bestuderen en begrijpen van een
gesprek (of tekst) als onderdeel van sociale interactie. Het lijkt er op dat discussie wordt
geconstrueerd in interactie en constructieve interactie.
Discoursanalyse behelst een analyse van de taal op niveau dan de individuele woorden.
De intellectuele wortels van discussie analyse zijn grotendeels ontstaan in taalfilosofie van
de jaren 1950 en later. Het belangrijkste is taalhandelingtheorie in welke taal wordt
beschouwd als sociale actie.
Er is een alternatieve draad van discussie analyse die is gebaseerd op de ideeën van Michel
Foucault en wordt afzonderlijk behandeld in dit hoofdstuk. In het kort, het verschil is
tussen een micro-niveau van analyse te concentreren op de constructivistische aard van
discussie en het macro-niveau van analyse dat zich richt op maatschappelijke vraagstukken
en maatschappelijke instellingen.
DA kan worden beschouwd als een orgaan van ideeën over de aard van de gespreks-en
sms. Als zodanig kan dit worden toegepast op veel van de verzamelde gegevens door
psychologen in de vorm van taal. Echter kan men dezelfde gegevens gebruiken voor heel
andere doeleinden. Bijvoorbeeld, in thematische analyse van de taak van de onderzoeker is
het vinden van brede thema's in de gegevens.
Een aantal theoretische thema's komen vaak voor in het DA. Deze omvatten retoriek,
spraak, fundamenten, discursieve repertoires en de dialogische aard van praten. Samen
met anderen, zulke dingen de basis vormen van DA. Met andere woorden, is de analyse in
het DA gestuurd door de theoretische onderbouwing.
De praktijk van het DA omvat een verscheidenheid aan procedures die het centrum rond
de verwerking en opwerking van de tekst in kwestie. Deze omvatten transcriptie en
codering / categorisatie.

Wat is discours analyse / discussie analyse

De manieren waarop taal en samenleving interageren, vormen de kern van het discussie analyse.
Discussie analyse is gericht op sociale interactie - de manier waarop discussies individuele acties
betreft. De dialoog van de gewone gesprekken is de primaire focus. Taal in discussie analyse wordt
gezien als de interactie met de samenleving – discussie analyse gaat niet uit van de taal dat in haar
essentie communicatie is, maar vanuit het standpunt van sociale actie. Taal wordt niet gezien als
een middel om te communiceren om op die manier interne verstandelijke realiteit naar de
buitenwereld te tonen. Discussie analyse bekijkt op fundamenteel niveau dat waarheid en
werkelijkheid niet kenbaar wordt door middel van taal. Stubbs schreef het volgende over discussie
analyse:
De term discussie analyse is erg dubbelzinnig. Ik zal het gebruikt worden…vooral met
betrekking op de linguïstische analyse, meer bepaald de van nature voorkomende
verbonden spraak of geschreven discussies. Grofweg, het verwijst naar pogingen om de
organisatie van taal boven de zin of boven het punt, en dus tot grotere taalkundige
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eenheden, zoals conversatie uitwisselingen of geschreven teksten te bestuderen. Hieruit
volgt dat discussie analyse ook bezig is met het taalgebruik in sociale contexten, en in het
bijzonder met interactie of dialoog tussen sprekers.
Twintig jaar later, een toonaangevende exponent van discussie analyse in de psychologie leverde
een frissere, minder ingewikkelde definitie:
Discussie analyse is de studie van hoe praten en teksten worden gebruikt om acties uit te
voeren.
Toch , dringt Stubbs's aan dat de DA een zeer dubbelzinnige term is en dat deze terug te vinden is
in meer recente opmerkingen van de psychologen. Zo, suggereert Potter dat DA een enigszins
onsamenhangend veld is:
… Midden jaren '80 was het onmogelijk om de verschillende boeken te vinden betreffende
DA met bijna geen overlapping in het onderwerp; de situatie aan het begin van de 2000 is,
als er iets te vinden valt, nog meer versnipperd. (Potter)
Edley ondersteunt het idee dat DA's een alomvattende term is geworden voor allerlei dingen:
… Er is geen eenvoudige manier om DA te definiëren. Het is uitgegroeid tot een steeds brede
term, of meer een overkoepelend begrip voor weid verschillende analytische principes en
praktijken. (Edley)
Een deel van het probleem ligt in het feit dat de DA functies, in verschillende vormen, in een breed
scala aanwezig is aan wetenschappelijke disciplines. Als we ons voornamelijk richten op het gebruik
van 'DA' de term in de psychologie dan zijn dingen eenvoudiger maar het blijft duidelijk dat
onderscheidende aanpak aanwezig moet zijn. Bovendien, hoewel DA vaak als het ware wordt
besproken als een radicale nieuwe benadering in de psychologie, kent DA haar geschiedenis in
psychologie rond de jaren 30 of nog later. Dit is genoeg tijd, natuurlijk, om verschillende manieren
van denken te ontwikkelen in de scholen en de belangrijkste accenten van het onderzoek te
veranderen.
Dus DA, zoals dit momenteel geïnterpreteerd wordt door hulpverleners, kan verschillend worden
verwacht door een eerder, ander begin. Het interdisciplinaire karakter van DA, het proces van
verandering van alle gebieden in de psychologie, de persoonlijke voorkeur en de verschillen
worden kenmerkt in de intellectuele tradities die van invloed kunnen zijn op de vraag wat precies
DA is. Figuur 9.1 is een overzicht met ideeën uit Potter (2003) van de belangrijkste kenmerken van
de ontwikkeling van psychologische DA. Alle elementen van het overzicht moet tot op zekere
hoogte, verbonden worden met behulp van pijlen. Om zaken eenvoudig te houden, worden alleen
de belangrijkste verbindingen aangegeven. Verschillende dingen zouden moeten worden
benadrukt:


Sociaal constructionistisch denken is een voorloper van DA en heeft een voortdurende
invloed op de DA theorie.
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Twee belangrijke benaderingen van DA zijn te vinden in de psychologie. Een daarvan is de
aanpak uit de sociale psychologie te beginnen met het werk van Jonathan Potter (1956 -)
en Margaret Wetherell (1954 -). De andere aanpak is gebaseerd op het werk van Michel
Foucault (1926-1984). U ziet deze aangeduid als Foucauldiaanse DA, maar ook Foucaultian
DA - je vindt het dus zonder de letter l. Het is mogelijk dat de Foucaultian versie
Amerikaans is. Er is geen consensus over de vraag waarom er een meningsverschil is. De
uitdrukking kritisch DA wordt ook veel gebruikt voor dezelfde instantie van het werk. Ian
Parker (1956 -) is een bekend voorstander van zijn aanpak (Burman en Parker). In dit
hoofdstuk bespreken we beide benaderingen en leggen we uit hoe ze kunnen worden
uitgevoerd. Echter, de sociaal constructionistische versie van Potter en Wetherell is
waarschijnlijk de meer studentvriendelijk of student-bruikbare van de twee en zal het
primair toepassingsgebied in dit hoofdstuk zijn, maar niet op uitsluitsel van de
Foucauldiaanse aanpak.
Discursieve psychologie, hoewel zij haar oorsprong vindt in en voornamelijk wordt
verbonden met sociaalpsychologische DA, is een tak van de psychologie en niet op zichzelf,
een vorm van DA. Het kan worden omschreven als het lichaam van de kennis die
voortvloeit uit de toepassing van de DA in de psychologie. Het is de vraag of het
onderscheid tussen DA en discursieve psychologie noodzakelijke is of dat het systematisch
nageleefd wordt. Bijvoorbeeld, Willig (2008) lijkt de termen DA en discursieve psychologie
door elkaar gebruiken. Met behoud van het onderscheid, maar heeft een belangrijke
voordeel bij het helpen om meer duidelijk te krijgen in, wat anders gaat onder het vage
algemene etiket van DA label.

Het overzicht geeft enkele geloofwaardigheid om te beweren dat Coyle's:
De term 'DA' is gebaseerd op verschillende veronderstellingen en heeft verschillende doelen.
Dit maakt het moeilijk om een rekening van de gemeenschappelijke kenmerken van DA aan
te bieden, behalve in brede zin waarbij elke weergave van het gebied onvermijdelijk zal
voldoen en dus aan een aantal anderen en irriteren. (Coyle)
Toch zou het beter zijn om met Taylor rekening te houden die zegt dat DA beste niet beschouwd
wordt als gewoon een andere methode in het methodologische scala van psychologen:
Het is niet genoeg om te onderzoeken wat de onderzoeker doet (zoals het volgen van een
recept!). We hebben ook behoefte om terug te verwijzen naar deze epistemologische
debatten en hun bredere implicaties. (Taylor)
Hiermee bedoelt men dat begrijpen wat DA is, meer afhangt van het begrijpen van de intellectuele
wortels dan te weten hoe technische dingen gedaan worden zoals Jefferson-transcriptie en hoe
men de mechanica van een DA uitgevoerd wordt. Op deze manier wordt de taak eigenlijk
duidelijker en sommige van de verwarringen vallen weg.
In de DA traditie, is de taal beschouwd als sociaal gelegen. Er zijn verschuivingen in de dominante
mening, maar in grote lijnen kan DA worden toegepast op een breed scala van verschillende soort
teksten en niet zomaar een gesprek. In zekere zin is het grotendeels irrelevant, indien deze tekst
een natuurlijk gesprek is, internet chatroom praten, krantenkoppen, diepte-interviews, maar vrije
conversaties, of een praatje. Al deze voorbeelden figureren in DA studies.
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Er is een beweging weg van interviews met als voorkeur een gegevensbron maar er is geen verbod
voor dit soort werk.
Het belangrijkste is dat al deze duidelijke voorbeelden zijn van het taalgebruik in de samenleving.
DA verschuift de conceptualisering van de taal van wat is weergegeven met behulp van taal tot taal
als sociale actie - in welke taal kan doen.
Heel duidelijk is er dan meer potentieel in het gebruik van natuurlijk voorkomende taal voor
dergelijke studies dan, neem maar, handleidingen voor het bedienen van huishoudelijke
apparaten.
Aan de basis van DA ligt datgene wat als 'speech act theorie' (Austin) bekend. In deze basis wordt
de taal gezien als een onderdeel van sociale prestaties.
Tijdens deze taal voorstellingen kunnen allerlei dingen gebeuren. Mensen creëren hun eigen
sociale identiteit of ze zijn gemaakt door anderen of ze zijn gezamenlijk gebouwd;
machtsverhoudingen worden bepaald, uitgeoefend en onderhouden, en in het algemeen, veel van
de sociale taken worden uitgevoerd door middel van taal. Niets van dit alles zou mogelijk zijn als
een model van de taal, waarin het wordt gezien als de communicatie tussen het interne denken en
de buitenwereld, wordt aangenomen. Voor discussie analisten, is taal een praktijk, geen
grammaticale en andere reductionistische taalkundige principes.
Wat zijn de belangrijkste theoretische principes van DA? Volgens Potter (2003) zijn het volgende
kenmerken:





Actiegerichtheid: Volgens Potter is taal het belangrijkste kader voor de acties en interacties
van mensen en zijn ze ingebed in sociale praktijken, zoals het maken van uitnodigingen.
Situatie: Volgens Potter, is DA gelegen in een aantal zinnen: (a) institutioneel gelegen discours kan plaatsvinden in een institutionele setting (bijvoorbeeld een
counselingeenheid), en wordt gesproken door een persoon die in het bezit is van een
bepaalde identiteit binnen die instelling (bijvoorbeeld receptionist), die allemaal relevant is
voor wat er gezegd wordt, (b) sequentieel gelegen - taal is sequentieel gelegen in
discussies zodanig dat wat er gezegd wordt op een gegeven moment afhankelijk is van,
maar niet bepaald wordt door wat er aan vooraf gingen, die op zijn beurt, relevant is voor
wat later komt. En (c) retorisch gelegen - een segment van discussies kan worden
gesitueerd, de context van een retorisch proces kan hierbij betrokken raken. Op deze
manier probeert men via een methode zich te verzetten tegen pogingen om conclusies als
'je zou het zeggen, niet waar ' tegen te gaan. Zie box 9.1.
Bouw: Discussie, volgens Potter, is zowel onderbouwd en constructief. Het is opgebouwd
uit grote bouwblokken waaronder categorieën, alledaagse ideeën en bredere verklarende
systemen alsook woorden behoren. Het is constructief in de zin dat het rekeningen
wereldwijds kan opbouwen en ook deze leert te handhaven.
Meer dan één zou willen presenteren naar DA als een reeks van stappen van A tot Z, maar
het is meer dan een systeem van analytische methoden (net als grounded theory). In plaats
daarvan is het gebouwd uit een theoretische conceptualisatie of welke taal ook mag zijn,
maar ook aan de contributie van de ontwikkeling van deze theorie. Bijgevolg zou de
discussie analist zoveel mogelijk over de theoretische ideeën moeten leren kennen voordat
er kan worden omgegaan met het leren van de schijnbaar meer praktische aspecten van
het doen van DA - anders is het een beetje zoals poëzie schrijven en nog nooit een gedicht
te hebben gezien. Lezen van DA werken in boeken en tijdschriftartikelen is de belangrijkste
route naar de beheersing van de theorie.
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Niettemin zijn sommige van de kenmerken van taal die het werk zitten van een DA
mogelijk om opgenomen te worden. Als zodanig vormen ze een soort van route voor DA
werk. Inzicht is super belangrijk en eindigt in de relevante theorie. Dus de volgende lijst is
een theoretisch uitgangspunt (Wetherell, Taylor & Yates - 2001) - zijn een van hen
herkenbaar in de tekst (discussie) dat u van plan was om te analyseren? Het vormt een
razendsnelle tour rond het perspectief van de typische DA:
o Taal niet een manier om toegang te krijgen een aantal vaste werkelijkheid.
o Taal is een constructief of constitutief van het sociale leven. Door middel van taal
worden dingen gedaan zoals het bouwen van sociale relaties, objecten en
uitzichten van de wereld.
o Betekenis wordt geproduceerd in het kader van de taal uitwisselingen tussen
mensen. Er is nog een culturele voorraadschuur van de overeengekomen definities
of betekenissen die kunnen worden toegepast. In DA, verwijzen onderzoekers naar
de coproductie van betekenis. Met andere woorden, de analist moet streven naar
die betekenis van de processen die wordt gecreëerd door middel van taal te
begrijpen. Dit kan bijvoorbeeld door betekenis te beschouwen als een
'gezamenlijke productie' van twee of meer personen in gesprek.
o Taal wordt gebruikt om versies van de sociale werkelijkheid te construeren. Hieruit
volgt dat een onderzoeker de tekst in vraag moet stellen om hierdoor te kijken op
welke manier men naar de kenmerken van de bijzondere versie van de
werkelijkheid kijkt en hoe deze is opgebouwd. Bovendien wat is belangrijk voor het
gebruik van deze bijzondere versie van de werkelijkheid in de tekst? DA gebruiken
de term interpretatieve repertoires (vaak is dit uitwisselbaar met de woorden
'ideologie' en 'Discussie') te beschrijven de '... in grote lijnen te onderscheiden en
worden clusters van termen, beschrijvingen en stijlfiguren vaak opgebouwd om
metaforen of levendige beelden weer te geven' (Potter & Wetherell, 1995, p. 89).
o ‘Discursieve praktijk’ is een uitdrukking die wordt gebruikt om de dingen die
gebeuren in een taal die voornamelijk resultaten bereiken te beschrijven.
o ‘Discursieve genres' verwijst naar het soort taal dat onder analytische beschouwing
valt. Dus de toespraak in verband met 'Het Nieuws' kan bijzondere kenmerken
hebben die, heel anders kunnen zijn dan de taal die wordt gebruikt door een
priester in de kerk. Zo kan het mogelijk zijn om belangrijke aanwijzingen in de
context te bekijken om de aard van de gebruikte taal af te leiden.
o Voet verwijst naar de vraag of de persoon die spreekt praat alsof ze de auteur is
van wat er gezegd wordt, het onderwerp van de woorden zegt, of dat zij de
woorden van iemand anders gebruikt. De afkomst kan veranderen in verschillende
stadia van een stuk tekst.
o Spraak is dialogisch - tijdens het praten nemen we of combineren we dingen van
andere gesprekken. Soms gebeurt dit in de vorm van verslaglegging wat 'Ellie zei'
of wat 'Nick antwoordde'. Vaker echter zijn de dialogische elementen niet zo direct
gepresenteerd of aangegeven. Als een kind zegt: 'Ik mag niet met vreemden
praten' zijn ze eerder reflecterende gesprekken met docenten en ouders.
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De volgende zijn een aanvulling op het bovenstaande en zijn afkomstig uit Potter en
Wetherell (1995):
o Retoriek verwijst naar het belang dat DA heeft in hoe praten kan worden
georganiseerd om becommentariërend meer succes te krijgen (overtuigend).
o Het spel en de verantwoording verwijzen naar de manier waarop mensen anderen
beschouwd als personen die een belang (belang) spelen in wat ze doen. Bijgevolg
hebben ze motieven voor de acties van anderen die kunnen bijdragen tot het deel
van wat de andere persoon zei.
o DA verwerpt actief het gebruik van concepten uit de cognitieve psychologie, zoals
persoonlijkheidskenmerken, motieven, attitudes en het geheugen. In plaats
daarvan worden ze geherformuleerd door uit te leggen hoe ze zijn opgebouwd
d.m.v. taal. Dus in plaats van dat het geheugen wordt gezien om ergens in de
hoofden van mensen te verblijven, benadrukten DA hoe het geheugen sociaal is
opgebouwd zoals een familie die samen kijkt naar een familie foto album.
o Praten en andere vormen van discussie worden beschouwd als de belangrijkste
locaties voor het begrijpen van typische psychologische verschijnselen. Er is dus
geen noodzaak voor de interne psychologische mechanismen om rekening te
houden voor wat er gezegd wordt. Dus racisme in dit gesprek wordt gezien als het
middel waarmee rassendiscriminatie wordt gebracht tot de praktijk.
Psychologische constructen zoals autoritarisme of racistische attitudes worden
onnodig en misplaatst vanuit hun perspectief. Traditionele psychologische
onderwerpen zoals de aard van de individuele en collectieve identiteit, de aard van
de geest, de bouw van zichzelf en anderen, enzovoort zijn typische gebieden van
DA herformulering.
o DA gaat niet gemakkelijk tegen het sociale gebruik van taal. Het richt zich ook op
discussie praktijk in de loop van praten en schrijven. DA identificeren van de
middelen die mensen gebruiken om hun doelstellingen te bereiken door middel
van taal. Bijvoorbeeld, wat zijn de argumentatieve strategieën die worden gebruikt
in de Discussie en welke categorieën worden gebruikt. Dus, als kranten en politici
praten over drugs die ze gebruiken weerspiegelt dit echter oorlog en strijd. Dus ze
spreken van 'de oorlog tegen drugs'.
Bovendien kan het volgende worden beschouwd als belangrijk genoeg voor opname:
o

Het concept van het gezicht verwijst naar de taalstrategieën die dienen om
statussen van de deelnemers aan het gesprek te beschermen. Het begrip van het
gezicht wordt afgeleid uit het werk van Goffman (1959) om zo de gewaardeerde
persoon van het individu aan te duiden. Dus we spreken van 'het gezicht
beschermen', bijvoorbeeld. Het gezicht beschermen in een gesprek is een collectief
verschijnsel waaraan meer dan één lid van het gesprek kan bijdragen - niet alleen
de persoon in gevaar.
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o

o

Register verwijst naar de taalstijl die wordt tewerkgesteld in een specifieke situatie.
Zo verschilt de taalstijl in de kerk volledig van die van het moment waarop men
goederen in een winkel gaat terug brengen. Het register is afhankelijk van het
gebied van de activiteit (bv. televisie-interview) en of het medium in gebruik is
(bijvoorbeeld gesproken taal versus geschreven taal).
Ook de brede strekking van de relatie is in kwestie (bv. docent-student, politieverdachte).

Box 9.1: Sleutelbegrippen – Retoriek
Men ziet regelmatig verwijzingen naar het concept van de retoriek in de discussies van de DA.
Bovendien wordt deze soms retorische psychologie genoemd. De onderliggende betekenis van het
begrip van de retoriek is gewoon simpelweg dat van argument of argumentatie. Als alternatief kan
het praktisch gebruik van taal overtuigend en effectief zijn. Retorica heeft een geschiedenis die ver
terug gaat naar de Griekse filosoof Aristoteles (384-322 v. Chr.), die retoriek definieerde in termen
van het vermogen om te waarderen wat waarschijnlijk te overtuigen is in alle omstandigheden.
Hoewel voor Aristoteles, werd de retoriek een deel van zijn meningsuiting, waarbij het nieuw
gebruik alle vormen van tekst omvatte. De studie van de retoriek werd nieuw leven ingeblazen op
een aanzienlijk niveau in de twintigste eeuw in verschillende disciplines al was het niet bijzonder in
verband met psychologie. Echter, reguliere sociale psychologie uit de jaren 1930 ontwikkelde zijn
eigen versie van persuasieve communicatie in het bijzonder de Yale groep onder leiding van Carl
Hovland (1912-1961), hoewel hij zich deels gericht had op het veranderen van de houding - een
impopulair concept met veel kwalitatieve onderzoekers studies betreffende discussie.
Het is belangrijk om weten dat dit echter niet te beschouwen is als iets wat retoriek beperkt tot
geschoolde redenaars. Retoriek is inherent aan alle vormen van discussie en volgens Billig
(bijvoorbeeld 1992, 1996) is het een onderdeel van het proces van het geven of het uitdrukken van
standpunten in een context die niet noodzakelijk argumenterend blijken te zijn in de natuur. Billig
betoogt dat retoriek en evaluatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Hoewel discussie analysten retoriek belangrijk vinden, kiezen sommige van die psychologen met
een speciale interesse in de retoriek en maken ze een onderscheid in dit afzonderlijke
onderzoeksgebied. Retoriek en DA worden door elkaar gebruikt in een aantal publicaties (bijv.
Billig, 1997)

9.3

De ontwikkeling van discoursanalyse

Een van de traditionele manieren om taal te begrijpen kan worden benoemd als traditionele
taalkunde. De belangrijkste bezorgdheid van deze materie zijn:





Klank van het woord (fonetiek & fonologie)
Eenheden die deel uitmaken van woorden (morfologie)
Betekenis (semantiek)
Woordvolgorde binnen de zinnen (symantiek)
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Dit is een grotendeels reductionistische visie op taal die het afbreekt op zijn elementen zoals
zinnen, woorden of zelfs alleen maar geluiden. Beaugrande (1996) verwerpt dit als 'taal
wetenschap', vanaf het dient om taal te verbreken van het echte leven. Dit soort atomistische
benadering van taal werd snel vervangen in de filosofie, geschiedenis, antropologie, sociologie,
communicatie theorie en taalkunde op zichzelf in het midden van de twintigste eeuw met het oog
van de taal als sociale prestaties. Volgens Willig:
De veronderstelling dat taal een reeks ondubbelzinnige tekens bevat waarmee de interne
stadia gelabeld wordt en die naar de externe werkelijkheid beschrijft begon te worden
uitgedaagd. (Willig, 2008, blz. 160)
Taal werd niet langer gezien als het middel van het verstrekken van interne toestanden aan de
buitenwereld of de werkelijkheid te beschrijven, maar als iets te doen in zijn eigen recht
-als de bouw van een aantal versies van de werkelijkheid, bijvoorbeeld. De voorbeelden hiervan zijn
talrijk en omvatten Wittgensteins filosofie en Austin's speech act theorie. Psychologie, zat echter
vast in de jaren 1950, 1960 en 1970 met een nogal stervende opvatting van taal die gericht was op
hoe de binnenkant van de wereld werd vertegenwoordigd in een taal-maatschappelijke
vertegenwoordiging die de orde was van de dag in termen van psychologisch onderzoek. Een
lichtpuntje begon te schijnen over de psychologie als in de jaren 1970: "... sociaal-psychologen
begonnen de cognitie van de psychologie uit te dagen, in de jaren 1980 de" kijk naar taal "kreeg
een serieuze voet aan de grond in de psychologie '(Willig, 2008, p.161).
Dus de wortels van discoursanalyse lagen steviger in een meer vruchtbare bodem buiten het
vakgebied van de psychologie. De Oxford Companion van het Engels (McArthur, 1992) beweert dat
de oorsprong van discours analyse werd gelegd in opkomende deelgebieden van de taalkunde, die
taal bestudeerde in eenheden groter dan enkel zinnen:






Zellig Harris (1909-1992) werkte in de jaren 1950 aan de relatie tussen taal en de sociale
situatie waarin het geuit wordt. Het is misschien het vroegste voorbeeld ervan.
De taalkundige antropoloog Dell Hymes (1927 - ) onderzocht vormen van adressen tussen
mensen – met andere woorden – meningsuiting in relatie tot de sociale omgeving.
Er werd gesuggereerd door Potter (2001) dat de wortels van discoursanalyse teruggaan
naar de eerste decennia van de 20ste eeuw in het werk van de Oostenrijks-Britse filosoof
Ludweg Joseff Johann Wittgenstein (1889-1951). Wittgenstein’s opvatting van taal als
gereedschapskist om dingen te doen, heeft duidelijke linken met de discoursanalyse. Taal
doet meer dan enkel zaken te vertegenwoordigen.
De taalhandelingstheorie ontwikkelde in de jaren 1950 en 1960 onder invloed van twee
Britse taalfilosofen: John Langshaw Austin (1911 – 1960) (vooral in het bewerkte boek van
dit werk: ‘hoe dingen doen met woorden’, 1962) en Herbert Paul Grice (1913-1988) met
vooral zijn stelregels voor een gesprek. Een taalhandelingstheorie ziet taal als een sociale
actie, wat een onderliggend concept is in discoursanalyse.

178

De bijdrage van de taalhandelingstheorie is te vinden in het werk van John Austin (bijv. 1975). Hij
gebruikte de term’ performatives’ voor uitingen die een bepaald maatschappelijk effect hebben.
Alle woorden voeren sociale handelingen uit, aldus Austin. Er zijn verschillende aspecten van dit:




‘Locution’ (spreekwijze) is gewoon praten.
‘Illocution’ is wat wordt gedaan door deze woorden te zeggen zoals het vragen, bevelen,
beloftes, waarschuwingen enzovoort.
‘Perlocution’ is het effect van het gevolg van deze woorden op de toehoorder, van dat wat
de spreker heeft gedaan.

Zoals gestart hierboven, nauw verbonden met de taalhandeling theorie is het werk van Paul Grice,
vooral in zijn maximen van coöperatieve toespraak. Deze, hierboven alles behalve, geeft de manier
weer waarop de uitwisseling tussen mensen word beheerst door regels die helpen om het principe
van gesprek samenwerking. Grice's vier stelregels zijn:





Kwaliteit: bijdragen aan een gesprek moet waarheidsgetrouw en oprecht zijn.
Aantal: voldoende informatie moet worden verstrekt tijdens het gesprek.
Wijze: bijdragen aan een gesprek moet kort, duidelijk en overzichtelijk zijn.
Relatie: bijdragen moet relevant zijn.

Als een van deze stelregels worden geschonden, zo lang als de coöperatieve beginsel operatieve
blijft, zal de hoorder de neiging hebben om te veronderstellen dat het adagium wordt toegepast.
Dat wil zeggen, indien de bijdrage niet relevant lijkt zal de hoorder trachten te begrijpen alsof het
relevant is.
De term discours analyse werd geïnitieerd door Zellig Harris in een paper gepubliceerd in 1952-en
ook al opgepikt door PsycINFO op dat moment, deze paper is maar vijf keer geciteerd geweest in
de psychologie literatuur, dit verwijst naar het ontbreken van een directe invloed van het werk van
Harris in de psychologie . De studie van het gesprek (discours) toonde een snelle groei in de jaren
1960 en 1970, effectief op een pan-disciplinaire basis, maar het duurde tot de jaren 1980 voordat
het begon te groeien in de discipline van de psychologie. Zijn route in de psychologie was door
sociologie. Jonathan Potter deed uitgevoerd onderzoek in het departement Sociologie van de
Universiteit van York in het Verenigd Koninkrijk. In het bijzonder, werkte hij samen met Michael
Mulkay aan de sociologische wetenschap. Mulkay, samen met Nigel Gilbert, geeft zeer invloedrijke
werken op wetenschappelijk discours (bijvoorbeeld Gilbert & Mulkay, 1984).
Ze maakte onderscheid tussen de rekeningen van het werk gepubliceerd door wetenschappers in
wetenschappelijke tijdschriften en de rekeningen van het werk geleverd door wetenschappers in
gesprek. Wetenschappelijk discours in de twee instellingen was anders en gebruikt verschillende
interpretatieve repertoires. Dus in de formele instelling van het empiristische repertoire (formeel
wetenschappelijk) werd gebruikt, maar in de informele setting een heel ander repertoire werd
gebruikt. De laatste kan worden omschreven als een voorwaardelijke repertoire, omdat het sterk
afhankelijk is van biografische elementen en persoonlijkheden. Het belang hiervan was dat deze
manier van denken het best werd gekenmerkt door een verwijzing te maken naar ideeën van de
discoursanalyse. Mulkay riep academische discussie groepen over discoursanalyse waarin Potter en
andere beroemdheden van het veld hebben deelgenomen aan (Universiteit van York, Departement
Sociologie, nd).
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Jonathan Potter en Margaret Wetherell's Discourse and Social Psychology: naast attitudes en
gedrag werd gepubliceerd in 1987. Het wordt beschouwd als een klassieker en was een belangrijke
route voor de invoering van de discoursanalyse in de psychologie. Potter's training was in de
psychologie en sociologie. Natuurlijk, omdat dit keer Jonathan Potter is geassocieerd met de
universiteit van Loughborough en haar invloedrijke groep van onderzoekers in discoursanalyse,
conversationele analyse en retoriek.
Dit is een te verwaarlozen ander onderdeel van discours analyse die is ontstaan in het werk van de
Franse academische Michel Foucault. Dit kan worden beschouwd als het belangrijkste alternatief
voor de Potter en Wetherell versie van dediscoursanalyse binnen de psychologie. In dit verband is
het waard ook te vermelden dat Foucault werd opgeleid in de psychologie, die hij leerde voor een
tijdje, hoewel hij vaak is (en beter) omschreven als een filosoof of een historicus. Foucault's werk
gecentreed rond kritische studies van de psychiatrie, gevangenissen, humane wetenschappen en
geneeskunde, dat wil zeggen de belangrijkste maatschappelijke instellingen. Hij werkte op het
onderwerp van de macht en de verhoudingen tussen discours, macht en kennis. Zijn studie van de
psychologie wordt weerspiegeld in zijn 1961 boek De geschiedenis van de waanzin in de Klassieke
Era (Engels versie, Foucault, 2006). In deze studie werden de oorsprong van de concepten van
'geestesziekte' geïdentificeerd met behulp van archiefmateriaal. Foucault veracht de moderne
psychiatrie en wees de dominante opvatting af dat de behandeling van de waanzin door de
negentiende-eeuwse medische professie neer kwam op een vorm van verlichte bevrijding, die de
grofheid en de brutaliteit van de behandeling van de 'gek ' in vorige eeuwen vervangt. Hij vroeg
zich af of ten aanzien van gekke mensen deze als 'ziek' aanzien beschouwd kan worden als een
vooruitgang. Foucault zag de medische behandeling van 'gekke' mensen in principe als een middel
om te controleren wie, op een bepaalde manier, de de moraal uitdaagde van de burgerlijke
maatschappij. Psychiatrische ziekenhuizen, bijvoorbeeld, werden opslagplaatsen voor paupers in
Victoriaanse tijden. Waanzin is in het verleden geen vaste categorie, maar een die is gemaakt door
middel van rede, die een maatschappelijk doel gediend. Discoursen veranderen over de tijd.

Foucauldiaanse discoursanalyse maakte hun eerste belangrijke vooruitgang bij de AngloAmerikaanse psychologie in de jaren 1970, maar vooral in het boek ‘verander het onderwerp’:
Psychologie, sociale regelgeving, en subjectiviteit (1984) door Julian Henriques, Wendy Hollway,
Cathy Urwin, Couze Venn en Valerie Walkerdine .
Een deel van het boek laat zien hoe Foucault's ideeën kunnen worden toegepast op een
psychologisch perspectief. Volgens John Shotter (1999): '... het kan nu worden gezien als een van
de vroegste uitingen op de agenda voor het gebied van psychologische onderzoek nu ondermeer
bekend als Critical Psycholody' (p.482). Deze link tussen Foucauldiaanse ideeën en kritische
psychologie dient niet te worden gebruikt om aan te geven dat de Potter en Wetherell versie van
discoursanalyse niet claimt op een breed concept van de kritische psychologie. Het geeft
(bijvoorbeeld zie Hepburn, 2003). Andere voorbeelden van de invloed van Foucault ideeën over de
psychologie die te vinden zijn in het werk van Ian Parker, in het bijzonder op het gebied van de
geestelijke gezondheid, in de boeken Deconstructing Psychopathologie (Parker, Georgaca, Harper,
McLaughlin & Stowell-Smith, 1995) en Deconstructing psychotherapie (Parker, 1999).
De relatieve impact van de twee standpunten van de discoursanalyse is moeilijk te beoordelen.
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Opvallend is echter dat de psychologische literatuur vijf keer meer heeft geciteerd voor Potter en
Wetherell's Discourse and Social Psychology dan voor Henriques et al.. ’S Changing the Subject.
Kritische discoursanalyse onderscheidt zich van andere vormen van discoursanalyse vanwege de
centrale focus op macht en sociale ongelijkheid. Dus de manier waarop macht steeds wordt
bevestigd door middel van taal is cruciaal in kritische discoursanalyse.
... Kritisch discours analisten willen weten welke structuren, strategieën of andere
eigenschappen van tekst, praten, verbale interactie of communicatieve gebeurtenissen een
rol in deze vormen van voortplanting af spelen. (Van Dijk, 2001, p.300)
Hepbrun (2003) suggereert dat het ook kwesties van politiek, moraal en sociale verandering omvat.
Machtspositie heeft betrekking op de uitoefening van de macht door elites, instellingen en andere
maatschappelijke groeperingen (Van Dijk, 2001). Deze oefening van de macht wordt geassocieerd
met een aantal verschillende vormen van sociale rassen, etnische en gender ongelijkheid.
Natuurlijk werkt taal niet alleen in een richting en heeft het dus potentieel om de belangen van
kansarme mensen te ondersteunen, zoals in de retoriek van 'Black Power'.

9.4

Hoe discoursanalyse doen?

Discoursanalyse wordt vaak gepresenteerd door hulpverleners als een ambacht of vaardigheid in
plaats van een opeenvolging van dingen om te doen, waaruit de analyse naar voren komt. Er zijn
geen lijsten met gedetailleerde stap-voor-stap uitleg over hoe je een discoursanalyse moet doen in
de gefundeerde theorie literatuur. Er is veel informatie over de basisvaardigheden die betrokken
zijn bij het verzamelen van gegevens (zoals interviews, die wordt behandeld in hoofdstuk 6). Het
proces van analyse in discoursanalyse heeft de neiging om gemystificeerde te zijn voor
uitoefenaars en wordt gepresenteerd als moeilijk. Een deel van het probleem, van het oogpunt van
een nieuwkomer, is dat discoursanalyse te maken heeft met onevenredig meer theorie dan de
meeste kwalitatieve onderzoeksmethoden. Veel van wat je moet weten is samengevat eerder in dit
hoofdstuk, echter. Lees in de diepte over deze onderwerpen en je zult snel vooruitgang maken in
de richting om het veld te beheren. Discoursanalyse heeft een uitgekiend concept van de taal die
zeer onderscheidend is en de parameters bepaald voor een nieuwe analyse van gegevens. Als
gevolg daarvan, is het uiterst belangrijk om de aanpak te begrijpen van discoursanalyse alsook om
te bestuderen hoe onderzoekers hun interpretaties door het lezen van de literatuur samenvoegen
op het gebied, vooral de studies die het dichtst bij je eigen inhoud zijn.
Dit kost tijd en is een continu proces, zelfs voor de meest deskundige mensen in het veld. Eigenlijk
zijn er verschillende stijlen van discours analyse 'en ze vertonen niet allemaal een universeel
patroon. Dit maakt het dubbel zo belangrijk om de literatuur te lezen om vertrouwd te zijn met de
belangrijkste brede aanpak. Een dergelijke lezing zal de lezer inzicht geven in de subtiliteit van de
gedachte achter een paar discours analyses. Terwijl dit geldt voor alle methoden, ligt bij de
discoursanalyse de nadruk op de theorie niet gelijk met alle andere kwalitatieve analyse methoden.
Dit alles is om te zeggen dat de jonge discours analist een hoop gewoon kan leren door het gebruik
van de basis theorie als ze door hun transcripten lezen -bv het register wordt ingezet, hoe kennis in
het gesprek worden beheerd, het gebruik van de aard van de retorische middelen, en hoe de
repertoires de discursieve wordt gebruikt, enzovoort.
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Dit is een onderdeel van alle discours analyse en is het uitgangspunt voor het bereiken van
bepaalde originaliteit in zijn onderzoek.
Het is waarschijnlijk duidelijk, dat omdat de discoursanalyse deze extra dimensie heeft van de
theoretische verfijning, de verwachtingen van de nieuwkomer in discours analyse in termen van de
theorie niet al te hoog mogen liggen. Niemand zou verwachten dat de beginnende discours analist
werk levert dat geheel origineel en theoretisch vernieuwend is. Dus er zal in eerste instantie,, een
aanzienlijke discrepantie zijn tussen wat kan worden gezien in de beste onderzoeksrapporten en
wat gezien kan worden bij de student. Typisch, een beginnende onderzoeker sluit nauw aan bij het
model van een discoursanalyse studie die indruk geeft op hen en die dicht bij hun onderzoek
belang ligt. In kwantitatief onderzoek, is dit vaak benoemd als een replicatiestudie- het voorbeeld
is gevarieerd, misschien aspecten van de methode, enzovoort- maar over het algemeen, de nieuwe
studie is nauw verbonden aan het origineel. Hoewel dit misschien te kort schiet in termen van
creativiteit, zulke voorbeelden stellen een nuttig doel in zichzelf voor. Overname van dit soort
aanpak wanneer je nieuw bent in discoursanalyse is een goede oefening en de student kan veel
hogere doelen bereiken eenmaal ze dit ervaring hebben opgebouwd.
Duidelijke exposities van hoe je discoursanalyse moet doen zijn enigszins zeldzaam. Dit komt deels
doordat de procedure die door een onderzoeker wordt uitgevoerd een afspiegeling vormt van hun
specifieke interesses, maar ook omdat verschillende onderzoekers verschillende stijlen hebben
voor hetzelfde te doen. Bovendien wordt algemeen geoordeeld dat er geen basis-set van
procedures is die een bevredigende analyse van de gegevens garandeert. Potter zet dingen op deze
manier:
Er is geen een recept voor het doen van discoursanalyse. Verschillende soorten van studies
omvatten verschillende procedures, soms intensief werken samen met een transcript, een
andere keer op basis van een groot corpus. Analyse is een ambacht om het kunnen
ontwikkelen van een gevoeligheid voor het ontstaan en is actiegericht, gelegen en
geconstrueerd in de aard van het discours. Toch zijn er een aantal ingrediënten die, wanneer
ze gecombineerd worden met elkaar ze waarschijnlijk wel iets bevredigend produceren.
(Potter, 2004, p. 611)
Misschien meer grafisch is een eerdere beschrijving van het proces van discoursanalyse van Potter:
... discoursanalyse doen is een ambachtelijke vaardigheid, meer als fietsen of het geslacht
bepalen van een kip dan het recept volgen voor een milde kip Rogan Josh. (Pottern 1997,
p.95)
Discoursanalyse wordt gekenmerkt door de beoefenaars ervan als een 'open-ended' en circulaire
(iteratief) proces (Taylor, 2001). Het discours analist heeft de taak voor het vinden van patronen
maar zonder duidelijke voorstelling van hoe deze patronen er waarschijnlijk uitzien. Taylor wijst
erop dat er 'blind geloof' is langs de kant van de onderzoeker dat er ergens in de gegevens iets is
dat rechtvaardigt de investeringen van de onderzoeker in de analyse. De analist zal herhaaldelijk
door zijn gegevens gaan in termen van wat past en wat past niet in de voorlopige patronen
geformuleerd door de analist.
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Dit proces van onderzoeken en opnieuw te onderzoeken kan een investering van tijd zijn die
problematisch is voor de onderzoeker die werken met conventionele tijdschema’s en, in het
bijzonder te betrekken, studenten die werken met hun eigen tijd beperkingen: 'Data-analyse kan
niet verricht worden in een of twee sessies' (Taylor, 2001, blz. 38-39). Bovendien kan het moeilijk
zijn om te anticiperen op de beide richtingen waarin de analyse zal gaan en het eindpunt van de
analyse. Met 'rijke' kwalitatieve gegevens, kunnen nieuwe analytische bevindingen komen, zelfs
wanneer de analytische mogelijkheden lijken uitgeput.
Ondanks dit alles, zijn er adviezen die kunnen worden gevolgd. In deze sectie presenteren we de
versie van discoursanalyse in verband met Potter en Wetherell (1987). (Voor een overzicht van
Founcauldian discoursanalyse zie Kader 9.2) De volgende is gebaseerd op Potter (2003) suggesties
over de korte opeenvolging van stappen die kunnen overwegen worden bij het doen van een
discoursanalyse (Figuur 9.4). Het advies is goed, maar zoals met alle kwalitatief onderzoek, advies
over de analyse slechts duurt slechts enkele seconden om te lezen, maar het in praktijk brengen is
inderdaad zeer tijdrovend:

Box 9.2: Kernbegrippen: Foucauldiaanse discoursanalyse
Volgens Parker, Georgaca, Harper, McLaughlin en Stowell-Smithe (1995):
Foucault's werk is van onschatbare waarde geweest in het investeren van aandacht in de
manier waarop taal wordt georganiseerd rond verschillende systemen van betekenissen die
posities van macht bieden aan bepaalde categorieën van mensen en ontkrachten van
anderen. Deze systemen van betekenissen zijn discours. In recente debatten binnen de
psychologie, de kritische schrijvers bestuderen structuren van de macht in het discours deze
zijn serieus genomen want wat mensen onderdrukte is al lang bekend, dat de manier waarop
we spreken is verbonden met voorrecht en, soms, weerstand ... (p.10)
Deze woorden kunnen op mijlen afstand lijken, van de gebruikelijke dingen die men leest in boeken
over onderzoeksmethoden-betrouwbaarheid, validiteit, triangulatie en dergelijke dingen. Ze zijn
niet typisch voor veel schrijven in kwalitatieve onderzoeksmethoden rond die kwestie. Het is niet
bruikelijk binnen de psychologie, in het algemeen, om kwesties van macht op de voorgrond te
brengen. Dit betekent dat Foucauldiaanse discoursanalyse is enigszins ongemakkelijk met het
typische psychologisch perspectief.
Maar dit is het punt van Foucault discours analyse- het vraagt vaak een goedaardige begrip van
verschijnselen in verband gebracht met maatschappelijke instellingen en herformuleringen in
termen van macht en dominantie. Dit kan evenveel gelden voor de activiteiten van psychologen en
psychiater, bijvoorbeeld als andere, meer overduidelijk krachtige sociale instellingen.
Betrokkenheid bij kwesties van macht onderscheidt Foucault discours analyse van de sociale
constructionistische discoursanalyse van Potter en Wetherell (1987).
Deze zijn niet gelukkig bedgenoten en de academische schermutselingen tussen deze twee zijn
legendes. Bijvoorbeeld, Parker (2007) schrijft:
Discursieve psychologie ... veegt historische analyse weg en zelfs de sociale context voor de
bots van de tekst worden geanalyseerd. Wat mensen zeggen over iets is pedant herhaald, en
de functies van het gesprek nader uitgewerkt tot de lezer; vaak de oefening net zo zinloos als
het is Minde-numbingly unilluminating. (Blz. 137)
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Of, uit het andere kamp, Potter, Edwards en Ashmore (2002):
Parker werft de gekwelde, onderdrukte en vermoorde mensen van de wereld om zijn
filosofische positie (kritisch realisme), alsof hun lijden en dood getuigenis zijn visie droeg, en
eenzijdig met zijn (ambivalent en veroorzaakt) afkeer van niet-Foucauldiaanse
discoursanalyse gesprek, ethonomethodology ... (p.77)

Dus u bent gewaarschuwd deze dingen zijn niet alleen zaken van woorden. Meestal zijn de dingen
een beetje meer goedaardige wel.
Kortom, de typische Foucaldian (kritische) discoursanalyse behandelt interviews en soortgelijke
tekst als onderdeel van een 'bigger picture' buiten de directe context waarin de woorden werden
uitgesproken. Deze grotere foto kan omvatten, bijvoorbeeld, het hele lichaam van het
psychologische schrijven over de geestelijke gezondheid. Discoursen ' vergemakkelijken en
beperken en mogelijk maken wat gezegd kan worden (door wie, waar, wanneer)' (Parker, 1992,
xiii). Bovendien, discoursen voeren ook beschrijvingen van het object van het discours. Dus, als de
analyse van het huwelijk, gebouwd in de vertogen over het huwelijk zijn 'beschrijvingen' van de
aard van het huwelijk. Het discours identificeert ook de belangrijkste onderwerpen van het
discours, in dit geval zijn ze misschien man en vrouw maar het kan ook familie zijn, bijvoorbeeld.
Elk van de onderwerpen in het discours zal zijn eigen subjectieve ervaringen als gevolg hebben, van
het discours-dit is over het algemeen aangeduid als subjectiviteit of subjectiviteiten.
Foucauldiaanse discoursanalyse kan worden beschreven als macro-tekstueel aangezien het beoogt
discours te begrijpen op een breed, maatschappelijk niveau. Het gaat over hoe teksten van alle
soorten betrekking hebben op belangrijke aspecten van de organisatie van de samenleving. De
andere vorm van discoursanalyse omschreven als micro-tekstueel sinds de analyse spreken over
het niveau van de sociale interactie die de tekst geproduceerd.
De gebruikte materialen in dit soort discours analyse zijn eender welke betekenis dragend. Dus
Foucauldiaanse discoursanalyse kan gebruik maken van interviews en andere vormen van verbale
interactie als deze voldoet aan het doel van de analyse. Toch kan de methode ook boeken op
nemen, studieboeken, uitzendingen, televisie-uitzendingen, films en zelfs foto's. Elk van deze kan
worden gezien als doordrenkt met betekenissen. Natuurlijk kunnen deze verschillende soorten
materiaal zeer belangrijke implicaties hebben en dit moet worden beschouwd als onderdeel van de
analyse.
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Figuur 9.3: een overzicht van Willig’s (2008) stappen voor Foucauldiaanse discours analyse







Stap 1: Bepaal hoe het 'object' is gebouwd in discours
Stap 2: Identificeer de verschillende betrokken discoursen
Stap 3: Identificeer de actiegerichtheid: wat is opgedaan met behulp van een bepaalde
discours
Stap 4: Wat zijn de onderwerp posities van mensen binnen een bepaalde discours?
Stap 5: Wat zijn de implicaties van de object constructies en onderwerp posities voor het
openen en het afsluiten van de actie?
Stap 6: Wat zijn de gevolgen van de discours voor de subjectieve ervaring van het individu?

Het volgende is een gestileerde rekening over hoe met Foucauldiaanse discoursanalyse om te gaan
(figuur 9.3)






Stap 1: Bepaal hoe het 'object' is gebouwd in het discours: Het 'onderwerp' in
Foucauldiaanse discoursanalyse is het onderwerp van studie, die is vooral afhankelijk van
de vraagstelling die wordt aangepakt. Dus het kon het huwelijk, het leger, een aspect van
de psychologie, redundantie, of een oneindig aantal onderwerpen zijn. Het object wordt
behandeld in de tekst als een waaier van verschillende functies en de taak van de analist is
het identificeren van de verschillende manieren waarop het object is uitgelegd in de tekst
(en) in kwestie. Dus de analist moet de verwijzingen (direct of indirect) nagaan om het
object te vinden. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin het onderwerp
eenvoudigweg niet bij naam genoemd wordt, maar het is geïmpliceerd. Het object kan
worden verwezen naar eufemisme of in een reeks van andere indirecte manieren. Gewoon
ze markeren met een markeerstift kan voldoende zijn om deze verwijzingen en
bijbehorende relevante informatie te begrijpen en vinden van de manier waarop het
onderwerp is opgebouwd.
Stap 2: identificeer de verschillende betrokkenen discours: Dus het delen van de tekst die
relevant zijn voor het doel van het discours zijn gemarkeerd en geïdentificeerd. Wat is in
wezen dezelfde discursieve onderwerpen kunnen zijn opgebouwd op verschillende
manieren. In Box 9.3 zullen we zien dat er twee verschillende constructies van het huwelijk
zijn: (a) het romantische repertoire en (b) het realistische repertoire. Dus de analytische
taak in deze fase is het materiaal zeer zorgvuldig onderzoeken met het oog op de
verschillende vertogen die zijn te vinden in de data en te identificeren. Hoewel de twee
huwelijk repertoires hier bovengenoemd vrij duidelijk lijken te zijn, dit gaat voorbij het feit
dat er misschien andere discoursen verwacht kunnen worden, zoals een religieuze
discours die niet een eigenschap van individuen is en dat een individu meer dan een
discours kan naar voor brengen in de loop van een interview.
Stap 3: bepaal de actiegerichtheid: wat is opgedaan met behulp van een bepaald discours
wat is het gevolg van verwijzing naar een bepaald discours met betrekking tot zijn
onderwerp op een bepaald punt in de tekst? Wat is de functie van dit en hoe is het
verband met andere constructies die verschijnen op dat punt in de tekst? Bijvoorbeeld, als
de tekst verwijst naar een romantische opvatting van het huwelijk dan kan dit mogelijk een
gescheiden man om zijn scheiding die zijn vrouw de schuld geeft voor de scheiding omdat
ze niet romantisch is.
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Als de tekst verwijst naar een realist repertoire dan kan het misschien helpen dat de man
zijn echtscheiding verklaard op grond dat hij werkloos is geworden. In Willig's (2008)
woorden: 'Een focus op actiegerichtheid stelt ons in staat het verkrijgen van een beter
begrip van wat de verschillende constructies van de discursieve object kunnen bereiken
binnen de tekst' (p.116).
Stap 4: wat zijn de onderwerp-posities van mensen binnen een bepaalde discours: Een
onderwerp standpunt verwijst naar de plaats waar een bepaald individu gelegen binnen
het stelsel van rechten, verplichtingen en rechten die mensen gebruiken om een bepaalde
discours in te kopen. Ze definiëren 'discursieve locaties van waaruit men kan spreken en
handelen' (Willig, 2008, blz.116). Stel dat het discours een romantische is, dan zijn de
locaties van beide partners hoofdzakelijk gedefinieerd door deze. De romantische discours
verwachtingen van vrouwen zijn heel verschillend van dat van mannen. Bijgevolg, hoewel
ze niet rigide zijn op de manier waarop rollen zijn, onderwerp posities geven veel weer
over wat kan worden gezegd en gedaan door deze andere onderwerp posities.
Stap 5: Wat zijn de gevolgen van de onderwerp-constructies en onderwerp posities voor
het openen en afsluiten van actie: Met andere woorden, wat is de rol van de bouw van het
onderwerp en de onderwerp positie in de praktijk? Overeenstemming met het voorbeeld
van de vertogen van het huwelijk, een religieus discours zou shit-down acties leiden tot
echtscheiding. Wat zijn de opties voor actie?
Stap 6: Wat zijn de gevolgen van het discours voor de subjectieve ervaring van het
individu: Wat is de relatie tussen een discours en subjectiviteit? Discoursen construct
sociale en psychologische realiteit voor het individu in termen van (a) het zien van de
wereld en (b) het zich in de wereld. 'We zijn nu bezig met wat kan worden gevoeld,
gedacht en ervaren vanuit verschillende posities onder voorbehoud' (Willig, 2008, p.117).
Dus, bijvoorbeeld, kan het zijn dat in termen van het romantische discours van het
huwelijk, een man kan grote verwarring ervaren als zijn vrouw hem verlaat, omdat hij zijn
baan verliest.

Aan iedereen die Foucault heeft gelezen, deze rekening van discours analyse lijkt te negeren hoe hij
macht begreep. Haak (2001) neemt beide versies van discoursanalyse in een taak voor het
lokaliseren van de macht in de constructieve kracht van de taal. Haak legt uit: 'Foucaults opvatting
van discours is veel nauwer te situeren bij kennis, materieel en macht dan het is tot taal' (p.542).
Maar natuurlijk, de macht verandert historisch in het discours van het huwelijk, bijvoorbeeld. In de
eenentwintigste eeuw de instellingen rond het huwelijk kunnen gezien worden als veel zwakker
dan ze waren in de negentiende eeuw, toen zowel de kerk en staat meer macht uitoefende, ten
dele door middel van taal. Dus misschien een Foucauldiaanse rekening van het huwelijk in de
negentiende eeuw zou betekenis vertogen die meer werd geassocieerd met alle vormen van
institutionele macht. Misschien, tegenwoordig ligt de kracht van het huwelijk eerder in taal dan in
sociale instellingen.
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Figuur 9.4: een samenvatting van Potter’s (2003) stappen in discoursanalyse:












Stap 1: verzamelen van materiaal voor de analyse
Stap 2: opname en transcriptie
Stap 3: Genereren van de hypothese
Stap 4: codering: de bouw van een verzameling
Stap 5: de analyse
o Zoeken naar patronen
o Overwegen van volgende keren
o Afwijkende gevallen
o Andere soorten materiaal
Stap 6: valideren van analyse
o Deenemers oriëntaties
o Afwijkende gevallen
o Lezer evaluaties

Stap 1: Verzamelen van materiaal voor de analyse: Interviews en naturalistische
gesprekken zijn de belangrijkste soorten van gegevens voor de discoursanalyse. Toch
kunnen echter de gegevens van focusgroepen, internet, kranten, televisie en een breed
scala van andere bronnen, bij gelegenheid, gebruikt worden. Het algemeen kenmerk van al
deze is dat ze interactie betrekken. Waar bijvoorbeeld interviews en focusgroepen worden
gebruikt, het primaire doel van de onderzoeker is het verschaffen van wat Potter (2003)
beschrijft als een 'conversatie milieu "(p.80). Het doel is het creëren van een situatie
waarin discursieve praktijken duidelijk geworden, samen met de aard van de middelen die
de deelnemers op trekken in deze omstandigheden. Als de onderzoeker de voorkeur heeft
om gebruik te maken van natuurlijk voorkomende gesprekken, dan is de toegang tot deze
aanzienlijk moeilijker. Denk maar aan dergelijke potentiële hulpbronnen-politie interviews,
sociale diensten interviews, begeleidingsgesprekken, televisie-interviews, telefonische
gesprekken van het bedrijfsleven - en het wordt duidelijk waarom de toegang tot hen
moeilijk is. Ethische bezwaren zijn belangrijk, maar organisaties kunnen een willekeurig
aantal andere redenen hebben waarom zij niet wensen dergelijk materialen te delen met
de onderzoekers. Er is meer discussie over aspecten van het beheer van onderzoek in de
vorm van interviews en focusgroepen in hoofdstuk 3 en 4.
Stap 2: Opname en transcriptie: Er is geen rechtvaardiging voor geen audio-opname en
transcriptie van de datum bij discoursanalyse te doen. Hoewel sommige geaard theoretici
(bijvoorbeeld Glaser, 1998) hebben betoogd dat dit tijdrovend is en de onderzoeker beter
af zou zijn het verzamelen van nieuwe interview gegevens om hun analyse te informeren,
is er weinig steun voor dit standpunt onder de overgrote meerderheid van de kwalitatieve
onderzoekers. De functie van transcriptie is het vergemakkelijken van de analyse en de
communicatie met andere onderzoekers. Bovendien, met behulp van het Jefferson
systeem maakt het mogelijk dat specifieke details ter beschikking worden gesteld voor de
analyse die van oudsher gewoon zou worden beschouwd als lastig of vervelend.
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Harvery Sacks (1992) realiseerde zich dat dergelijke details in gesprek als aarzelingen,
pauzes, hoesten en dergelijke werden bijgewoond door mensen die zich bezighouden met
interactie. Er is veel meer informatie over het opnemen en transcriptie op hoofdstuk 3 en
6. In het algemeen is de foucauldiaanse discours analist veel minder geneigd de Jeffersontranscriptie te gebruiken dan een onderzoeker die de volgende constructionistische Potter
en Wetherell benadering van discoursanalyse volgt.
Stap 3: hypotheses genereren: Het woord 'hypothese' wordt niet gebruikt in de
wetenschappelijke zin van een toetsbaar en weerlegbare relatie. Integendeel, het geeft aan
dat het nodig is onderzoekers te stimuleren om ideeën te ontwikkelen over wat er gaande
is in de sociale interactie en hun onderzoeksideeën te gidsen. In termen van beslissen
welke onderwerpen aan te pakken, kan een aantal gemeenschappelijke mogelijkheden
relevant zijn voor het werk van de onderzoeker. Onderzoekers verzamelen vaak hun
gegevens en komen tot de ontwikkeling van een aantal ideeën, vragen of een brede reeks
van kwesties die, hopelijk, hun onderzoek kunnen richten:
o De onderzoeker heeft een algemeen belang bij een bepaald onderzoek instelling
zoals arts-patiënt interactie, klassikaal onderwijs, enzovoort, en hoe de interactie is
uitgevoerd in deze instellingen.
o De onderzoeker heeft aanzienlijke hoeveelheden gegevens die zij verzameld voor
andere onderzoeksdoeleinden, maar lijken onder-geanalyseerd of zelfs verspild.
o De onderzoeker heeft een uitnodiging ontvangen om onderzoek te verrichten over
een bepaald onderwerp.
Wat de impuls voor het onderzoek ook gegenereerd, is er behoefte aan een focus, een
perspectief, of een overzicht dat kan worden toegepast door de onderzoeker. Dit kan
ontwikkelen in de eerste fase van het onderzoek, hoewel Potter (2003) suggereert dat het
typisch is voor het transcriptie stadium omdat dit het stadium is waarin de onderzoeker
begint om echt te werken met zijn gegevens. Om wat voor reden dan ook, 'het eerste deel
van het discours onderzoek is vaak het genereren van meer specifieke vragen of
hypothesen of het merken van de intrigerende of verontrustende verschijnselen' (Potter,
2003, blz. 83).
Een discours analist kan analytische nota’s maken om te helpen met dit proces van ideegeneratie-zoveel als de memo in de gefundeerde theorie (zie hoofdstuk 8). Aan de andere
kant kan praten via een van de gegevens en analyses met gelijkgestemde anderen in
formele of informele discussie-sessies ook productief zijn. Komt bijvoorbeeld een groep
onderzoekers bijeen om een bepaald segment van de gegevens te bespreken elke vertelt
zijn of haar eigen analytische ideeën



Stap 5: De analyse: proces van analyse heeft zowel inductieve als deductieve aspecten.
Bijvoorbeeld: lezen van een specifiek extract kan helpen om ideeën te genereren die de
onderzoeker helpen om het proces van het extract te snappen. Dit is inductie, en in
alledaagse termen, relatief speculatief omdat het gebaseerd is om niet-reële data. Dingen
stoppen daarbij niet gezien de inductieve uitleg van wat gebeurt in de data ook nog kan
geëvalueerd worden tegen andere – gerelateerde extracts. Dat is dan een deductief
proces, wat helpt om vast te stellen of de uitleg ook kan werken in sommige specifieke
omstandigheden of dat het blind eindigt, analytisch gezien.
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Willig geeft de volgende verklaring:
o

Uitleg van figuur 9.5 (pag 234): Analyse van letterlijke data is gegenereerd door
aandacht te geven aan de constructieve en functionele dimensies van de
redevoering (discrouse). Om een systematische en ononderbroken exploratie van
deze dimensies, context, variabiliteit & constructie van beredeneerde zaken
moeten bijgewoond worden. De onderzoeker kijkt naar hoe de tekst zijn objecten
en subjecten construeert, en welke gevolgen er kunnen zijn. Om de verschillende
constructen van subjecten en objecten te identificeren in een tekst, moeten we
aandacht geven aan de terminologie, stijl en grammaticale functies, zeker aan de
metaforen en spreekwoorden men gebruikt in de constructies.
Verschillende repertoires kunnen gebruikt worden door één en dezelfde spreker in
verschillende afdwalende contexten in navolging van verschillende sociale
objectieven. Deel van de analyse van die redevoering is om de actie-oriëntatie te
identificeren. Om daartoe in staat te zijn, moet de onderzoeker heel aandachtig
zijn om de context van de redenering te volgen waarin de zaken zijn geproduceerd
en proberen om hun gevolgen voor de participanten in de conversatie te volgen.
Dit kan enkel bevredigend zijn op basis van een analyse van de bijdragen tot de
conversatie van zowel de interviewer als de geïnterviewde. Het is belangrijk om de
taal te bekijken in de context!

o

Potter heeft het over de 4 aspecten van de analyse
Werk het idee gegeven wat als volgend
in de tekst komt?

Moedigen slecht passende gevallen aan
voor een herziening van een analytisch
idee?

ANALYTISCH IDEE

Demonstreren de data een patroon van
wat de onderzoeker claimt?

Is het analytisch idee krachtig in de
context van ander materiaal zoals
andere maar gerelateerde types van
gesprekken?

Figuur 9.6: dingen om te checken tijdens de analytische fase


Zoeken naar een patroon: De onderzoeker kan door de kern van de data
zoeken hoe regelmatig een specifiek patroon opduikt. Als dat patroon
gelijk is dan geeft dat extra sterkte aan de analyse. Het patroon kan echter
ook specifiek zijn bij bepaalde omstandigheden, en die moeten dan
uiteraard geïdentificeerd worden



Overwegen van volgende stappen: in discours-analyse heeft de sequentie /
opvolging van interactie een belangrijke analytische implicatie. Wat
gebeurt er als volgende gebeurt tijdens de interactie is informatief voor
wat daarvoor gebeurde. Als gevolg, zullen we beter begrijpen wat
overwogen wordt als we begrijpen wat als volgende in het gesprek naar
voor komt. Het begrijpen van de volgende spreker en zijn conversatiebeurt
heeft sterke implicaties voor de onderzoeker voor het begrijpen van een
segment tekst.
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Focussen op deviante gevallen: deviante gevallen zijn simpele delen van
het discours waarin verschillende dingen lijken te gebeuren in vergelijking
met het normaal patroon dat anders naar voor komt in de analyse. Het
begrijpen van deze casussen kan analytisch gezien meer beloning geven
dan wanneer normale patronen onderzocht worden & voorkomen.



Focussen op andere soorten materiaal: er is een range van extra materialen
die gebruikt kunnen worden bij particuliere analyses. Als de studie over
telefoontjes gaat naar noodnummer-organisaties dan kan het dat de
onderzoeker het helpend vindt om de bevindingen van de studie te
vergelijken met andere telefoonoproepen naar andere organisaties. Ook
kan de onderzoeker telefoontjes naar noodnummers vergelijken met
telefoonoproepen tussen vrienden. Dit is gedeeltelijk waarover de studie
gaat en welke andere types van data er voorhanden zijn.

Stap 6: Valideren van de analyse: Volgens Potter (2003) is er geen vast onderscheid tussen
het proces van analyse en het proces van valideren van de analyse in discours analytisch
werk. Vandaar dat sommige van de procedures die gebruikt worden in het valideren van de
analyse gelijkaardig zijn aan de methoden die gebruikt worden in de analyse zelf.
o

Oriëntatie van participanten: als een particulier uittreksel wordt gegeven door een
particuliere interpretatie door de analyst, is het belangrijk om te zien of de
interpretatie ondersteund wordt door hoe de volgende participant in het discours
antwoord.

o

Afwijkende gevallen: worden gebruikt tijdens de analyse maar kunnen ook gebruikt
worden in de validatiefase. Potter (2003) geeft het voorbeeld van nieuwsinterviews
waar het is getoond dat de interviewer niet verantwoordelijk is voor de kijk die in
het interview geuit worden. Er zijn afwijkende gevallen waar de interviewer een
blaam krijgt of verantwoordelijk gesteld worden. Er werd gevonden dat deze
interviews kunnen leiden tot problematische interacties wat een verstorend effect
heeft op het interviews

o

Coherentie: komen bevindingen van de nieuwe studie overeen met die van
gelijkende, eerdere studies? Zoja, dan is er evidentie voor validiteit. Als de
bevindingen van de nieuwe studie niet passen in die van eerdere studies, dan kan
de onderzoeksgemeenschap gerechtvaardigd zijn om de nieuwe studie met
voorzichtigheid te behandelen.

o

Evaluatie van lezers: een reeks van extracten tonen aan en illustreren dat de
onderzoeker z’n data-analyse zijn opgenomen in de publicaties. Dit laat de lezer
toe om te checken hoe de onderzoeker tot zijn analyse kwam, en dit op een manier
die mogelijk is met andere onderzoeksmethoden

Op het eind van het analytisch proces, wanneer dat komt, wordt de onderzoeker
geconfronteerd met een belangrijke maar moeilijke vraag rond de waarde van de analyse.
De vraag kan zijn of de onderzoeker inderdaad een analyse heeft geproduceerd. Er is een
reeks van omstandigheden waarin het lijkt alsof een analyse is geproduceerd. Niettemin,
draagt het bij tot een serieuze poging van de onderzoeker om de data te interpreteren of
nieuwe theoretische ideeën te ontwikkelen?
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Antaki, Billig, Edwards & Potter (2003) suggereren een aantal manieren waarin data kan geonder-analyseerd worden. (niet voldoende analyse):
o

Onder-analyse door samenvatting: een simpele samenvatting, zeg maar de
hoofdthema’s die in een specifiek segment van het transcript te zien zijn, dragen
niet bij tot de analyse. Er kan beweerd worden dat het door de onderzoeker is,
maar het voegt niets toe aan het transcript behalve beknoptheid. De samenvatting
verandert de analyse niet tot een grotere fase van abstractie dan de originele data.
Inderdaad, het neemt details weg waarop de discoursanalyse gebaseerd kan zijn.

o

Onder-analyse door kant te kiezen: terwijl kwalitatieve onderzoekers een positie
innemen in de vele topics die ze onderzoeken, de kant kiezen van het standpunt
van de participant kan leiden tot een concentreren op het punt van dat standpunt
wat zorgt dat de rest van wat gebeurt in de data over het hoofd wordt gezien. Het
gevolg is dat de data-analyse incompleet is. Antaki et al stellen dat door het kiezen
van extracten die het standpunt van de participanten steunen, probeert de
onderzoeker eerder te ‘werven’ dan de analyseren

o

Onder-analyse door een over-aanhaling of onder aanhaling (quotation): als de
onderzoeker zijn toevlucht zoekt in het rapporteren van verschillende fragmenten
van de tekst (met weinig toevoeging van de analyse zelf), dan draagt het niet bij
toe tot de analyse. Voor een ding, het scheidt de test van de context waarin het
gezegd is. De onderzoeker kan meewerken door korte samenvattingen in zijn of
haar woorden, deze zouden meer beschrijvend zijn dan analytisch. Het is ook een
probleem als de onderzoeker een specifiek extract neemt en het voor zichzelf laat
spreken, geïsoleerd van de context.

o

Analyse falen door een circulaire ontdekken van discourses & mentale constructen:
bijvoorbeeld: de analyst kan een aantal extracten identificeren wat hij beschrijft als
het representeren van ideology X of discours Y. Dan is deze ideologie of discours
gebruikt om uit te leggen waarom een persoon die specifieke dingen zegt. Helaas is
het niet mogelijk om te bewijzen dat er een ideologie of discours is onderliggend in
de taal simpelweg op basis van een serie van uitspraken die verondersteld worden
om die ideologie te representeren.

o

Onder-analyse door enquête: bijvoorbeeld: de analyst kan ommerken dat een
bepaalde discoursvorm gebruikt wordt bij sommige participanten en kan dit gaan
generaliseren naar alle gelijkaardige participanten. Zonder evidentie dat zo’n
generalisatie mogelijk is, zorgt zo’n overgeneralisatie vaak voor het falen van het
analyseren van iemands data

o

Onder-analyse door spotting: dit betekent dat de onderzoeker net iets anders doet
dan identificeren van de data voorbeelden van processen die geïdentificeerd
worden door discoursanalysten als belangrijke aspecten van taal in een sociale
context. Het is goed als studenten dit doen als deel van hun ontwikkeling. Toch is
het spotten verschillend van de activiteiten van een vogel-observeerder die de de
minder gekuifde mus eruit haalt of de labo-techniker die iemands DNA onderzoekt.
In termen van discoursanalyse zorgt deze activiteit niet voor een toevoeging in de
analyse.
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Burman (2004) voegt nog een ander analytisch falen toe waarvan ze denkt dat Antaki et al
ze over het hoofd gezien hebben omdat het zo tot de basis behoort dat het als vanzelf
wordt gezien. Onder-analyse omdat je geen vraag hebt die de data moet beantwoorden. Ze
suggereert dat de zwakste voorbeelden van discoursanalyse mislukken omdat ze geen
redenen geven waarom de specifiekeanalyse gebeurt is en dus ook niet weten waarom het
gedaan is.
Een graad van zelf-reflectie over je ervaringen van je analytisch proces kunnen je helpen
om te beslissen of je analyse de naam waard is.
Box 9.3 toont een voorbeeld van een discoursanalyse door gebruik te maken van de Potter
& Wetherell aanpak.

Box 9.3: illustratie van onderzoeksstudie – voorbeeld van interpretatieve
repertoire onderzoek in discoursanalyse: goed of slecht?
Het is niet verbazend om te zien dat tijdens de laatste 2 – 3 decades een variëteit aan stijlen voor
discoursanalyes is ontstaan. Een die veel voorkomend is, is de zoektocht voor interpretatieve
repertoires die een brede structuur bieden om over een specifiek ideologieën worden gebruikt).
Lawes (1999) biedt een overtuigend voorbeeld van deze aanpak door te centreren hoe mensen
over huwelijken praten. Ze wijst op bepaalde van de kwesties die geassocieerd zijn met het
huwelijk bij het begin van de 21 eeuw: er vinden minder huwelijken plaats, meer huwelijken
stranden, meer geboortes bij ongehuwde ouders, ….
Ze concentreert het op de groep die zijn identificeert als ‘generatie X’: Westerse, blanke mensen
geboren in de jaren 60-70. De statistische data dat Lawes identificeert suggereert dat deze hele
generatie tegen het huwelijk was.
Lawes beschrijft haar studie als gebruik makend van een discoursanalyse die te vergelijken is met
de benaderingswijze van Potter & Wetherell (1987). Haar steekproef van 20 interviews, 8 vrouwen
en 12 mannen van de X-generatie wordt door Lawes beschreven als een eerder rijke steekproef
voor dit soort analyse.
Een poging om een generalisatie te maken zoals in de traditionele manier van kwantitatief
onderzoek, maar de generalisatie zou gevormd worden door de verschillende visies samen te
leggen om te tonen hoe het huwelijk wordt verstaan. De namen van de participanten en materiaal
die mogelijk de proefpersoon zou kunnen identificeren werden geanonimiseerd voor ethische
redenen. Een flyer werd gebruikt om participanten te recruteren, al werden daar geen details
gegeven. De interviews vonden plaats bij de geïnterviewde thuis en duurden ongeveer 90 minuten.
Interviews voor het onderzoek waren open vragen met een enkele persoon. De interactie tussen
de interviewer en geïnterviewde werd opgenomen in de analyse. De stijl van interviewen liet de
onderzoeker toe om volledig deel te nemen in een relatief informeel, gesprekje. Lawes suggereert
dat door de natuur van de analyse, het niet strikt noodzakelijk is voor de interviewer om neutraal
te blijven maar toch ook een standpunt mag uitdrukken. De vragen die op de flyer gedrukt werden,
werden gebruikt om het interview te leiden.
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De vragen waren onder andere:






Hoe is het huwelijk verschillend van andere soorten relaties?
Hoe zou je je voelen als je nooit zou huwen?
Welke reden is goed genoeg om te huwen?
Welke reden is goed genoeg om te scheiden?
Heb je ooit druk ervaren van andere mensen om te huwen?

De interviews werden opgenomen en eventueel in een transcript gegoten. Dit waren zo’n half
miljoen woorden. Het transcriptiesysteem die gebruikt werd, wordt beschreven als een simpelere
versie van het Jefferson Transcriptie systeem (hfst 6), hoewel de precieze details niet gegeven zijn.
De illustratieve uittreksels van de transcripten in de paper toonden een indicatie voor Jefferson
codering conventies, vb timing en andere symbolen. Het is positief dat zo’n minuut-detail niet
besproken wordt in de paper en de illustrerende uittreksels zijn gemakkelijk te lezen als een
normale tekst. Lawes is zeer grafisch over hoe ze haar data heeft geanalyseerd.
Twee interpretatieve repertoires (discours of ideologie) werden geïdentificeerd door Lawes:




Romantische repertoire: gaat over ‘marriage-in-theory’, welke gepresenteerd wordt
zonder ironie, als een ware, feitelijke verklaring van wat het huwelijk is het vinden van de
juiste persoon is een alledaagse en effectieve manier van uitleggen in het romantische
repertoire: ‘als je gaat trouwen dan heb je de juiste persoon gevonden’. Engagement is ook
een deel van dit repertoire en neemt de vorm aan van gebeurtenissen (vb verloving) en is
ook een proces dat doorgaat eens men gehuwd is. Dit interpretatieve repertoire kan
gebruikt worden om zowel succesvolle als onsuccesvolle huwelijken te beschrijven.
Realistische repertoire: ziet het huwelijk meer in de echte wereld. Huwelijk kan ‘slijten’ en
getroffen worden met zaken zoals ontrouw, ziekte en twijfel. Het kan ook in succesvolle en
onsuccesvolle huwelijken gebruikt worden. Het permanente van het huwelijk kan niet altijd
volgehouden worden: ‘het is een gok. Trouwen is waarschijnlijk een van de grootste risico’s
die je neemt.

De twee repertoires die geïdentificeerd worden door Lawes kunnen samengaan in het interview
van eenzelfde persoon. Het zijn geen alternatieven, het is niet dat er twee groepen van personen
zijn, de romantische en de realist, maar ze dragen wel bij tot eerder verschillende manieren van de
kijk op het huwelijk.

9.5

Wanneer Discoursanalyse gebruiken

Het is waarschijnlijk juist om te suggereren dat discours analyse de meest gebruikte is van
kwalitatieve data-analyse methoden onder psychologen. Dit is zeker het geval in laden zoals UK en
Zweden, al is het waarschijnlijk niet het geval in US. Dit suggereert NIET dat psychologen in het
algemeen een goed idee hebben van wat discours-analyse is en hoe ze het moeten doen.
Eens werd gedacht dat discours-analyse primair een theorie-gebaseerde aanpak was om taal in een
gemeenschap te verstaan en de regulatieve beoefening van taal te snappen en de significantie voor
subjectiviteit te zien. Op die manier worden verkeerde inschattingen van mainstream psychologen
duidelijk.

193

Discoursanalysten hebben mogelijk hun claim om een alternatieve manier van verstaan van
psychologische fenomenen overschat, zoals wanneer het een goed gebaseerd alternatief is van
cognitieve aanpak naar psychologie toe. Het is niet het antwoord voor elke vraag van een
onderzoeker in de psychologie. Het is niet altijd een geschikte onderzoeksmethode om kwalitatieve
data te verwerken in het algemeen. Discours analyse is goed voor wat het goed is, hoe werkt een
taal in sociale interactie om dingen te doen. Een beknopt overzicht van al wat discoursanalyse kan,
voor sommige onderzoeksdoelen, net contraproductief zijn.
Dus waar een onderzoeker geïnteresseerd is in taal als sociale actie dan is discoursanalyse geschikt.
Anders, denk nog eens na over een andere methode. Discoursanalyse ziet dingen anders dan de
hoofdstroom van psychologie. Discoursanalyse zou een slechte keuze zijn om verkrachtingsbiologie
te bestuderen, maar een uitstekende manier om de sociobiologische verklaringen te onderzoeken
van waarom men verkrachting of hoe de sociobiologische verklaringen zijn opgenomen in alledaags
begrijpen van verkrachting. Dus wanneer Potter de vraag stelt of er een discours-analyse-antwoord
is op gelijk welke psychologische vraag is het antwoord neen. Een van de vele fouten die mensen
soms maken wanneer ze beginnen met een discoursonderzoek is dat ze het behandelen / bekijken
als een methode dat in een voorgedefinieerde vraag kan gebruikt worden. Vb ik ben geïnteresseerd
in factoren dat zorgen dat mensen roken: zou ik een observationele studie gebruiken, een
experiment of een discoursanalyse? Wat dit mist is dat een discoursanalyse niet zomaar een
methode is, maar een volledig perspectief van sociaal leven en onderzoek daarin en dat alle
onderzoeksmethoden een range van theoretische assumpties bevat.
Het antwoord op de vragen of discoursanalyse de beste manier is om analyse van kwalitatieve data
te doen is redelijk duidelijk. Als de onderzoeker de weg van discoursanalyse opgaat, dan is de
methode bruikbaar, anders zijn er andere methoden die meer bruikbaar zijn. Hoewel elke
kwalitatieve onderzoeker opereert met het medium van taal in de kern van zijn of haar data, zijn
niet alle onderzoekers geïnteresseerd of hebben ze niet allemaal de nood aan een fijne analyse van
hoe taal werkt in sociale interactie, wat discoursanalyse is dus. IPA uittreksels van taal van mensen
rond ervaringen van bepaalde fenomenen, zoals pijn. Niet veel van de discoursanalyse-theorieën
zouden een relevantie hebben voor het begrijpen van zo’n ervaringen. Een discours-analyst zou IPA
interviews kunnen afnemen en die analyseren als discours. Echter, dit zou waarschijnlijk geen van
de problemen waar het IPA is in geïnteresseerd oplossen.

9.6

Evaluatie van de discoursanalyse

Een van de dingen die de discoursanalyse heeft bereikt is dat het zorgt voor een theoretisch
coherente aanpak om te werken met gedetailleerd tekstmateriaal, zoals diepte interviews,
opnames van een gesprek.
De beperking van discoursanalyse is het specifieke perspectief van hoe tekstmateriaal zou moeten
begrepen en geïnterpreteerd worden. Je moet als onderzoeker bereid zijn om de theorie goed te
snappen, anders zal het eindproduct niet herkend worden als discoursanalyse. Bijvoorbeeld:
onderzoekers die willen zien of hun data een manier is om de realiteit van het leven van de
participanten te benaderen, kiezen beter niet voor discoursanalyse, het biedt weinig of geen
ondersteuning, het omgekeerde is meer accuraat. Taal wordt niet als representatief gezien op die
manier in discoursanalyse.
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Het maakt niet uit hoe aanvaardbaar de basisprincipes van de discoursanalyse moge zijn, het stopt
met hulp bieden bij diegenen die willen inzicht hebben in interview, focusgroepen en ander
tekstmateriaal.
Dit is een probleem waar discoursanalyse kritiek geeft op andere soorten van onderzoek, maar het
is een probleem voor de discoursanalyse zelf omdat het begint met het marginaliseren van het
interview en focusgroep-data, die vroeger het centrum van discoursanalyse waren.
De zoektocht naar de natuurlijke taal om de grenzen te analyseren die discoursanalyse kan
onderzoeken. We kunnen enkel slachtoffers van seksueel misbruik interviewen bijvoorbeeld. We
kunnen hopen om meer naturalistische data te verkrijgen.
Om te suggereren dat we alternatieve methoden van analyseren hebben die meer aannemelijk zijn
voor een realistisch perspectief op de data laat ons het probleem van hoe discoursanalyse ons kan
informeren over de realiteit.
Landridge maakt een belangrijk punt in dit gegeven, wat eigenlijk neerkomt op: is wat goed is in
filosofische debatten ook altijd goed voor psychologie?
Dit is een fundamenteel punt, en het reflecteert een aantal thema’s die naar voor gekomen zijn in
de loop van het boek. Maar een specifieke belangrijke vraag is de vraag over de toekomstige
richting van kwalitatieve psychologie. Hoeveel vrijheid moeten of mogen psychologen hebben om
een duidelijke psychologische versie van kwalitatief onderzoek te ontwikkelen. In welke mate
moeten ze zich beperken tot de filosofische basis of andere disciplines. De aandacht die
kwalitatieve psychologen geven aan filosofie is groter dan dat wat kwalitatieve psychologen wijten
aan de filosofische basis van de kwalitatieve aanpek. Waarom? Hoe ver zouden kwalitatieve
psychologen afdwalen van de filosofische onderbouwing van hun inspanningen.
Het is geen faire kritiek van discoursanalyse om te suggereren dat het een ‘alles gaat’ of subjectieve
aanpak is op onderzoek. Het is niet de bedoeling om woorden in de mond van de participant te
leggen. Er is altijd een risico dat dit gebeurt maar dit gebeurt alleen wanneer de ingebouwde
controles niet effectief blijken te zijn om een of andere reden. Niet alleen is er een wezenlijke
variëteit in manieren waarop de kwaliteit van kwalitatief onderzoek kan gedaan worden, maar er
zijn ingebouwde controlemechanismen die deel uitmaken van de methode die eerder is aangeduid
in het stuk ‘hoe discoursanalyse doen?’.
Waar een probleem is, mogelijk, het zou het gevolg kunnen zijn van gelimiteerde ruimte die er is in
onderzoekspublicaties voor de kwalitatieve onderzoeker om volledige ondersteuning te krijgen
voor zijn analyse.
Misschien is het onnodig om erop te wijzen dat sommige discoursanalystische studies beter zijn
dan andere. Zoals in alle gebieden van onderzoek, vind je slechte voorbeelden die discoursanalyse
claimen te zijn. Het is niet goed om het volledige veld te beoordelen op basis van de slechte
voorbeelden.
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9.7

Conclusie

Discoursanalyse (en kwalitatieve analyse meer algemeen) zijn relatief nieuw in de psychologie,
ondanks dat ze gebaseerd zijn op ideeën die ontstaan zijn in het midden van de 20ste eeuw. Toch,
het is een kwarteeuw geleden dat de eerste psychologische discoursanalyse studies werden
gepubliceerd. Even om te vergelijken, als we het veld van forensische psychologie bekijken, vinden
we dat de ontwikkeling op eenzelfde manier is gebeurt. Het is waarschijnlijk tijd dan dat de
psychologie in het algemeen de discours analyse primair als een manier om te conceptualiseren
gaat zien, eerder dan een methode in de zin van operaties en procedures die onverbiddelijk leiden
tot analytische uitkomst.
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10

VALIDITEIT AANTONEN IN KWALITATIEVE PSYCHOLOGIE (APARTE TEKST)

De validiteit van onderzoek correspondeert met de graad tot waar het geaccepteerd is, wettig en
gebiedend bij mensen met een interesse in onderzoek ondervindingen. Dit zal andere
onderzoekers omvatten (in het bijzonder, degene die het meest hun waarde beoordeeld voor de
intentie of onderzoek of goedkeuring voor financiering of publicatie), beleidsvormers en vaklieden
die het onderzoek gebruiken. Dit hoofdstuk behandelt eerst waarom er nood is aan criteria voor
het evalueren van de validiteit van kwalitatief onderzoek en waarom dit problematisch kan zijn.
Een variëteit van specifieke methoden dat gebruikt kan worden om de validiteit te verhogen en aan
te tonen. Tot slot, wordt een kader voor het evalueren van de validiteit getoond, geïllustreerd met
voorbeelden van een goede en een slechte manier. De kader omschrijft niet precies wat je zou
moeten doen om aan te tonen dat je onderzoek voldoet aan validiteit, aangezien iedere studie
anders is en gevalideerd worden op verschillende manieren.
Niettemin, als je wilt eisen dat je onderzoek geldig is, kan je het hulpvol vinden om aan te tonen
dat, op zijn eigen manier, je studie voldoet aan elke criteria van het kader.

10.1

Kunnen we de validiteit van kwalitatief beoordelen

Het evalueren van de validiteit houdt in dat je beoordeelt hoe goed het onderzoek is verlopen en
of de resultaten beschouwd kunnen worden als betrouwbaar en bruikbaar. Sinds dit beoordelen
nooit gemakkelijk is en er zich snel problemen voordoen dit hoofdstuk
10.1.1

Verschillende perspectieven op validiteit

De meeste kwalitatieve onderzoekers geloven dat verschillende mensen verschillende
gelijkwaardige, geldige perspectieven hebben op de ‘realiteit’, die gevormd zijn door hun context,
cultuur en activiteiten. Maar als geen enkele ‘ware’ perspectief is op de realiteit, welk perspectief
moet dan gebruikt worden om de validiteit van een studie te evalueren? Een oplossing op dit
probleem is mogelijk het accepteren van alle perspectieven van alle onderzoekers als geldig and
bruikbaar.
Enige jaren geleden woonde ik een conferentie over kwalitatief onderzoek bij dat leek gebaseerd te
zijn op dit principe – het leek alsof de organisatoren alle studies accepteerden die zich inschreven
voor presentatie. Met resultaat dat ze zoveel papers accepteerden zodat ze gepresenteerd
moesten worden in 14 parallelle sessies. Niemand was blij met deze beslissing, omdat er zoveel
presentaties waren woonde de meeste er maar enkele bij. Van deze ervaring leerde ik dat het
noodzakelijk is om een oordeel te vellen over de waarde van kwalitatief onderzoek. We maken
deze oordelen zelf en informeel: als voorbeeld, als we beslissen of een voorstelling waard was om
naartoe te gaan.
Een alternatieve oplossing op het probleem dat we lek andere perspectieven hebben of een studie
‘echt’ geldig is is om akkoord te gaan met gemeenschappelijke criteria dat gebruikt kan worden om
een oordeel te vellen over kwalitatief onderzoek. Nochtans, is het niet gemakkelijk om criteria te
identificeren dat gebruikt kan worden voor alle kwalitatieve studies, aangezien er verschillende
manieren zijn om kwalitatief onderzoek te benaderen.
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Bijvoorbeeld, een geldige gegronde theorie zou theoretisch gezien zou genoeg mensen moeten
bevatten die een gedetailleerde beschrijving en uitleg over de studie kunnen geven, gebaseerd op
de analyse van alle verzamelde data (zie hoofdstuk 5). Daarentegen, een geldige verhandeling
analyse (zie hoofdstuk 8) kan gebaseerd zijn op een diepgaande analyse of gewoon een paar
verlichte tekstuittreksels. In elke wijde benadering, zoals ‘diepgaande analyse’, zijn er nog
verschillende manieren om een studie als geldig te aanzien.
10.1.2

Het gebruik van validiteitcriteria bij kwantitatief onderzoek

Een ander probleem in kwalitatieve psychologie is dat kwantitatieve methoden historisch dominant
geweest zijn de discipline, en zo is er een tendens voor psychologen om aan te nemen dat de
geldigheidscriteria die relevant zijn aan kwantitatieve studies ook gebruikt kan worden in
kwalitatieve studies ook gebruikt kunnen worden in kwalitatieve studies. Er zijn drie criteria die
vaak verkeerd gebruikt worden voor kwalitatief onderzoek: objectiviteit, betrouwbaarheid en
(statistische) generaliseerbaarheid. De reden waarom criteria relevant zijn tot de meeste
kwantitatieve studies, maar niet bruikbaar zijn voor de meeste kwalitatieve studies, worden
hieronder uitgelegd.
De meeste kwantitatieve onderzoekers proberen de bronnen te minimaliseren of fouten in hun
data, om zo een meest accuraat mogelijke observatie van de realiteit te doen. Sinds geweten is dat
de onderzoeker een mogelijke invloed kan uitoefenen op de data en analyse wordt een variëteit
van methoden geprobeerd om de invloed van de onderzoeker te minimaliseren. Deze bevatten
onpersoonlijke gestandaardiseerde vragenlijsten zodat de onderzoeker geen invloed kan hebben
op hoe vragen gesteld worden en statistische analyse van numerieke metingen om de
onderzoekers interpretatie te verkleinen. Nochtans, meeste kwalitatieve onderzoekers geloven dat
de onderzoeker onvermijdelijk de productie van wetenschap beïnvloedt, door een
onderzoeksvraag te formuleren, zelf metingen en analyses te kiezen en data interpreteert.
Bovendien, bij het proberen van de invloed van de onderzoeker te elimineren kan het heel moeilijk
maken om de voordelen van het kwalitatieve onderzoek te behouden, zoals onthulling van
subjectieve belevingen in een diepgaand interview, of analyse van de verborgen mening in de
studie.
Bijgevolg in plaats van de invloed van de onderzoeker te elimineren door het controleren van het
onderzoeksproces, kwalitatieve onderzoekers proberen meestal het aantal voordelen te
maximaliseren. Dit betekent de deelnemers toe te staan om het onderwerp en de data te
beïnvloeden ( bv. : bij het gebruik van open vragen), terwijl ook weet te hebben en te analyseren
hoe de onderzoeker mogelijk de bevindingen van het onderzoek heeft beïnvloed. Het doel van de
meeste kwantitatieve onderzoeken is om de voorspelbare causale verbanden die geobserveerd
kunnen worden in verschillende contexten te identificeren.
De betrouwbaarheid van metingen zijn ook belangrijke criteria voor validiteit in kwantitatief
onderzoek aangezien het alleen mogelijk is een bevinding weer te geven als de meting die gebruikt
is dezelfde resultaten geeft wanneer het door verschillende momenten bij verschillende personen
is onderzocht. Nogmaals fouten worden zoveel mogelijk geëlimineerd door standaardisatie van de
administratie en analyses van metingen.
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Maar waar kwantitatief onderzoek probeert te focussen op generaliseerde wetten, kwalitatieve
onderzoekers zijn vaak geïnteresseerd in de effecten van de context en individuele verschillen.
Bijvoorbeeld als je iemand vraagt hoe erg zijn/haar pijn is, kunnen ze mogelijks een verschillend
antwoord geven naargelang je hun werkgever, dokter of familielid bent. Dit zal problemen
veroorzaken als je de vraag zou stellen om het effect van een behandeling te testen. In praktijk,
wanneer gevraagd wordt om over een onderwerp te praten, antwoorden mensen amper
betrouwenswaardig, ze geven vaak een combinatie van verschillende, soms contradictorische
perspectieven. Deze complexiteit in mensen hun uitgedrukte mening wordt genegeerd wanneer ze
verplicht zijn om maar één antwoord in de vragenlijst aan te duiden. Alhoewel kwalitatieve
onderzoekers geïnteresseerd zijn in persoonlijke verschillen en contextuele variatie, beide
kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekers hopen dat hun data zal gegeneraliseerd worden.
Kwantitatieve onderzoekers proberen meestal te verzekeren dat hun bevindingen kunnen
gegeneraliseerd worden naar een grotere populatie door hun onderzoek te verbreden naar de
doelgroep.
Hoe dan ook is het zelden praktisch om kwalitatieve data te verzamelen en te analyseren uit een
steekproef die groot genoeg is om statistisch representatief te zijn voor een grotere populatie. In
elk geval kwalitatieve onderzoekers zijn meer geïnteresseerd in het onderzoeken van subtiele
interactieve processen die zich voordoen in bepaalde contexten dan het maken van generalisaties
over populatietrends, en zo proberen ze een intense studie te doen over een klein aantal
zorgvuldig geselecteerde individuen of zaken. Kwalitatieve onderzoekers zijn meer theoretisch,
verticaal of logisch in plaats van statistisch gegeneraliseerd te zijn over hun bevindingen. Dit
betekent dat ze niet verwachten dat hun bevindingen exact gerepliceerd worden in een andere
context, maar hopen dat de inzichten die ze kregen door het bestuderen van één context bruikbaar
is in andere contexten die gelijkaardig zijn aan elkaar. Aangezien contexten meerdere
eigenschappen kunnen delen, generaliseerbaarheid in kwalitatief onderzoek is mogelijk breed
opgezet en flexibel zijn.
10.1.3

Het ontwikkelen van validiteitcriteria voor kwalitatief onderzoek

Desondanks de moeilijkheid voor het ontwikkelen van validiteitcriteria die gebruikt kunnen worden
voor alle types van kwalitatief onderzoek, zijn er vele redenen waarom het noodzakelijk is om te
proberen algemene criteria te vinden. Het publiceren van deze criteria in een belangrijke manier
om de beste oefening en de verbeterde standaarden te verspreiden. De gepubliceerde criteria kan
helpen om beginnende onderzoekers om hun onderzoek uit te voeren op een manier dat
tekortkomingen en fouten ontweken kunnen worden. Uiteindelijk, als studies kunnen aantonen dat
ze criteria gebruiken die geaccepteerd zijn door onderzoekers experts, kan dit gebruikt worden als
een verzekering dat hun kwaliteit even goed als niet experts.
Deze motieven hebben geleid tot de uitvoering en publicatie van een aantal richtlijnen voor
validiteitcriteria dat kwalitatieve studies moeten tegemoet komen, beide in kwalitatieve
psychologie en in gezondheid en sociaal onderzoek. Deze richtlijnen zijn extreem nuttig als een set
van suggesties voor goede praktijk, maar de expert kwalitatieve onderzoekers die deze richtlijnen
opgesteld hebben stellen voor dat ze niet gebruikt worden als een set van stijve regels voor het
beoordelen van kwalitatief onderzoek.
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Kwalitatief onderzoek is steeds in ontwikkeling en het is belangrijk dat voor kwalitatieve
onderzoekers dat ze flexibel en creatief zijn in het naar buiten brengen van hun onderzoek. De
omkadering voor het overwegen van de validiteit geeft een overzicht van de kwalitatieve
onderwerpen die geadresseerd moeten worden, maar legt geen beperking op aan de manieren
waarop ze kunnen geadresseerd worden.
Nochtans, kwalitatieve onderzoekers hebben heel wat procedures ontwikkeld dat gebruikt kunnen
worden om te validiteit te verhogen van hun onderzoek en deze worden beschreven in het
volgende onderdeel.

10.2

Procedures om de validiteit te verbeteren

De procedures die hieronder beschreven zijn zullen niet bruikbaar zijn voor elke kwalitatieve
studie, maar ze voorzien een ‘toolbox’ vanuit welke je kunt selecteren voor de validiteit te
verbeteren in jouw studie. Vele van deze procedures zijn flexibel en ze kunnen geadapteerd
worden tot een wijde breedte van methodologische methoden.
Nochtans, ze zullen alleen de validiteit verhogen van je onderzoek als je ze zorgvuldig gebruikt om
de diepte, de breedte en gevoeligheid van je analyse te verbeteren.
10.2.1

Triangulering

Triangulering is een term afkomstig van navigatie, waar het refereert tot de praktijk van het
berekenen van locaties vanuit drie verschillende referentiepunten. Zoals deze metafoor aangeeft
werd triangulatie aanzien als een manier om te proberen dat de rekeningen van een persoon of
groep te bevestigen gebruik makend van de rekeningen van anderen.
Bijvoorbeeld, om de beschrijving van een deelnemer te bevestigen over hun psychologische
problemen als de consequentie van externe gebeurtenissen, kan de onderzoeker mogelijks de
leden van de familie interviewen. Nochtans, deze benadering voor triangulatie is inconsistent met
de mening van meeste kwalitatieve onderzoekers dat de perspectieven van mensen verschillend
kunnen zijn, maar elk validiteit hebben.
Triangulatie is even waardevol vanuit dit standpunt, maar als methode voor het verrijken van
begrijpen van een fenomeen door het te bekijken van verschillende perspectieven.
Het verrijken van begrip door triangulatie kan bereikt worden door het verzamelen van data van
verschillende groepen of personen, of door data te verzamelen op verschillende momenten van
dezelfde personen in een longitudinale studie. Het is ook mogelijk om verschillende methoden of
theorieën te granuleren (to triangulate) in een gemixte methoden studie of ‘samengestelde
analyses’. Daarnaast, het granuleren van perspectieven van verschillende onderzoekers kan de
analyse versterken. (zie volgend onderdeel).
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Box 11.1: Triangulering onderzoek bij het gedrag van oudere mensen bij
valpreventie
Onderzoeksvraag: Wat denken oudere mensen over bestaand advies over valpreventie?
Methode: Focus groepen en interviews bij 66 mensen tussen 61 en 94 jaar, met een normale
psychologische functie.
Bevindingen: Meeste participanten (zelfs degene ouder dan 75 die gevallen zijn) bezien
valpreventie als alleen relevant voor oudere, fragiele mensen en geloven dat minder activiteit leidt
tot minder vallen.
Onderzoeksvraag: Wat motiveert oudere mensen om dele te nemen aan valpreventie
programma’s gebaseerd op kracht en balanceren?
Methode: 69 mensen geïnterviewd met leeftijd tussen 68 en 97.
Bevindingen: Zeer belangrijke motivatie waren het verbeteren van fysieke functionering om
onafhankelijkheid te behouden, algemene gezondheid en plezier.
Onderzoeksvraag: Is de intentie om kracht- en balancering’s training te volgen beïnvloedt door
bedreigingschatting of ‘coping schatting’?Methode: 558 personen vulden vragenlijsten in
beoordelend over bedreiging en coping schatting, incalculerend de meningen over kracht en
balancering’s training uitgedrukt in een interview studie.
Bevindingen: Structurele vergelijkingsmodellen toonden aan dat de intentie om kracht en
balancering’s training uit te voeren meer gerelateerd was met coping.
10.2.2

Vergelijkingen tussen coderingen van onderzoekers

Binnen het kwalitatief onderzoek gebeurt de vergelijking tussen de verschillende coderingen van
twee of meer onderzoekers meestal in het kader van de driehoeksmeetkunde. Dit garandeert ons
immers dat de analyse niet vanuit één enkel perspectief gebeurt maar ook dat anderen ons opzet
zouden begrijpen. Zo kan bijvoorbeeld een onderzoeker de door hem gecodeerde gegevens
herhaaldelijk toelichten in de meetings met het gehele onderzoeksteam.
Zo zouden deze discussies bepaalde zwaktes aan het licht kunnen brengen, alsook nopen tot
verdere verduidelijking/aanpassing van de codes opdat de consistentie/coherentie van de analyse
zou worden verhoogd. Dit soort van inter-beoordelaarsvergelijkingen is geschikt voor het verifiëren
van complexe en subtiele coderingen.
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Soms worden meer formele procedures gebruikt waarbij meer dan één onderzoeker de data
codeert en worden hun codes onderling vergeleken om de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid te
garanderen. (Boyatzis, 1998) De meest stringente vorm van inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid
vereist 2 onderzoekers die de data onafhankelijk van elkaar coderen. De mata van
overeenstemming tussen hun beider codes wordt vervolgens berekend volgens Cohens Kappa. Een
Kappa van ≥ 0.80 duidt op een zeer goede mate van overeenstemming en wijst aan dat de data
codering betrouwbaar is. Dit soort van inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid is aangewezen
wanneer de codes bestemd zijn voor kwalitatieve analyse zoals bijvoorbeeld om de frequentie van
een bepaald voorval in twee verschillende groepen op te tekenen. In dit geval biedt betrouwbare
codering de garantie dat het optreden van codes op zulke systematische manier is geregistreerd
dat een tweede onderzoeker deze zou kunnen repliceren. Niettegenstaande is deze manier van
kwalitatieve data-analyse eerder ongebruikelijk (behalve bij inhoudsanalyses) en vergt ze een groot
genoeg aantal samples om aan de vereisten van statistische analyse te voldoen. Daarenboven is ze
enkel geschikt voor simpele codes die strikt kunnen worden gedefinieerd en makkelijk kunnen
worden geïdentificeerd.
10.2.3

Feedback van participanten

Feedback van participanten, ook wel eens respondentvalidatie genoemd, wordt bekomen door het
bevragen van de respondenten omtrent de analyse. (Silverman, 1993) Dit is een waardevolle
manier om respondenten in het onderzoek te betrekken en om te garanderen dat hun kijk op de
dingen niet verkeerdelijk wordt voorgesteld. Of dit steeds aangewezen of wenselijk is, is een
andere kwestie. Respondenten de mogelijkheid bieden om hun standpunt te geven is vaak een
belangrijk doel binnen het kwalitatief onderzoek maar de meeste onderzoeken gaan hieraan
evenwel voorbij. Analyses mogen bijvoorbeeld de verschillen en contradicties tussen de
gezichtspunten van deelnemers aan het licht brengen of de onderdrukte betekenissen en functies
van de spraak. De theorieën en methoden waarop deze analyses zich beroepen, kunnen vaak erg
moeilijk te begrijpen zijn voor leken. Alvorens feedback te vragen, is het daarom belangrijk om te
overwegen of de respondenten in staat zullen zijn om zich te vinden in de analyse en of hun
feedback op constructieve wijze kan worden aangewend.
10.2.4

Weerleggende case-analyses

Kwalitatieve analyse bestaat typisch uit de inductieve manier van identificeren van patronen en
thema's binnenin de data. Dit proces wordt onvermijdelijk beïnvloed door de veronderstellingen,
interesses en doelen van de onderzoeker. Eens een set van patronen en thema's geïdentificeerd is,
kan het zeer nuttig zijn om zich toe te leggen op het aanvullende proces van “weerleggende
instances”, ook gekend als deviante of negatieve cases. Dit kan beschouwd worden als het
kwalitatieve equivalent van het testen van je aanvankelijke hypothese en omvat het systematisch
opzoeken van data die NIET passen binnen de aanvankelijk geïdentificeerde patronen en thema's.
(Creswell, 1998; Pope and Mays, 1995)
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Het rapporteren van weerleggende cases verzekert de lezer ervan dat je alle data in rekening hebt
gebracht en hebt voorgesteld en dat je niet enkel de dingen in kaart hebt gebracht die je theorie
bevestigen. Weerleggende cases kunnen ook de grenzen aangeven waarbinnen de analyse kan
worden veralgemeend. Beeld je in dat je de data hebt geanalyseerd van participanten die vrijwillig
hebben deelgenomen aan een studie omtrent het effect van lichamelijke beweging. De
overwegend dominante thema's die worden aangehaald door geïnterviewden bestaan uit
beschrijvingen over hoe sport hen gelukkiger maakt, gezonder en meer in controle van hun eigen
leven. Daartegenover beschrijven slechts twee respondenten hoe beweging hen een slecht gevoel
geeft en hoe ontoereikend het hen doet voelen. Deze twee weerleggende cases zijn een
belangrijke indicatie van het feit dat lichaamsbeweging niet altijd een heilzaam effect heeft. Zo
kunnen deze twee cases een veel grotere proportie aan mensen representeren die niet van
beweging houden en dewelke om deze reden ervoor hebben geopteerd om niet deel te nemen aan
het onderzoek. Zodoende zouden net deze twee cases een waardevolle volgende stap betekenen
voor het verdere verloop van het onderzoek – een onderzoek naar de redenen waarom mensen al
dan niet positieve ervaringen overhouden aan het sporten.
10.2.5

Het papieren spoor

Terwijl onderzoekers geacht worden rapporten te produceren die de verzamelde data op een
accurate manier weergeven, zou de mogelijkheid steeds moeten bestaan de bewijzen te voorzien
die de ruwe data linken aan het uiteindelijke rapport. Binnen het kwalitatief onderzoek kan dit
praktisch worden bewerkstelligd door een papieren spoor te bewaren over de gehele analyse
(Flick, 1998) hoewel dit papieren spoor in ons tijdperk ook geheel elektronisch kan gebeuren.
Bij het overlopen van de analyse, zou het papieren spoor het de auditor moeten toelaten om alle
stadia van de analyse te re-traceren, zich baserend op een set van gecodeerde transcripten samen
met een beschrijving van de ontwikkeling van de codes en de interpretaties ervan (met archieven
aangaande onderzoeksvragen, memo's, nota's en diagrammen die de redeneringen achter de
analytische beslissingen illustreren, samen met de tijdelijke en uiteindelijke definities van de
codes). Het papieren spoor kan niet worden gepubliceerd maar zou beschikbaar moeten zijn voor
andere onderzoekers in het geval zij jouw analyse van naderbij willen bekijken. De beschikbaarheid
van een papieren spoor dient ervoor om anderen ervan te verzekeren dat je je onderzoek
zorgvuldig en met de nodige professionaliteit gedocumenteerd en vervolmaakt hebt.

10.3

Het demonstreren van de validiteit van kwalitatief onderzoek

Zoals uitgelegd in de voorgaande paragrafen, kan het nuttig zijn om te refereren naar reeds
gepubliceerde data om aan te tonen dat kwalitatief onderzoek valide is, onder voorwaarde dat
deze criteria voldoende flexibel zijn om toegepast te worden op een grote variëteit aan
verschillende methoden en aanpakken. Het kader wat hieronder wordt uitgezet (oorspronkelijk
gepubliceerd in Yardley, 2000) en samengevat, vind je een reeks van basisprincipes die kunnen
worden toegepast op diverse types van kwalitatief onderzoek (en dus ook op kwantitatief
onderzoek). De cases eronder illustreren hoe elke van de principes kunnen worden
geïmplementeerd in de praktijk. Mezelf baserend op ettelijke jaren ervaring als supervisor,
reviewer en uitgever, voorzie ik tevens enkele illustraties van de gebruikelijke valkuilen die binnen
het kwalitatief onderzoek dienen te worden vermeden.
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Basisprincipes voor validiteitsevaluatie binnen het kwalitatief onderzoek
Contextgevoeligheid

Relevante theoretische en empirische literatuur
Socio-culturele setting
Deelnemersperspectieven
Ethische kwesties
Empirische data

Verbintenis en striktheid

Uitgebreide dataverzameling
Analyse in breedte en diepte
Methodologische competenties/skills
Diepgaande betrokkenheid met onderwerp

Samenhang en transparantie

Helderheid en kracht van het argument
Passend tussen theorie en methode
Transparante voorstelling van data en methode
Reflexiviteit

Impact en belang

Practisch/toegepast
Theoretisch
Socio-cultureel

Soortgelijke hypothetische studies die validiteit of een gebrek eraan illustreren

Gevoeligheid aan context of
reeds bestaande theorieën en
onderzoek in het ontwikkelen
van een onderzoeksvraag

Gebrek aan validiteit

Validiteit

Wanneer het opzet van de studie er
slechts in bestaat om te peilen naar de
ervaringen van vrouwen met een
postnatale depressie zonder relevante
theorieën en voorgaande kwalitatieve
studies te bestuderen omtrent
zwangerschap en depressie

De studie verklaart wat eerder geweten
was vanuit andere studies en theorieën
en formuleert een specifieke
onderzoeksvraag die nog niet eerder
werd behandeld
bv. Hoe worden de ervaringen van de
moeder na de geboorte beïnvloed door
de familiale context?
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Aandacht voor de mate waarin
de posities en perspectieven van
de deelnemers hun deelname en
vrije meningsuiting zou kunnen
beïnvloeden

Een oudere man neemt binnen een
klinische context interviews af van
vrouwen met een postnatale depressie,
zonder rekening te houden met de
mogelijkheid dat zij zich geïntimideerd
zouden kunnen voelen door zijn
geslacht en de setting

De deelnemers krijgen de keuze om
deel uit te maken van focusgroepen of
om geïnterviewd te worden in de eigen
woonst , onder leiding van een vrouw
van hun eigen leeftijd

Verbintenis en striktheid in het
rekruteren van participanten die
een brede waaier aan meningen
dienen voor te stellen inzake het
onderzoeksonderwerp

De steekproef bestaat uit 12
zelfgekozen vrijwilligers. De meesten
van deze vrouwen zijn hoogopgeleid,
welstellend en getrouwd

Twaalf vrouwen zijn zodanig
samengesteld om zowel getrouwden,
samenwonenden als singles te bevatten
vanuit zowel welgestelde als arme
achtergronden

Transparantie in de analyse van
de data

Er wordt weinig informatie ter
beschikking besteld over hoe thema's
werden geïdentificeerd en er worden
geen controles op consistentie
gerapporteerd

Er wordt een gedetailleerde beschrijving
voorhanden gesteld over de manier
waarop data initieel werden gecodeerd
en de manier waarop deze codes
werden gemodificeerd doorheen
vergelijking en discussies tussen
onderzoekers

Coherentie in het kwalitatieve
onderzoeksdesign en de
presentatie + analyse van data

Gebaseerd op een telling van het
voorkomen van codes onderstreept de
onderzoeker de bevinding dan 2/3 van
de single vrouwen (n = 3) vs. slechts 1/3
van de getrouwde vrouwen lijdt onder
het gebrek aan sociale ondersteuning.
Sterke kwantitatieve uitspraken van
deze soort zijn niet aangewezen
wanneer de onderzoekspopulatie zo
klein is en de betrouwbaarheid van de
codes onbekend.

Gebaseerd op een kwalitatieve
vergelijking van alle voorbeelden van de
codes, maken de onderzoekers de
bemerking dat de single vrouwen
eerder neigden naar het rapporteren
van een gebrek aan sociale
ondersteuning. Daarentegen worden
weerleggende instanties behandeld als
verklarend voorbeeld van de reden
waarom getrouwde en samenwonende
vrouwen zich niet ondersteund voelen
en hoe singles dit wel doen.

Impact van het onderzoek

De onderzoeker merkt simpelweg op
De onderzoekers verklaren hoe
dat de bevindingen compatibel zijn met verschillende gezinsstructuren en
relaties een positieve of negatieve
bestaande modellen en onderzoeken
invloed kunnen uitoefenen op de
bv. Dat single moeders minder sociale
zwangerschapsbeleving en brengen
ondersteuning ondervinden
hierdoor nieuwe onderzoeksvragen aan
voor verder toekomstig onderzoek
alsook voor het identificeren en
ondersteunen van vrouwen met een
verhoogd risico op depressie
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10.3.1

Contextgevoeligheid

Daar waar de waarde van een kwantitatieve wetenschappelijke aanpak ligt in het testen van
hypothesen – het isoleren en manipuleren van pre-gedefinieerde variabelen die causale
gevolgtrekkingen toelaten – een primaire motivatie voor het gebruik van kwalitatieve methoden is
het laten verschijnen van patronen en betekenissen die niet op voorhand werden gespecificeerd.
De enorme waarde van deze aanpak is dat het de onderzoeker toelaat om nieuwe onderwerpen te
exploreren en nieuwe fenomenen te ontdekken, om subtiele, interagerende effecten van context
en tijd te analyseren en om zich in te laten met deelnemers teneinde nieuwe verbanden te
scheppen. (Camic, Rhodes en Yardley, 2003). Aantonen dat jouw studie dit vitale kenmerk bezit,
staat bijgevolg centraal in het aantonen van de validiteit ervan in het kader van kwalitatief
onderzoek.
Er zijn verschillende manieren om aan te tonen op welke manieren kwalitatief onderzoek
contextgevoelig is. Een belangrijk aspect van de context van eender welke studie is bestaande en
relevante theoretische en empirische literatuur. Het kan waardevol zijn om te putten uit
basistheorieën gerelateerd aan de begrippen en de concepten die worden bestudeerd, en te
verwijzen naar psychologische en filosofische schrijvers die reeds fundamentele analyses hebben
uitgevoerd.
Goed kwalitatief onderzoek moet aantonen dat het gevoelig is voor de perspectieven en de socioculturele context van de deelnemers. De manier waarop onderzoekers omgaan met hun
deelnemers kan ethische implicaties hebben maar kan ook potentieel de data beïnvloeden. In het
ontwerpstadium betekent dit vaak dat de mogelijke impact van de karakteristieken van de
onderzoeker(s) op de deelnemers in kaart dient te worden gebracht maar ook van de setting
waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd. In het stadium van de analyse kan gevoeligheid voor
de positie en de socio-culturele context van de deelnemers zowel gevoeligheid voor de redenen
waarom bepaalde meningen wel dan niet kunnen worden uitgedrukt omvatten als de manier
waarop deze worden uitgedrukt. Het allerbelangrijkst is evenwel dat de analyse gevoeligheid moet
tonen ten aanzien van de data. Concreet houdt dit in dat de analyse ondermeer open moet staan
voor alternatieve interpretaties.
10.3.2

Verbintenis & striktheid

Om een valide onderzoek te kunnen presenteren, is het niet voldoende om met enkele mensen te
praten en weer te geven wat ze zeiden. Je dient aan te tonen dat je een analyse met voldoende
breedte en/of diepte hebt uitgevoerd opdat ze kan beschouwd worden als waardevolle aanvulling
op de reeds beschikbare informatie omtrent het onderwerp. De manier waarop je dit zal invullen,
is afhankelijk van de studie.
Zo kan je unieke inzichten bekomen op basis van het theoretische vernuft van je publicatie of door
een empathisch begrip van de perspectieven van je deelnemers doorheen een uitgebreid
diepteonderzoek binnen het onderwerp. Je analyse kan inzichten voortbrengen door middel van
het zorgvuldig toepassen van gedetailleerde analytische methodes zoals micro-analyse of dialoog
maar ook door middel van het systematisch opbouwen van een gegronde theorie.
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Het mag duidelijk zijn dat het niet nodig of zelfs mogelijk is om een studie aan al deze kenmerken
te laten voldoen. Het kan zelfs nuttig zijn om op voorhand te bepalen op welke vlakken jouw studie
moet uitblinken. Anderzijds is het nog steeds nodig om een minimum aan kwaliteit in acht te
nemen bij de kenmerken die je voor jouw studie als minder belangrijk inschat.
10.3.3

Samenhang & transparantie

De samenhang van een studie slaat op de mate waarin het een zinnig en consistent geheel vormt.
Dit wordt deels bepaald door de duidelijkheid en de kracht ervan en de manier waarop ze werd
uitgevoerd. De duidelijkheid en de kracht van de studie zijn op hun beurt afhankelijk van de fit
tussen de theoretische aanpak, de onderzoeksvraag, de gebruikte methoden en de interpretatie
van de data. Voor het uitvoeren van een samenhangende studie is het bijgevolg een vereiste om te
kunnen funderen op de gebruikte methoden en hun theoretische achtergrond. Dit veronderstelt
echter geen rigiditeit! Onderzoekers dienen integendeel zelfs zeer flexibel en innovatief te zijn.
Soms kan het gebruik van een procedure die de validiteit in 1 bepaalde studie verhoogt, de
validiteit van een andere net gevoelig verlagen wanneer deze inconsistent is met de gebruikte
aanpak. Een andere veel voorkomende fout bij nieuwbakken onderzoekers, is een datavoorstelling
die inconsistent is met de door hen gebruikte methode. Een interpretatieve studie kan bijvoorbeeld
geen correlaties of hypotheses testen. Strijdigheid tussen verschillende vormen van validiteit kan
een probleem vormen voor studies die steunen op het gebruik van zowel kwalitatief als
kwantitatief onderzoek. Zo kan het moeilijk zijn om een gemeenschappelijke taal te vinden die op
een samenhangende manier kwantitatieve bevindingen en kwalitatieve interpretaties kan
combineren.
De transparantie van een rapport of kwalitatieve studie verwijst naar de mate waarin de lezer exact
kan zien welke ingrepen er werden gedaan en waarom. Aangezien kwalitatief onderzoek vaak
veronderstelt dat de onderzoeker zijn studie zelf gaat beïnvloeden, is ook reflexiviteit vaak een
belangrijk onderdeel van de transparantie. Dit komt vaak neer op een openlijke beschrijving van de
kenmerken die de data of de interpretaties zouden kunnen beïnvloed hebben.
10.3.4

Impact & belang

Het heeft geen enkele zin om een onderzoek uit te voeren wanneer de bevindingen geen
potentieel verschil zullen uitmaken. Je studie zou rechtstreekse praktische implicaties kunnen
hebben; handig voor beleidsmakers of de gemeenschap. Anderzijds zou ze ook van theoretische
aard kunnen zijn en ons kunnen helpen om bepaalde zaken beter te kunnen begrijpen. Hoe dan
ook: dé reden waarom we alle bovenstaande validiteitkenmerken in overweging moeten nemen, is
opdat de studie een impact zou hebben op ons bestaan.
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DE KWALITEIT IN KWALITATIEF ONDERZOEK VERZEKEREN

14.1

overzicht















De ontwikkeling van algemeen aanvaarde criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van
de kwalitatieve onderzoeken is belangrijk voor een aantal redenen. Beginnende
onderzoekers moeten in staat zijn om hun eigen werk te ‘zelf-monitoreren’ als onderdeel
van hun leerproces. De onderzoeksvoorstellen van professionele onderzoekers moeten
worden geëvalueerd voordat hun werk uitgevoerd kan worden en voor hun
onderzoekspapers gepubliceerd kunnen worden, bijvoorbeeld.
De criteria voor de kwaliteit van kwalitatief onderzoek variëren, tot op zekere hoogte, in
termen van de vraag of een realist of een relativistische positie aan de basis ligt van het
onderzoek.
o Realisten geloven dat er een realiteit is die de onderzoekers kunnen bereiken.
o Relativisten nemen aan dat er verschillende kaders zijn van waaruit onderzoekers
de realiteit proberen te zien, toch kan geen enkele de realiteit volledig vatten.
o De kwaliteitscriteria voor realisten hebben de neiging erg te gelijken op die van
kwantitatieve onderzoekers.
Er zijn sommige brede kwaliteitscriteria die gedeeld worden door alle types van
onderzoekers. Bijvoorbeeld: de originaliteit van het onderzoek, het belang van de gestelde
onderzoeksvraag en de mate waarin het onderzoek overtuigend is.
Nieuwkomers in het kwalitatief onderzoek moeten verschillende factoren overwegen.
Zoals de tijdsinvestering en moeite in datatranscriptie en data-analyse, waarom die
specifieke analytische benadering die ze volgen relevant is voor hun onderzoek, en de
grondigheid van de fit van hun analyse met de gegevens. Kwalitatieve onderzoekers
vereisen een intensieve inspanning en intellectuele stijfheid om bevredigende kwaliteit te
bereiken.
Betrouwbaarheid en validiteit worden anders behandeld in kwalitatief onderzoek in
vergelijking met kwantitatief onderzoek. Aangezien het een veelvuldigheid aan
perspectieven op de wereld veronderstelt, wordt betrouwbaarheid niet aanzien als een
belangrijk kenmerk van veel kwalitatief onderzoek. Gelijkaardig, validiteit wordt door
kwalitatieve onderzoekers behandeld als ‘ingebouwd’ vanwege de voorkeur voor ‘real-life’
gebaseerde gegevens. Bijvoorbeeld: opnames van natuurlijke gesprekken. Respondent
bevestiging (‘respondent validation) van de bevindingen van het kwalitatieve onderzoek is
een ander aspect van de validiteit die zelden voorkomt in kwantitatieve studies.
Triangulatie wordt gezien als een manier om de kwaliteit van een kwalitatief onderzoek te
verhogen door middel van twee of meer dataverzamelingsmethoden. Echter, de wijze
waarop deze verzameld zijn of samen gebracht zijn in de analyse is cruciaal voor het
proces.
De criteria voor professioneel kwalitatief onderzoek te evalueren zijn complex. Een
regeling/schema om dit te doen is in detail beschreven.
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14.2

Hoe moet kwalitatief onderzoek geëvalueerd worden?

Wat is het dat van een kwalitatieve studie een goede studie maakt? Welke zijn de beste criteria om
de goede kwalitatieve studies te onderscheiden van de troep? Dit zijn vragen die van bijzonder
belang zijn voor nieuwe onderzoekers in gelijk welk veld van onderzoek, ze hebben antwoorden op
die vragen nodig om hun eigen onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen.
Dus het begrijpen van kwaliteitscriteria is duidelijk belangrijk voor studenten. Hoe zullen anderen
iemands werk beoordelen en d.m.v. welke criteria? Onderzoekers moeten in staat zijn hun eigen
werk op kwaliteit te evalueren terwijl ze ook leren kritisch, maar constructief het werk van anderen
te evalueren. Er zijn vele bruikbare kwaliteitscriteria in kwalitatief onderzoek, maar wanneer ze
precies te gebruiken, is niet altijd helemaal duidelijk. Kwaliteitsrichtlijnen moeten voorzichtig
worden toegepast, omdat ze niet allemaal evenzeer van toepassing zijn op elke kwalitatieve studie.
De criteria van uitmuntendheid voor het werk van de studenten bij het schrijven van hun eerste
kwalitatieve projecten zijn minder veeleisend dan die voor het werk van professionele
onderzoekers die hun resultaten van het onderzoek willen indienen voor publicatie of die op zoek
zijn naar financiering om te betalen voor het onderzoek dat ze willen doen. Duidelijk zijn over
evaluatiecriteria helpt ons het kwalitatief onderzoek in de juiste richting te sturen.
Het is niet verrassend dat kwaliteitscriteria in kwalitatief onderzoek meer uitgebreid zijn voor
professioneel onderzoek dan voor het werk van studenten. Bijvoorbeeld: de kwaliteitscriteria
ontwikkeld door de overheid en andere instanties die onderzoek aanstellen en/of financieren zijn
erg streng, zoals we verder zullen zien. Financieringsinstanties hebben criteria nodig die hun
toelaten prioriteiten te stellen aan toepassen van financiering en, misschien, kunnen ze dienst
doen als criteria waartegen ontwerpverslagen van afgewerkt onderzoek kunnen worden
beoordeeld en herzieningen worden aangevraagd. De enorme verscheidenheid van verschillende
stijlen van kwalitatief onderzoek betekent dat de kwaliteitscriteria niet altijd alomtegenwoordig
zijn. Als gevolg daarvan, dient men de epistemologische fundering/stichting van elke kwalitatieve
methode te begrijpen voordat kwaliteitscriteria kunnen worden toegepast met zekerheid.
Nieuwkomers in kwalitatief onderzoek worden zich snel bewust van de enigszins verwarrende
reeks van verschillende kwalitatieve perspectieven. Simpel gezegd, er bestaat geen enkele
‘kwalitatieve methode’ waar alle kwalitatieve onderzoekers het mee eens zijn – en er bestaat geen
enkele set van criteria die kan toegepast worden voor de evaluatie van alle kwalitatief onderzoek.
We hebben gezien in hoofdstuk 1 en 2 hoe kwalitatief onderzoek ontstaan is uit een
verscheidenheid aan historische, filosofische en empirische tradities. Deze kunnen enkel losjes
gebundeld worden als ‘kwalitatief onderzoek’ aangezien ze verschillen in natuur en soms komen ze
niet volledig overeen met elkaar. Bijvoorbeeld, ‘discourse analysis' en gespreksanalyse hebben
relatief weinig gemeen met interpretatieve fenomenologische analyse en narratieve analyse. Ze
dienen erg verschillende doeleinden en hebben soms onverenigbare epistemologische basissen.
Hetzelfde geldt ook voor kwantitatief onderzoek. Iedereen die psychologische
onderzoeksmethoden bestudeerd heeft, weet dat laboratorium onderzoek en veld onderzoek
fundamenteel verschillen (in conflict komen). De methodologische eisen waaraan een
experimentalist zich graag houdt, lijken waarschijnlijk onrealistisch en nutteloos voor andere
kwantitatieve onderzoekers die de voorkeur geven aan de uitdagingen van het onderzoek in ‘reallife’ omstandigheden.
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Typisch, de kwantitatieve onderzoekers zijn toegeeflijk aan de verschillende soorten van
onderzoek, ondanks hun eigen specifieke voorkeuren en prioriteiten. Kwalitatieve onderzoekers
lijken veel meer betrokken in epistemologische kwesties dan kwantitatieve onderzoekers,
waarschijnlijk omdat hun gebied van onderzoek niet zo uitgebreid is. Dit kan resulteren in gezonde
debatten over de relatieve voordelen van de verschillende epistemologische onderzoeken.
Onvermijdelijk, na al het bovenstaande, zijn de evaluatieve criteria van kwalitatief onderzoek een
oorzaak geweest van enige onenigheid en er bestaat geen volledige consensus over wat de
passende criteria zijn. Sommige kwalitatieve onderzoekers hebben aanvaard dat concepten zoals
betrouwbaarheid en validiteit (zoals routinematig gebruikt in kwantitatief onderzoek) een plaats
hebben in kwalitatief onderzoek, terwijl daarentegen anderen geloven dat gelijkaardige maar toch
verschillende criteria moeten gebruikt worden in plaats daarvan. Nog anderen hebben zich de
geschiktheid van de kwaliteitscriteria die hun oorsprong vinden in het kwantitatief onderzoek voor
kwalitatief onderzoek afgevraagd, uit angst voor de kracht van de verstikkende kwalitatieve
benadering. Er zijn drie tegengestelde standpunten over de evaluatie van kwalitatieve methodes:






Extreme relativisten
o Deze groep verwerpt alle kwaliteitscriteria voor kwalitatief onderzoek met de
reden dat de verschillende kwalitatieve methoden uniek zijn en een geldig
perspectief bieden, ook al is het verschillend van die van andere methoden.
Bijgevolg, ‘betekent deze positie dat het onderzoek geen eenduidige inzichten kan
ontlenen relevant voor actie’. (zie ook p.50)
Antirealistische positie
o Aanhangers van dit standpunt stellen dat kwalitatief onderzoek een kenmerkend
onderzoeksparadigma vormt. Dus conventionele criteria zoals betrouwbaarheid,
validiteit en generaliseerbaarheid zijn gewoon niet van toepassing. Dit standpunt
verwerpt het idee van de realisten dat er één sociale werkelijkheid is en vervangt
het door het idee dat er meerdere perspectieven op de sociale wereld zijn, die
geconstrueerd worden als een deel van de activiteiten van onderzoekers. Er zijn
enkele passende kwaliteitscriteria in kwalitatief onderzoek (vb: zoals de
geloofwaardigheid van de analyse voor zowel de lezers van het onderzoek en de
deelnemers van het onderzoek) maar deze zijn anders dan die van conventionele
(gebruikelijke) benaderingen.
Subtiele realistische positie
o Deze positie aanvaardt dat het proces van onderzoek subjectiviteit met zich
meebrengt en dat verschillende kwalitatieve methodes dus ook verschillende
perspectieven op de realiteit zullen voortbrengen. Toch aanvaarden de subtiele
realisten dat er een basisrealiteit is die bestudeerd kan worden, zij het
problematisch. De subtiele realist ziet het doel van het onderzoek als een poging
die realiteit weer te geven (eerder dan precies de waarheid te identificeren). Dus,
eventueel, kunnen verschillende soorten van onderzoeksbenaderingen
vergelijkenderwijs onderzocht worden. De subtiele realistische positie laat toe de
kwaliteitscriteria overgenomen van kwantitatief onderzoek te gebruiken om
kwalitatief onderzoek te beoordelen.
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De uitkomst van dit alles is dat kwalitatieve onderzoekers over een verscheidenheid van
tegenstrijdige standpunten moeten onderhandelen, die de methodologie in het gevaar brengen
van het krijgen van een slechte naam. (p.166 ‘Seale’) Seale, die zichzelf beschrijft als een subtiele
realist, zegt dat de geloofwaardigheid van kwalitatief onderzoek, soms, verschijnt als een gevolg
van zijn vasthouden aan een onderliggende filosofie:
Filosofie wordt vaak gepresenteerd als onderbouwend aan de ambacht van sociaal
onderzoek, als een arena waarin diverse pogingen, voor het verstrekken van fundamenten
voor het beoordelen van waarheidsaanspraken, zijn gekomen en gegaan. Maar vandaag de
dag lijkt deze opinie, paradoxaal genoeg, te besluiten dat antifundationalisme op zichzelf een
filosofisch fundament voor sociaalwetenschappelijk onderzoek is.
Ter verduidelijking: antifundationalisten hebben een filosofische positie die zegt dat er geen
specifieke principes zijn die ten grondslag liggen aan alle vormen van valide onderzoek of analyse.
Seales punt is dat antifundationalisme op zichzelf het basisprincipe van kwalitatief onderzoek
geworden is! In die zin is het paradoxaal, een beetje zoals de suggestie ‘De eerste regels is dat er
geen regels zijn’. Dit is belangrijk aangezien het zich afvraagt in welke mate de naleving van de
filosofische grondslagen voor een bepaalde kwalitatieve methode voorop staat bij het bepalen van
de waarde van het onderzoek. Per slot, kwantitatieve onderzoekers binden zich zelden aan de
filosofische grondslagen van hun methodes. Bijvoorbeeld, die kwantitatieve onderzoekers, van wie
het werk enkel en alleen plaatsvindt in het psychologisch laboratorium, weten nauwelijks iets van
de invloed van de logische positivistische school van de filosofie van de wetenschap wanneer ze
hun onderzoek evalueren en vaak mijden ze enkele van de attributen van het positivisme in hun
werk. Waarom zouden kwalitatieve onderzoekers verschillen van kwantitatieve onderzoekers in dit
opzicht? Toch kunnen de onverenigbaarheden tussen kwalitatieve methoden als gevolg van hun
uiteenlopende filosofische grondslagen niet volledig worden genegeerd, zeker in het huidige
stadium van hun ontwikkeling.
Een goed voorbeeld van dit probleem lijkt misschien totaal niet op een filosofisch probleem in het
eerste opzicht, maar het is er wel een. Als een onderzoeker wenst de grondtheorie (hoofdstuk 8)
procedures in hun onderzoek te gebruiken, dan kunnen ze de literatuurstudie problematisch
vinden. Een grondtheoreticus die de oorspronkelijke Glaser en Strauss formulering van de
grondtheorie aanhangt, kan aanvankelijk geïntrigeerd zijn door het argument dat er geen
conventioneel literatuuronderzoek zou moeten zijn. De reden hiervoor is dat wanneer de analyse
te dicht gebonden is aan de data, vreemde invloeden zoals de besluiten van vorig onderzoek
negatieve gevolgen kunnen hebben voor dit ideaal. Dus, een analyse is sterk gesuggereerd door
vorig onderzoek in het domein. Er waren goede redenen waarom de grondtheorie, na alles, toch
vele principes van conventioneel onderzoek omgekeerd heeft, in manier dat niet alle kwalitatieve
methodes doen. Maar wat als een onderzoeker de methodes van de grondtheorie gebruikt en ook
het lef heeft een literatuurstudie uit te brengen? Maakt dat hun werk ongeldig? Aangezien vele
grondtheorie analyses ook een literatuurstudie bevatten, dan kunnen we besluiten dat
onderzoekers die niet al te problematisch vinden in praktijk.
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Ondanks het meningsverschil over wat verschillende evaluatieve criteria voor kwalitatief en
kwantitatief onderzoek moet zijn, blijven de kwesties van betrouwbaarheid, validiteit en
repliceerbaarheid (herhaalbaarheid) domineren in discussies over dit onderwerp. Het lijkt aanvaard
te zijn dat, alhoewel deze erg nuttig zijn, het mogelijk is dat andere kwaliteitscriteria wellicht meer
zijn gevoelig voor de specifieke behoeften van kwalitatieve onderzoekers. Dit, om te zeggen dat,
een kwalitatieve studie dat betrouwbaar, valide en herhaalbaar is in conventionele termen kan
falen voor andere belangrijke, maar onbesproken, kwaliteitscriteria in kwantitatief onderzoek.

14.3

Enkele kwaliteitscriteria voor kwantitatief onderzoek

Welke kwaliteitscriteria worden toegepast in kwantitatief onderzoek? Zijn ze bruikbaar voor de
beoordeling van kwalitatief onderzoek? Een korte lijst van enkele mogelijkheden:






Is de studie op een manier origineel en vernieuwend?
Heeft de studie onderzoeksvragen die theoretisch, praktisch of sociaal belangrijk zijn?
Bewijst de studie overtuigend de beweringen van de onderzoekers?
Draagt de studie nieuwe perspectieven bij aan de aangebrachte kwesties?
Lost de studie belangrijke onzekerheden op die voorheen het gebied/domein gedomineerd
hebben?

In het algemeen, zouden deze criteria gelijk toepasbaar lijken voor kwalitatief en kwantitatief
onderzoek. Het is waarschijnlijk niet verrassend, dan, te vinden dat sommige onderzoekers
geprobeerd hebben de universele kwaliteitscriteria te identificeren die onafhankelijk zijn van het
soort onderzoek in kwestie. Bijvoorbeeld, Denscombe (2002) omvat de volgende criteria, die erg
overlappen met de vorige:





De bijdrage van nieuwe kennis.
Het gebruik van precieze en valide data.
De data is verzameld en gebruikt in een gerechtvaardigde manier.
Het voortbrengen van bevindingen waarvan veralgemeningen gemaakt kunnen worden.

Nuchter als deze criteria verschijnen, is het duidelijk dat deze kwalititeitscriteria interpretatie en
beoordeling vragen. Bijvoorbeeld, wat is nu de beoogde betekenis van zinnen als 'nieuwe kennis'
en 'precieze en valide data'? Is niet elke studie een nieuwe bijdrage tot kennis ook als die studie
slechts anderen repliceert/herhaalt? Hoe ‘precies en valide’ moeten data zijn om een studie de
moeite waar te maken en hoe beoordelen we hun graad van precisie en validiteit? Uiteindelijk
toont dit dat kwaliteitscriteria voor interpretatie vatbaar zijn. Je kan je afvragen welke relevantie
die criteria hebben voor het werk van studenten. Het is zeker niet het doel van het onderzoek,
gedaan door studenten, om op te komen met aarde-schokkende nieuwe bevindingen. BOX 14.1
geeft een kort verslag van criteria die studenten zouden moeten toepassen op hun eigen
inspanningen.
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Box 14.1: Praktisch Advies: Kwalitietscriteria voor nieuwe onderzoeker
Dit hoofdstuk bevat een grote hoeveelheid ideeën over het evalueren van de kwaliteit van
kwalitatief onderzoek. Maar de meeste ervan zijn van toepassing op het onderzoek, in plaats van
op de onderzoeker. Maar wat moeten de nieuwe onderzoekers precies doen om ervoor te zorgen
dat hun eerste pogingen op kwalitatief onderzoek zo effectief mogelijk zijn? Vele van de criteria,
gevonden in dit hoofdstuk, zijn niet routinematig besproken in rapporten van kwalitatief
onderzoek, toch worden ze vaak behandeld in de algemene bespreking van de kwalitatieve
methodologie. Zo’n besprekingen voldoen vaak niet aan de onmiddellijke behoeften van
beginnende kwalitatieve onderzoekers, omdat de fundamentele eisen van kwalitatief onderzoek
niet zo ingeburgerd zijn als die voor kwantitatief onderzoek, waar toetsen op significantie,
betrouwbaarheid en validiteit vertrouwde basiskwaliteitindicatoren zijn.
Hierop volgen sommige ideeën die nuttig advies kunnen zijn voor degene die nieuw zijn in het
kwalitatieve onderzoek, ze kunnen ook helpen de kwaliteit van hun kwalitatief onderzoek te
verzekeren:










Welke voorbereiding heb je gedaan? Jezelf onderdompelen in de literatuur van het
kwalitatieve onderzoek en een specifieke training in kwalitatief onderzoek ondergaan,
kunnen belangrijke stappen zijn. Het is moeilijk te begrijpen waar je naartoe wil met een
kwalitatief onderzoeksproject, tenzij je een goed idee hebt van alle stappen in zo’n
onderzoek.
Zijn er intellectueel valide redenen om te kiezen voor een kwalitatieve eerder dan een
kwantitatieve analyse? Slechte redenen zoals het willen vermijden van het gebruik van
statistieken zijn niet goed genoeg om een kwalitatieve benadering te verantwoorden. Soms
had, wat voorgesteld wordt als een kwalitatieve analyse, veel beter geweest moest het een
kwantitatieve benadering aangenomen hebben.
Wat is de specifieke kwalitatieve methode die je gebruikt en waarom is het toepasselijk
voor je onderzoek? Kwalitatief onderzoek is niet een enkele, algemene benadering tot
onderzoek maar bestaat uit een set, dikwijls, gekoppelde methoden waarvan elke zijn
eigen motivering, karakteristieken en waarden heeft. Dus waarom is het dat je een
‘discourse analysis’ uitvoert, eerder dan een grondtheorie?
Welke kan je gebruiken om je kwalitatieve data te verzamelen en te analyseren? Vanwege
de aard van de kwalitatieve dataverzameling en data-analyse methoden, zijn grote
persoonlijke vaardigheden nodig van de kant van de onderzoeker. Kwalitatief onderzoek is
NIET een kwestie van het verspreiden van vragenlijsten, tests of andere meetinstrumenten,
meer het vraagt heel wat vaardigheden zoals interviewtechnieken, goede personenbeheer
en snelheid van denken. Diepte-interviews afnemen is een vaardigheid, net zoals het
vergemakkelijken van een focusgroep. De kwalitatieve onderzoeker moet een positie
innemen die veel tijd besteedt aan activiteiten zoals transcriberen van interviews, en die
ook veel kennis heeft over de gekozen kwalitatieve methode. Het punt is dat kwalitatief
onderzoek zowel persoonlijke als tijdsmiddelen vraagt. Als één van deze ontbreekt, zal er
een gedwongenheid zitten op de kwaliteit van je kwalitatief onderzoek.
Hoe grondig ben je geweest in het coderen en categoriseren van je data? Het is verleidelijk
selectief te zijn in de uitgebreidheid waarin je je dat analyseert. Er kunnen goede redenen
zijn om selectief te zijn, maar wat is juist je rechtvaardiging om het te doen? Stel, je kiest
slechts een klein deel van je data om te coderen of te categoriseren, loopt u het risico de
categorieën die u begint te formuleren niet te optimaliseren. Het is moeilijk om te weten
hoe effectief je categorieën en codes zijn, tenzij je ze op al je data toepast (of op een
systematische selectie). Helaas, aangezien het rapporteren van de analyseproces zelden
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14.4

compleet is, kan de lezer verkeerdelijk aannemen dat je analyse zich concentreert op de
volledige set van data, terwijl je slechts een deel van de data koos.
Ben je een proces van verfijning van je codes en categorieën doorgaan? Het is een
belangrijk kenmerk van kwalitatief onderzoek dat de eerste stappen van het analyseproces
(de codes en categorieën) steeds verfijnd worden in een proces van controleren en
hercontroleren met de data enz. Het doel hiervan om zowel de fit van de codes en de
categorieën met de data te verbeteren als ook de codes en categorieën te herdefiniëren en
te recombineren.
Welke aspecten van je data passen met de codes en categorieën die je ontwikkeld hebt? In
welke mate zijn de codes of categorieën van toepassing op de deelnemers van uw
onderzoek? Vermijd het gebruik van opmerkingen zoals ‘vele deelnemers’, ‘dikwijls’, ‘vaak’
en ‘zelden’ aangezien deze niet nauwkeurig aangeven in welke mate uw analyse geldt voor
de hele groep van uw deelnemers aan het onderzoek. Waarom zeg je niet gewoon het
precieze aantal deelnemers waar een specifiek aspect van je onderzoek op van toepassing
is.
Was je kwalitatieve analyse gemakkelijk om uit te voeren? Kwalitatieve analyse is niet
bedoeld om gemakkelijk te zijn aangezien een goede onderzoeker continu uitdaagt wat hij
al bereikt heeft in ieder stadium van de analyse, in de hoop iets beter te produceren.
Kwaliteit in kwalitatief onderzoek komt niet zomaar/makkelijk.

Kwaliteit in kwalitatief onderzoek evalueren

Zoals besproken gedurende dit hele boek, is er een belangrijk onderscheid tussen kwalitatieve
dataverzamelingsmethodes (vb: diepte-interviews, participant observaties, focusgroepen, enz…) en
kwantitatieve data-analyseringmethodes (vb: discourse analysis, grondtheorie en gespreksanalyse).
Het onderscheid herkennen kan sommige verwarringen doen verdwijnen wat relevant is voor de
beoordeling van de kwaliteit in kwalitatief onderzoek. Simpel gezegd, er zijn onderzoekers die het
gebruik van kwalitatieve dataverzamelingsmethodes verkiezen, misschien omdat het onderzoek
verkennend is, of omdat de rijkheid van de data aantrekkelijk is voor hen, maar toch de voorkeur
geven aan kwantitatieve methodes om de data te analyseren. Natuurlijk zal de kwaliteitscriteria
anders zijn in deze omstandigheden dan wanneer de onderzoeker dezelfde kwalitatieve methode
gebruikte om de data verzamelen maar een kwalitatieve analyse methode gebruikte om de data te
analyseren. Met andere woorden, beoordeel de waarde van een kwalitatieve studie in relatie tot
wat de onderzoeker probeert te bereiken en gebruik niet simpelweg dezelfde set van criteria in alle
situaties.

14.5

Algemene academische verantwoording en kenmerken van het onderzoek

Er is één school van denken die stelt dat de criteria voor het evalueren van een kwalitatief
onderzoek eigenlijk dezelfde zijn als deze die gebruikt worden in alle types van academische werk.
Dus ze zouden kunnen worden toegepast op kwalitatief en kwantitatief onderzoek, en bovendien,
op de geschiedenis, de literatuur, de chemie enz. Essentieel is dat deze opvatting intellectuele
distantie en een vragende houding, samen met een georganiseerde en systematische aanpak van
het probleem in kwestie ziet als cruciaal voor de kwaliteit. Dit lijkt in grote lijnen aan de grondslag
te liggen van de benadering van Taylor voor kwaliteit in kwalitatief onderzoek.
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Taylors criteria zijn de volgende:







Hoe goed is het onderzoek gelegen ten opzichte van eerder gepubliceerd onderzoek over
het onderwerp?
In hoeverre is de gebruikte argumentatie coherent en intellectueel overtuigend (rationeel)
in tegenstelling tot op emotie gebaseerd te zijn?
In hoeverre bevat het rapport een analyse gebaseerd op systematische interpretatie van
de data in plaats van de gegevens beschouwen als ‘voor zichzelf sprekend’?
Hoe vruchtbaar zijn de bevindingen van het onderzoek?
Hoe relevant is het onderzoek voor maatschappelijke vraagstukken / politieke
gebeurtenissen?
Hoe nuttig en toepasbaar zijn de bevindingen?

Laten we deze criteria van dichterbij bekijken.
14.5.1

Hoe goed is het onderzoek gelegen ten opzichte van eerder gepubliceerd onderzoek
over het onderwerp?

Academisch onderzoek is conventioneel opgevat als een cumulatief proces waarin sprake is van
een geleidelijke opbouw van de onderzoeksresultaten, nieuwe concepten en nieuwe theorieën.
Voor de individuele onderzoeker wordt dit proces vaak gezien als gebaseerd op een herziening van
eerder onderzoek in het betrokken gebied. Niet alleen de literatuurstudie staat de onderzoeker toe
om te begrijpen wat er bekend is over een gebied van onderzoek, maar het maakt het ook mogelijk
voor de onderzoeker aspecten te identificeren die behoefte hebben aan verder onderzoek en
aspecten te identificeren die onderzoekers hebben vergeten aan te pakken. Maar daarna
formuleert de onderzoeker nieuw onderzoek, verzamelt nieuwe data, analyseert de data en
probeert de analyse te verzamelen in termen van hun eigen onderzoeksbevindingen en die van
andere studies. Vele kwalitatieve onderzoeken nemen dit model over, maar niet alle. Sommige
kwalitatieve onderzoekers, zoals we reeds zagen, schuwen de vroegere literatuurstudie en
beginnen met de data die ze willen analyseren en gaan dan over tot het analyseren van die data. Ze
keren terug naar het voorgaand onderzoek, enkel en alleen om de adequaatheid van hun analyse
te beoordelen tegenover gelijkaardige analyses van gelijkaardige data. Natuurlijk wordt variabiliteit
in kwalitatief onderzoek meer positief aanzien dan van het kwalitatieve standpunt, waar
variabiliteit neergezet wordt tot negatieve zaken als problemen in termen van onderzoeksdesigns
en data verzamelingsmethoden. Variabiliteit in de kwalitatieve methode is net alleen verwacht,
maar wordt ook als een meer positief kenmerk aanzien. Maar, dit is geen universeel criterium van
kwalitatief onderzoek.
14.5.2

In hoeverre is de gebruikte argumentatie coherent en intellectueel overtuigend
(rationeel) in tegenstelling tot op emotie gebaseerd te zijn?

Onderzoeksrapporten rapporteren niet alleen onderzoeksbevindingen. Goede
onderzoeksrapporten bevatten een goed doordacht en helder argument wat leidt tot een besluit
die volgt uit de data en het argument. Academische argumentatie is een rationeel en meestal kalm
proces gedomineerd door helderheid van denken. Academische argumenten mijden argumenten
die uitgedrukt worden in termen van emoties, in plaats van rationaliteit.
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Verder worden retorische argumenten ook vermeden. Dit is niet om te zeggen dat academisch
schrijven emotieloos of onbetrokken tot het onderwerp van onderzoek moet zijn, maar de manier
waarop deze uitgesproken worden in het onderzoeksrapport is belangrijk. Vele goede
psychologische geschriften starten van het engagement van de onderzoek met de uitkomst van het
onderzoek. Niettemin zijn terughoudendheid en evenwicht de grootste en meest dwingende
verwachtingen van de academische argumenten. Duidelijk is dat de bekomen data, samen met de
dichtheid van de logica van het argument, cruciaal zijn in passende stijlen van argumentatie. Het is
belangrijk in de academische methode dat de schrijver niet gezien wordt als iemand die louter
ongegronde persoonlijke meningen uitdrukt, maar iemand die een zaak uitbouwt die overtuiging
met zich meedraagt. Dus dit criterium kan toegepast worden op alle kwalitatieve onderzoek.
14.5.3

In hoeverre bevat het rapport een analyse gebaseerd op systematische interpretatie
van de data in plaats van de gegevens beschouwen als ‘voor zichzelf sprekend’?

Kwalitatieve data-analyse vraagt altijd een groot deel van analytische inspanning als de
verwachtingen van de onderzoekers moeten voldaan worden. Er is niets impliciet in data die gelijkt
op een analyse. De analyse van data is een complexe zaak waarvan de data deel uit maakt, maar
verder gaat dan dat en ook methodologische en theoretische zaken bevat. Kort gezegd, een goed
kwalitatief onderzoeksrapport bevat een significante/veelbetekenende analyse van de data. De
implicaties hiervan zijn moeilijk abstract te begrijpen. Maar hoe ziet een onderzoeksrapport eruit
als het geen significante data-analyse bevat? Zo’n rapport kan voorkomen, bijvoorbeeld, wanneer
de onderzoeker diepte-data in de vorm van een interview heeft en enkel een paar aanhalingen
eruit selecteert en die samenneemt met gekoppeld commentaar. Dit hoort niet bij een kwalitatieve
data analyse. Het is zoiets wat een goede journalist zou doen, maar dit kan niet in kwalitatief
onderzoek. Het doet er niet toe hoe interessant de citaten wel mogen zijn, op zichzelf voorzien ze
geen data-analyse van het geheel. Data-analyse gaat over het samenvatten/ de synthese van het
materiaal in iets representatiefs, maar nooit verschillend of abstracter dan de originele data. De
analyse geeft coherentie aan de data. Het is verkeerd te denken dat de data voor zichzelf spreekt.
Grote hoeveelheden van tekstdata samenvoegen kan amusant zijn, maar het doet niets om het
begrip te verbeteren. Want, romans zijn amusant, maar we beschouwen ze niet als data-analyse. In
kwalitatief onderzoek, onderzoekers ontwikkelen coderingscategorieën die afgeleid worden uit de
data en voorzien, ideaal, een erg goede fit met de data op zijn geheel. Op die manier is de analyse
gecreëerd of gesynthetiseerd van de data, maar is het verschillende van de data zelf. Het soort van
analyse is afhankelijk van het type van de gebruikte kwalitatieve analyse methode. Data citaten
kunnen niet dienen als vervanging van de analyse, maar ze kunnen de analyse wel illustreren en
levendiger maken. Dus, duidelijk nu, een analyse van de data moet gezien worden als een
universeel kwaliteitscriterium voor kwaliteitsonderzoek.
14.5.4

hoe vruchtbaar zijn de bevindingen van het onderzoek?

Vruchtbaar onderzoek is productief in termen van nieuwe en krachtige ideeën, concepten,
theorieën, problemen, kwesties enz. Het is waarschijnlijk makkelijker flauw ‘mundane’ onderzoek
te herkennen die niet vruchtbaar is dan te specificeren wat nu juist vruchtbaar is in het beste
onderzoek. Flauw onderzoek laat de lezer zich niet wijzer voelen en ontbreekt aan intellectuele
stimulatie door het gebrek van nieuwe ideeën.
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Er is niets intellectueels verkwikkend om de lezer te belonen. Natuurlijk, de vruchtbaarheid van een
onderzoek is een kwestie van lange duur. Bijvoorbeeld, cruciale studies zijn deze die een lange
termijn impact hebben door het genereren van en stimuleren van nieuwe onderzoeken en
vernieuwende onderzoeksrichtingen. De klassieke studies in gelijk welk veld van het onderzoek zijn
deze die precies dit bereiken. Dit leidt ons tot de conclusie dat de vruchtbaarheid een universeel
criterium is van kwaliteit in kwalitatief onderzoek.
14.5.5

Hoe relevant is het onderzoek voor maatschappelijke vraagstukken / politieke
gebeurtenissen?

Sommige kwalitatieve onderzoekers in de psychologie geven aan dat ze interesse hebben in
politieke en sociale kwesties. Dit is zeker het geval met degene die zichzelf kritische psychologen of
kritische sociale psychologen noemen. Het idee dat onderzoek sociaal relevant moet zijn, is al lang
vastgesteld. De vereniging van de psychologische studie van sociale kwesties is opgericht in 1936
om ‘sociale en gedragswetenschappers kansen te geven hun kennis en inzichten toe te passen om
de kritische problemen van wereld van vandaag’ (RadPsyNet,2009). Deze vereniging heeft zijn
oorsprong in het verlangen van psychologen om hun discipline te gebruiken om de sociale en
economische problemen van de Grote Depressie op te lossen. Interessant genoeg, het heeft
geduurd tot 1951 dat de gelijkaardige organisatie, eerst voor sociologen, de organisatie voor de
studie van sociale problemen werd opgericht. Kwantitatieve psychologie heeft een draad van
sociaal interessant onderzoek bijgedragen doorheen de hele geschiedenis, waardoor sociale
relevantie niet alleen een kenmerk is van kwalitatief onderzoek. Het is wel opmerkelijk dat
sommige leidinggevende kwalitatieve onderzoekers, zoals Parker, het falen van vele kwalitatief
onderzoek tot het effectief behandelen en betrekken van sociaal en politieke concepten – vooral
het concept van kracht - betreurd hebben. Daarentegen, zijn er takken van de psychologie die
voornamelijk kwalitatief georiënteerd zijn waarop deze kritiek/aanmerking niet van toepassing is.
Er is de feministische psychologie die voornamelijk kwalitatief is maar in de eerste plaats gebaseerd
is op sociale en politieke concepten. Natuurlijk, er is een groot verschil tussen onderzoek ie
gebaseerd is op realistische data (zoals het meeste kwalitatieve onderzoek) en onderzoek met een
sociale en politieke agenda. Dus, sociaal en politieke relevantie is geen universeel criterium van
kwaliteit in kwalitatief onderzoek en dus moet het met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden.
14.5.6

Hoe nuttig en toepasbaar zijn de bevindingen?

Een puur academische benadering van onderzoek zou benadrukken dat de primaire functie van
onderzoek het verschaffen van informatie en het begrijpen van de wereld is. Toch zouden sommige
dit verwerpen als een soort van ‘ivoren toren’ benadering, weinig onderzoek is ontworpen voor zijn
potentiële toepasbaarheid op korte termijn. Voor vele psychologen is dan het begrijpen van het
onderwerp de primaire doelstellingen en het toepassen misschien een bonus, eerder dan een
vereiste. Historisch, in psychologie, werd toegepast onderzoek afgewezen als minder belangrijk en
miste het de waardering verleend door meer wetenschappelijke benaderingen. Het werd gezien als
flauw ‘mundane’ en laag bij te grond vergeleken met meer theoriegestuurd onderzoek. Maar de
toegapst-theoretische dichotomie is vals en er zijn excellente voorbeelden van toegepast
onderzoek die theoretisch vruchtbaar zijn. Bijvoorbeeld, beschouw het begin van het onderzoek
van Harvey Sacks dat uiteindelijk aanleiding gaf tot gespreksanalyse (zie hoofdstuk 10).
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Hij bestudeerde hoe telefoongesprekken naar de hulpdiensten fout kunnen lopen, dit resulteerde
in essentiële informatie die niet verkregen werd of het gesprek werd abrupt beëindigd. Natuurlijk,
klinische psychologie, educatieve psychologie, forensische psychologie en organisatiepsychologie,
bijvoorbeeld, van de hoofdtak van psychologie zijn allemaal velden waar het bruikbare en
toepasbare hand in hand kan gaan met de hoogste academische en theoretische standaarden. Kort
gezegd, bruikbaarheid en toepasbaarheid vormen een kwaliteitscriterium die niet toepasbaar is op
alle kwalitatieve onderzoek en niet uitsluitend op kwalitatief onderzoek toepasbaar is.
Al met al, kan het niet worden gesteld dat Taylor’s criteria uitsluitend van toepassing zijn op
kwalitatief onderzoek aangezien ze van nabij criteria herhalen die al nuttig bleken in het evalueren
van kwantitatief onderzoek. Bovendien vormen Taylors criteria geen kwaliteitscontrole checklist
die toegepast kan worden op alle kwalitatieve onderzoek. Ze helpen ons wel te verduidelijken
welke criteria geschikt zijn voor de verschillende onderzoeksmethoden. In die zin, voorzien ze een
startpunt voor het evalueren van kwalitatief onderzoek.

14.6

Validiteit in kwalitatief onderzoek

Het concept validiteit is in traditioneel kwantitatief onderzoek doorgaans gedefinieerd in termen
zoals ‘validiteit is iets meet de omvang die het voorgenomen had te meten’. Dit is het gebruik
ervan in relatie met traditionele psychometrische metingen zoals persoonlijkheidstesten,
intelligentiemetingen, enz. Meestal wordt dit aangeduid als constructvaliditeit. Simpel gezegd, het
probleem is om vast te stellen hoe goed of de mate waarin een psychologische maatregel een
theoretisch concept (construct) beoordeelt dat zij geacht wordt te meten. Er zijn natuurlijk andere
vormen van validiteit waar kwantitatieve onderzoekers naar verwijzen. Bijvoorbeeld, reflecteert de
onderzoeksmethode op een valide manier het ‘echte leven’? Dit is een veel voorkomend probleem
in relatie met de vraag of de waarde van traditionele laboratoriumexperimenten, die door velen
aanzien worden als te artificieel, te veel (eventuele) invloed heeft op levensechte processen. De
term ecologische validiteit werd hiervoor gebruikt. Dit verwijst naar de omvang waarin een studie
de realiteit of het echte leven omvat. Er is geen statistische manier om te beslissen of een studie
ecologisch valide is, het is een kwestie van beoordeling. Erg duidelijk zijn vele
laboratoriumexperimenten zo gescheiden van de realiteit dat ze ecologische validiteit missen. Dit
neigt tot het over het hoofd zien van experimenten die plaatsnemen in naturalistische instellingen.
Er is nog een concept van validiteit, externe validiteit. Dit wordt soms verward met ecologische
validiteit maar verschilt ervan omdat externe validiteit de omvang is waarmee
onderzoeksresultaten van één onderzoeksinstelling veralgemeend kunnen worden naar andere.
Maar wat is de relevantie van deze traditionele types van validiteit voor kwalitatief onderzoek?
Ecologische validiteit heeft de neiging om stilzwijgend te worden aangenomen door een aantal
kwalitatieve onderzoekers, maar dit is echt afhankelijk van de dataverzamelingsmethode die
gebruikt is. Veel kwalitatief onderzoek concentreert zich op natuurlijk voorkomende tekst zoals
gesprekken. Bijvoorbeeld, een analyse van noodhulp telefoongesprekken, zoals bij het onderzoek
van Sacks, heeft een ingebouwde ecologische validiteit aangezien het met een levensechte
gebeurtenis te maken heeft. Deze gesprekken werden routinematig opgenomen door de
hulpdiensten voor hun eigen doeleinden, maar ze bevatten ook data die geschikt zijn voor de
doelen van de kwalitatieve onderzoekers.
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Gelijkaardig, zou men aannemen dat een studie van nieuwsuitzendingen gebaseerd op video’s van
echte nieuwsuitzendingen ook ecologisch valide is. Maar men mag niet dezelfde graad van
ecologische validiteit veronderstellen voor alle kwalitatieve dataverzamelingsmethodes.
Bijvoorbeeld, het diepte interview kan net zo goed omgeven worden door problemen met
ecologische validiteit als andere vormen van onderzoek. Het onderzoeksinterview is geen normaal
alledaags levensecht gesprek door een stuk van de verbeelding. Bijvoorbeeld, het is geregeld door
regels die erg verschillen van een alledaags gesprek (d.w.z. de geïnterviewde heeft geen gelijk
wederkerend recht om vragen te stellen aan de interviewer). Ecologische validiteit kan ook een
probleem zijn in termen van data verzameld van focusgroepen of door participatie-observatie
wanneer de ware identiteit van de onderzoeker gekend is.
Natuurlijk is het conventionele concept van validiteit gebruikt in kwantitatief onderzoek niet
zonder problemen, zeker wanneer het toegepast is op kwalitatief onderzoek. Een typische definitie
van validiteit is ‘de omvang waarin iets meet, wat het voorgenomen had te meten’, de implicatie
dat er iets is daar buiten in de wereld, wat vastzit in zijn natuur en wat de onderzoeker probeert te
omvatten. Dus de validiteit van een intelligentiemeting is de omvang waarin het gerelateerd kan
worden aan zoiets als identificeerbaar als intelligentie. Deze laatste zinnen zouden vreemd klinken
voor vele kwalitatieve onderzoekers, zeker voor deze die geen realistische positie innemen.
Validiteit is besproken door veel kwalitatieve onderzoekers op zoveel manieren, verschillend van
het gebruik door kwantitatieve onderzoekers. Bijvoorbeeld:






In kwalitatief onderzoek is de kwestie van validiteit uitgelegd als de omvang waarin de
analyse past met de data (gewoonlijk tekst). Dus de validiteit van de analyse is de focus en
niet de objectieve validiteit van een gebruikte schaal of meting. Een valide analyse heeft
een goede fit met de data (past met de data).
Er is een neiging aan te nemen dat kwalitatief onderzoek intrinsiek meer valide is dan
kwantitatief onderzoek. Meer algemeen, aangezien de kwalitatieve methode gezien wordt
als een superieure manier om de sociale en de psychologische wereld te begrijpen, wordt
de validiteit ervan niet echt in vraag gesteld. Mocht dit waar zijn voor kwalitatief
onderzoek in het algemeen, dan nog moet het bewezen worden in iedere kwalitatieve
studie.
De betrouwbaarheid van de transcriptie (vb. van een gesprek) van de originele bron kan
gezien worden als een indicatie van de validiteit van de transcriptie. Kwalitatieve
onderzoekers die transcripten gebruiken, moeten strenge inspanningen doen om te
verzekeren deze soort van validiteit gemaximaliseerd is door het vergelijken van het
transcript met de opname en te verwijzen naar de opname wanneer dit geschikt is.

De uitdrukking ‘rechtvaardiging van analytische claims’ werd gebruikt door Potter, eerder dan de
term validiteit. Dit is een nuttige manier om validiteit te bekijken in kwalitatief onderzoek
aangezien het een significante conceptualisatie vaststelt, gebruikt door kwalitatieve onderzoekers.
Er is een volledig repertoire van manieren waarop kwaliteit in kwalitatief onderzoek beoordeeld
kan worden, volgens Potter. Toch een klein beetje afhankelijk van het type van kwalitatief
onderzoek, moet de focus voor validiteit in kwalitatief onderzoek op de analyse liggen en niet de
data.
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Toch, zal je kwalitatieve onderzoekers vinden die even bezorgd zijn over zaken zoals de validiteit
van de steekproefmethode als kwantitatieve onderzoekers.
Validiteit in kwalitatieve studies brengt volgens Mays en Pope de volgende criteria met zich mee,
hoewel andere onderzoekers, zoals we zullen zien, aanvullende criteria hebben voorgesteld.




Triangulatie:
Deze benadering is gebaseerd op het begrip dat verschillende dataverzamelingsmethodes
vergelijkbare resultaten zouden moeten opbrengen als ze als ‘valide’ beschouwd kunnen
worden. In kwalitatief onderzoek zou triangulatie verschillende bronnen van data
betrekken, eventueel verzameld van leden van verschillende groepen van interesse,
bijvoorbeeld. Er zou convergentie moeten ontstaan in de resultaten bekomen van
verschillende databronnen. Een fundamentele, maar essentiële, aanname van dit is dat
zwakheid in één bron van informatie gecompenseerd moet worden door de andere
bronnen van informatie. Bijvoorbeeld, de onderzoeker willen de interviews met
therapeuten, hun cliënten en de partners van de cliënten vergelijken. Als grotendeels
hetzelfde voortkomt uit de analyse van ieder van de drie groepen, dan zouden sommigen
dit zien als evidentie van validiteit. Mays en Pope, echter, veronderstellen dat triangulatie
het best gezien wordt als een benadering voor het verzekeren dat dataverzameling en
analyse comprehensief is – en een meer productief denken en overpeinzen van de analyse.
(zie Box 14.2 voor een uitgebreide discussie van triangulatie)
Respondent validiteit of deelnemerscontrole:
Dit is een controle op de mate waarin de onderzoekers tijdens hun onderzoek rekening
houden met de deelnemers in het onderzoek (of nieuwe individuen vergelijkbaar met de
deelnemers). De veronderstelling is dat als de deelnemers het onderzoek van de
onderzoekers accepteren, deze vorm geeft aan het bewijs van validiteit. Het moeilijke punt
hier ligt natuurlijk in de veronderstelling dat het perspectief van een onderzoeker moet
gedeeld worden door de deelnemers. Een mogelijke vraag is onder welke omstandigheden
een correspondentie kan verwacht worden. Als we ons herinneren dat belangrijke delen
van kwalitatief onderzoek iets te danken hebben aan ethnomethodologie, zou zulke
overeenkomst/congruentie beschouwd worden als een belangrijk criterium.
Ethnomethodologie heeft tot doel de betekenissen van de sociale wereld te begrijpen door
de ogen van de gewone leden van die wereld.
Een aanpak die gebruikelijk is in verschillende soorten van kwalitatief onderzoek, is om
bijeenkomsten met deelnemers te hebben waarin de onderzoeksresultaten door de
onderzoeker gepresenteerd worden. De intentie die hierachter schuilt, is een discussie te
promoten over de resultaten van de onderzoeker en de mogelijkheid te bieden om de
gebruikte analyse in vraag te stellen.
Natuurlijk kunnen kwantitatieve onderzoekers zulk ‘insider’ onderzoek als potentieel
beïnvloedend of partijdig beschouwen, omdat het suggereert dat de onderzoeker niet
helemaal onafhankelijk is, maar in tegenstelling daarvan, fungeert als ‘doorgeefluik’ voor
verschillende belangengroepen.
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Duidelijke beschrijving / Uitleg van de methoden van de gegevensverzameling en de
betrokken analyse
De procedure voor dataverzameling en het proces van data-analyse zou in een goed
kwalitatief rapport kristalhelder moeten zijn. Informatie over de manier waarop de data
geselecteerd werd, kan een belangrijke invloed hebben op de interpretatie van de data.
De informatie kan ook helpen meer gericht te zijn op alledaagse kwesties, zoals de
representativiteit van de analyse voorbij de specifieke gegevens in kwestie, precies zoals
het kan in kwantitatief onderzoek. Algemeen genomen, zijn de analytische processen die
betrokken zijn bij kwalitatief onderzoek nauwgezet en tijdrovend. Dit is de enige manier
om een analyse te produceren die een goede getrouwheid geeft aan de gegevens.
Er is niets nuttigs aan het uitvoeren van een hoge kwalitatieve studie, zonder deze kwaliteit
aan de lezer te demonstreren.
Reflexiviteit:
Dit is een belangrijke kwestie binnen kwalitatief onderzoek. Reflexiviteit refereert naar de
sensitiviteit of het bewustzijn van de onderzoeker over hoe zij de aard van de
dataverzameling en analyse kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld: de aannames en
vooroordelen van de onderzoeker kunnen een onwrikbare invloed hebben.
Als gevolg hiervan is er de verwachting dat de onderzoeker zijn eigen ervaringen,
gedragingen, waarden en andere potentiële ‘beïnvloedende’ factoren, die een invloed
kunnen hebben op de analyse (of die relevant zijn om andere redenen), expliciet maakt.
Bijvoorbeeld: de psychologische en sociale afstand tussen de onderzoeker en deelnemers
kan een cruciaal aspect uitmaken van de methodologie. Kwalitatieve onderzoekers neigen
dichter te staan bij hun deelnemers dan kwantitatieve onderzoekers. Deze relaties worden
openlijk bediscussieerd in vele kwalitatieve studies.
Aandacht voor negatieve of afwijkende gevallen:
De rol van negatieve of afwijkende gevallen is heel uiteenlopend kwalitatief onderzoek. In
kwantitatief onderzoek omvat de zoektocht naar trends in de gegevens zelfs de kleinste
correlatie, associatie of verschil – zo lang als het ‘statistisch significant’ is. Perfecte relaties
zijn zeldzaam in kwantitatief onderzoek. Het gevolg daarvan is dat afwijkende gevallen
typisch zijn voor kwantitatieve gegevens. Hoe kleiner de gevonden associatie in
kwantitatieve studies, hoe groter de impact van deze afwijkingen. Ondanks dit zou het
praktisch onmogelijk zijn om binnen kwantitatief onderzoek veel aandacht te geven aan
deze afwijkende gevallen. Integendeel, ze worden genegeerd omdat ze opgevat worden als
het resultaat van ‘randomisering’ of als meetfout. Het is bijna alsof afwijkende gevallen
irrelevant zijn. Bij vele kwalitatieve onderzoeken worden afwijkende gevallen als een
essentieel deel van de analyse gezien. De details die kwalitatief onderzoek met zich
meebrengen, maken vaak duidelijk dat een bepaalde persoon of een bepaald aspect van de
gegevens afwijkend zijn, in die zin dat ze onverenigbaar zijn met hoe de algemene analyse
op dat moment opgevat wordt. De onderzoeker is verplicht te zoeken naar de opgenomen
afwijkende gevallen in de analyse. Afwijkende gevallen worden niet ‘onder de mat
geveegd’ bij kwalitatief onderzoek.
Volgende criteria werden aangehaald door Taylor (2001) en Potter (1998). De eerste twee
zijn van Taylor en de laatste drie van Potter.
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Rijkheid / Kostbaarheid van details in de gegevens en de gegevensanalyse:
Het hele punt van kwalitatieve analyse is het ontwikkelen van beschrijvende categorieën
die goed met de data ‘fitten’. Eén van de kwaliteitscriteria is de mate van detail in de
behandeling en analyse van de gegevens. Kwalitatieve analyse vereist intensieve
verwerking van de gegevens. Indien de onderzoeker slechts enkele brede categorieën en
brede indicaties aangeeft van welke soort gegevens binnen de categorie passen, dan is dit
geen goede kwalitatieve studie. Natuurlijk wordt de rijkheid van details niet op voorhand
geteld, dus brengt dit de vraag mee hoeveel details echt bijdragen aan de rijkheid van de
gegevens en analyse. Moet rijkdom van detail worden beoordeeld in termen van aantal
woorden, het bereik van de verschillende bronnen van de tekst, de verbale complexiteit
van de gegevens, of hoe? Gelijkaardige vragen ontstaan wanneer het komt tot de kwestie
van de rijkheid aan details in de analyse. Wat betekent dit? Is dit een kwestie van de
complexiteit van de analyse en waarom zou een complexe analyse beschouwd worden als
een deugd in zijn eigen recht? In kwantitatief onderzoek wordt de eenvoud van de analyse
gezien als een deugdzaamheid. Het is de eenvoudigste zaak in de wereld om
coderingscategorieën op te stellen die de gegevens goed fitten – als men tal van
coderingscategorieën heeft opgesteld, is het heel waarschijnlijk dat alle gegevens
opgenomen worden binnen de analyse. Desondanks, het feit dat deze categorieën maar
passen bij een klein deeltje van de gegevens, kan impliceren dat het coderingssysteem
inadequaat is.
Gebruik van kwantitatieve technieken waar toepasselijk
Opinies hierover variëren sterk tussen kwalitatieve onderzoekers, maar sommigen zijn
bereid, in sommige omstandigheden, gebruik te maken van kwantitatieve technieken in
hun kwalitatieve studie. Bijvoorbeeld: kwalitatieve gegevensverzameling door gebruik te
maken van een systematische steekproeftrekking, kan acceptabel zijn voor sommige
onderzoekers naast het feit dat er al enkele heel verschillende benaderingen van
steekproeftrekkingen voorgesteld zijn voor kwalitatief onderzoek.
Openheid naar evaluatie:
In rapporten van kwantitatieve onderzoeken staat de lezer vaak verderaf van de data. Al
wat verstrekt wordt, zijn samenvattende statistieken zoals tabellen, grafieken,
beschrijvende statistiek zoals gemiddelden en korte indicaties van de uitkomsten van
afgeleide statistische analyses zoals de t-test. In de meeste kwantitatieve verslaggeving
wordt de data niet gepresenteerd voor onafhankelijk onderzoek. Kwalitatieve
onderzoeksrapporten, echter, vermelden substantiële of belangrijke tekstuele gegevens
om de analytische interpretaties te ondersteunen. Als consequentie hiervan kan men
beargumenteren dat de analyse van kwalitatief onderzoek meer open staat voor evaluatie,
uitdaging en bevraging door de lezer dan andere vormen van onderzoek.
In alle eerlijkheid, veel kwalitatieve verslaggeving bevat een minimum aantal gegevens –
enkel een aantal voorbeelden, die het punt dat men wil aantonen illustreren. Dit is zelden
voldoende om de analyse in vraag te stellen.
Wanneer tekstuele gegevens helemaal worden opgenomen in de vorm van transcripten,
valt de openheid van de analyse (en uitdaging) niet langer te betwijfelen.
Potter (1998) wijst erop dat een groot deel van wat de onderzoeker beweert in
vertrouwen/naar waarheid genomen moet worden. Dit kan verkregen worden door
gegevensbestanden meer beschikbaar te maken, bijvoorbeeld via internet.
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Natuurlijk is er nog een andere kwestie. Hoe kan de lezer van een kwalitatief
onderzoeksrapport, die bezwaar maakt tegen de analyse, deze analyse uitdagen?
Wat betekent een analyse uitdagen? Sommige online verslaggeving over kwalitatief
onderzoek lossen dit probleem op door lezers toe te staan een publicatie of artikel te
bediscussiëren en op te volgen.
Coherentie met eerdere studies
In kwantitatief onderzoek kunnen heel gelijkaardige studies heel verschillende, zelfs
inconsistente, onderzoeksresultaten produceren. Toch is de samenhang van de
kwalitatieve studie met eerdere studies een criterium voor hoe overtuigend een studie is.
Kwalitatieve analyses die variëren van eerdere studies zijn meer geneigd om in vraag
gesteld te worden. Dit kan gezien worden als repliceerbaarheid-probleem aangezien niet
alleen de samenhang van de nieuwe studie met de oude studie de nieuwe studie sterker
maakt, maar ook kracht toevoegt aan eerdere/oudere onderzoeken. Dit geldt ook voor
kwantitatieve onderzoeken. Er zijn problemen met dit criterium. Bijvoorbeeld: als de
nieuwe kwalitatieve studie analytische ideeën gebruikt van oudere studies, dan zal haast
onvermijdelijk een samenhang ontstaan tussen beide analyses.
Deelnemers bezitten een inzicht binnen de gegevens:
Een eerder apart aspect van de validiteit van een kwalitatieve analyse is eigen aan de
neiging van sprekers om, bijvoorbeeld, te interpreteren wat eerdere sprekers gezegd
hebben. Op deze manier is de interpretatie van de spreker over wat vooraf ging
opgenomen in de data. Bijvoorbeeld: de nieuwe spreker verandert snel het onderwerp van
de conversatie. Dit kan aantonen dat de spreker inzicht heeft in wat vooraf ging. Het is
mogelijk een indicatie voor de overtuiging dat de vorige spreker een soort ‘faux pas’
gemaakt heeft, die verborgen moet blijven. Met andere woorden, de data bezit
‘autocontrolefuncties’ voor de oplettende analist die het onderzoek bevestigen of
weerleggen.

Box 14.3 beschrijft een geavanceerd (modern, vooruitstrevend) schema voor de evaluatie van
kwaliteit binnen kwalitatief onderzoek.

Box 14.2: Belangrijke concepten: Triangulatie
Triangulatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer men probeert een illegaal radio station te
lokaliseren. Er bestaan wetenschappelijke instrumenten die de richting van waaruit de radio
stations signalen zenden kan aangeven, door gebruik te maken van richtantennes. Desondanks kan
het radiostation een tiental tot een duizendtal kilometers verderop liggen in die aangegeven
richting. Door het detectieapparaat op een andere locatie te zetten, kan een nieuwe richting voor
het radiostation gevonden worden. De twee verschillende richtingen kunnen weergegeven worden
op een map, waardoor er een kruispunt wordt weergegeven (twee richtingslijnen die elkaar ergens
kruisen). Dit kruispunt geeft de precieze locatie weer van waaruit het radiostation uitzendt.
Autoriteiten weten zo precies naar waar ze moeten gaan, tenzij wanneer de zender zich verplaatst.
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Het idee van triangulatie wordt gebruikt in zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, maar niet
op dezelfde manier. Bij kwantitatief onderzoek is het essentieel om bij triangulatie te verwijzen
naar meerdere methoden bij het meten van de variabelen. Bijvoorbeeld: bij het meten van
intelligentie zowel rekening houden met de scores die leerkrachten geven aan hun leerlingen en
toetsen afnemen. Vanuit de veronderstelling dat tussen deze twee metingen een correlatie
bestaat, indien de metingen enige validiteit bezitten.
Dit werd uitgebreid in Campbell and Fiske’s (1959) ‘Multi–eigenschap en multi-methode
matrixaanpak’ die de metingen van meer dan één concept omvat. Zo kan de onderzoeker
bijvoorbeeld creativiteit en intelligentie meten door gebruik te maken van verschillende metingen
van intelligentie en verschillende metingen van creativiteit.
De metingen van intelligentie zouden onderling beter moeten correleren dan met de metingen van
creativiteit en andersom. Op deze manier kunnen de waarden van de metingen worden bepaald,
maar ook de omvang van de geoperationaliseerde concepten is echt verschillend.
Niets van dit alles verklaart waarom gebruik maken van triangulatie in kwalitatief onderzoek leidt
tot een stijging in belangrijke publicaties, omdat variërende ‘epistemologische’ veronderstellingen
(ik denk te vertalen als variërende onderzoeksvragen) verschillende soorten van kwalitatieve
studies ondergaan. Een simpel voorbeeld: een onderzoeker is geïnteresseerd in hoe werknemers
praten over de sfeer op hun werkplaats. Hij kan dit doen door een steekproef te trekken uit alle
werknemers, een combinatie van verschillende afdelingen. Maar zou het niet beter zijn om ook te
werken met focusgroepen, met groepen van werknemers van verschillende afdelingen? Enkelen
zouden dit betwisten, maar wanneer we de ‘getrianguleerde’ data analyseren… rechtvaardigt dit
de onderzoeker zijn veronderstellingen? Iemand kan de meest voor de hand liggende
veronderstelling overnemen en vervolgens vergelijken met de gegevens verkregen uit de
focusgroep-studies, met de verwachting dat men dezelfde analytische uitkomsten zal verkrijgen als
getoond in Figuur 14.1. (p.370 in boek)
Maar is dat wat we zouden verwachten? Zouden we verwachten dat een focusgroep, bestaande uit
werknemers van verschillende afdelingen onbeïnvloedbaar is door de diversiteit aan statussen in
de groep? Zou je in aanwezigheid van je baas, bijvoorbeeld, onfeilbare zaken durven zeggen? Het
kan opluchten dingen te zeggen tegen een onderzoeker, binnen de anonieme context van een
interview, die je niet kan vertellen als je baas aanwezig is. Met andere woorden, de context van
gegevensverzameling kan een groot verschil maken ten opzichte van de gegevens en als logische
consequentie ook de analyse van de gegevens vertekenen. Dit zou verwacht worden van elke
contextualistische positie zoals de anti-realisten en de extreem relativisten eerder besproken
(p.358). Dit werd geïllustreerd in Figuur 14.2. (p.370 in boek). Het is onwaarschijnlijk dat beide
gegevensbronnen gelijklopen, maar eveneens onwaarschijnlijk dat beide totaal verschillend aan
elkaar zijn. Het mag duidelijk zijn dat dit extreme mogelijkheden zijn (compleet samenvallen of
compleet verschillen) en dat in doorsnee individuele onderzoeken hier ergens een positie tussenin
zal ingenomen worden.
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Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen:



Het gebruik van gemengde methoden;
Triangulatie

Triangulatie doet, uit noodzaak, beroep op gemengde methoden, maar het gebruik van gemengde
methoden wil niet per se zeggen dat er sprake is van triangulatie.
Gemengde methoden refereert naar het gebruik van meer dan één onderzoeksmethode in een
studie. Moran-Ellis et al. (2006a) bedenkt dat deze verschillende onderzoeksmethoden zich zouden
moeten baseren op verschillende meta-theoretische perspectieven. Ze suggereren dat deze een
mengeling kunnen inhouden van kwantitatieve en kwalitatieve componenten of een mengeling van
heel verschillende soorten van kwalitatieve dataverzameling zoals positivistisch, interpretatief,
fenomenologisch en visueel.
Het gebruik van meerdere methoden neigt geassocieerd te worden met enkele gebieden van
kwalitatief onderzoek. Dit is voornamelijk zo voor gezondheid en onderwijs waar, voor het
praktisch beleid, implicaties van onderzoek het meest belangrijk zijn en waarbij het gebruik van
meerdere methoden aangewezen is om sterke onderzoeksresultaten te krijgen.
Bij theoretisch of academisch gerichte kwalitatieve studies komt het minder voor om met
gemengde methoden te werken. Het punt is hierbij dat de verschillende methoden gebruikt
kunnen worden voor het onderzoek van verschillende fenomenen en dat de vergelijking tussen
methoden, vereist bij triangulatie, geen deel uitmaakt van het onderzoek op zich:
‘Triangulatie is een epistemologische vordering (‘claim’) die bezorgd is om wat meer
geweten kan worden over een fenomeen, wanneer de resultaten van gegevens verkregen
werden door twee of meerdere methoden.’
Met andere woorden: triangulatie is een manier om ons begrip te vergroten over een bepaald
fenomeen, via meerdere methoden, omdat we zo meer informatie ontvangen.
Wat werd vanuit dit oogpunt beweerd?




Toegenomen validiteit triangulatie-model. Vooral kwantitatieve onderzoekers hebben
beweerd dat het gebruik van twee metingmethoden de onderzoeker niet in staat stelt te
weten of iets accuraat gemeten werd. Indien twee metingen geen correlatie vertonen met
elkaar, dan is één of zijn beide metinginstrumenten inadequaat. Desniettemin, indien ze
beiden correleren aan elkaar, mag men niet vergeten dat ze mogelijk beiden dezelfde fout
bevatten.
Bijvoorbeeld: een correlatie tussen twee metingen van intelligentie is in werkelijkheid een
gevolg van een antwoordpatroon dat gedeeld wordt in beide metingen.
Verschillende perspectieven – complementariteit: Dit perspectief op triangulatie neemt
het standpunt in dat het gebruik van meerdere methoden de onderzoeker voorziet van
meerdere perspectieven van waaruit het fenomeen kan bekeken worden. Dit komt
overeen met de idee dat het fenomeen op zichzelf ook meerdere gezichtspunten bevat (en
dus vanuit al deze gezichtspunten benaderd kan worden voor onderzoek). Terwijl deze
betekenis van triangulatie sterk afdwaalt van het oorspronkelijke concept, heeft het
eigenlijk een onloochenbare kwalitatieve gezindheid op het gebruik van meerdere
methoden.
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Hoe zijn verschillende methoden binnen één onderzoek verenigt binnen de data-analyse?
Triangulatie is bij onderzoekers die gebruik maken van meerdere methoden, niet altijd de
bedoeling. Soms zijn er andere redenen om gebruik te maken van gemengde methoden:






Een methode kan gebruikt worden om een andere methode te introduceren. Bijvoorbeeld:
wanneer een onderzoeker een focusgroep studie doet als een manier om informatie te
verzamelen voor een latere vragenlijststudie, wordt de eerste methode gezien als
voorafgaand aan de andere.
Gemengde methoden kunnen gebruikt worden om meer te verdiepen in de verzamelde
gegevens van het fenomeen in kwestie.
Bijvoorbeeld: de onderzoeker kan het hulpvol vinden om een mediarapportage te
bestuderen over een bijzondere publicatie en in combinatie hiermee een interviewstudie,
bijvoorbeeld een interviewstudie over hoe het publiek kijkt naar immigranten.
Soms zal een onderzoeker gemengde methoden gebruiken om op dataverzameling te
besparen in een onderzoek.
Bijvoorbeeld: het is mogelijk dat de onderzoeker een grote variatie in soort van informatie
van enkele deelnemers wilt verkrijgen, maar deze verschillende aspecten van de
datagegevens werden geheel uiteenlopend, op zichzelf staand, apart, … verteld door de
participanten. (= teveel gegevens werden verzameld)

Wat zou er gebeuren indien een onderzoeker verschillende dataverzamelingsmethoden probeert
te integreren in eenzelfde analyse? In overeenstemming met Moran-Ellis et al. moet de
onderzoeker een ‘tastbare, concrete relatie’ ontwikkelen, waarbij rekening gehouden wordt met
de verschillende methoden, de verschillende gegevens en de verschillende perspectieven die erbij
betrokken zijn. Dus enkel het benoemen van verschillen, is geen integratie. Analytische
verklaringen moeten ontwikkeld worden, die tonen hoe verschillende methoden van
dataverzameling samenhangen met elkaar, indien integratie bereikt is.
Bijvoorbeeld: hoe zijn de gegevens van diepte-interview met managers gerelateerd aan de data
verkregen door participerende observatie?
Indien de onderzoeker echt wenst om de gemengde kwalitatieve methoden te integreren, dan is
modellen vinden, die uitleggen hoe hij dit moet aanpakken, moeilijk wegens de schaarsheid ervan.
Eén bekende methode is ‘het volgen van een draad/lijn’(‘following a thread’), deze werd opgesteld
door Moran-Ellis, Alexander, Cronin, Fielding en Thomas (2006b).
Deze methode brengt met zich mee dat elke verschillende dataverzameling apart geanalyseerd
wordt. Daarna is elk van de verschillende dataverzamelingen onderwerp van een relevante analyse,
om zeer belangrijke thema's en analytische vragen voor verdere analyse te identificeren. Terwijl
‘de draad’ inductief ontwikkeld wordt in de primaire/ voornaamste dataverzameling, wordt hij
verkend op een meer geconcentreerde/scherpe manier in de andere dataverzamelingen.
Natuurlijk zal de analyse verschillende keren beginnen in elk van de dataverzamelingen.
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Box 14.3: praktisch advies: een vergevorderd ‘kwalitei t-evaluatie-schema’
voor kwalitatief onderzoek
Regeringen spenderen hoge bedragen aan alle soorten van sociaal onderzoek. Dit houdt in dat er
van kwalitatief onderzoek een stijging is van vele verschillende sferen van onderzoek – gezondheid,
welzijn, proeftijd, enz. Onvermijdelijk ontstaat de vraag hoe dit soort onderzoek systematisch kan
geëvalueerd worden. Een duidelijke samenhang in de criteria en de manier waarop zij worden
toegepast is belangrijk voor zowel publieke organisaties als onderzoekers. Gezien het gebrek aan
overeengekomen standaards voor kwaliteit in kwalitatief sociaal onderzoek, werden Spencer,
Ritchie, Lewis en Dillon (2003) uitgenodigd om relevante criteria te formuleren voor onderzoek
opgedragen door de regering.
Ze stapten in een proces waarbij ze:



de beschikbare criteria in de gepubliceerde literatuur beoordeelden
de belangrijkste personen interviewden die betrokken zijn bij de uitvoering en het beheer
van onderzoek

Het was belangrijk voor Spencer et al. dat de kwaliteitscriteria die ze ontwikkelden, specifiek
geschikt waren voor kwalitatief onderzoek en dat deze niet tot onderzoek in het algemeen
behoorden. Zij identificeerden verschillende focusdomeinen in de evaluatie van de kwaliteit van
een onderzoek (Figuur 14.3 p. 375). Voor elk aspect van de kwalitatieve studie dat onder
beschouwing genomen werd, verzorgden/bepaalden Spencer et al. een minimum van één
evaluatievraag, maar soms ook een vijftal. De evaluatievragen zijn essentiële evaluatieve criteria.
Een aantal kwalitatieve indicatoren werden door hen voorgesteld voor elk van deze
evaluatievragen. Toch laat het ontwerp toe om criteria toe te voegen in specifieke gevallen.
Wat hieronder volgt geeft een goede indicatie van de belangrijkste soorten evaluatievragen voor
elk aspect van het onderzoek, samen met voorbeelden van mogelijke kwaliteit- indicatoren. Dit
complete document kan gedownload worden – zie hiervoor naar ‘aanvullende bronnen’
(‘additional resources’) op het einde van hoofdstuk 14 (p.382).
Het is belangrijk te vermelden dat hun kwaliteitscriteria in sommige gevallen contrasteren met de
visie van enkele kwalitatieve onderzoekers. De evaluatievragen van Spencers et al. worden
hieronder gegeven, met bijhorende kwaliteitsindicatoren voor elke vraag.


Ontwerp
o Evaluatievraag 1: “Hoe defensief is de onderzoeksdesign?”
o Illustratieve kwaliteitsindicatoren
 Hoe goed bespreekt het rapport de relatie tussen de globale
onderzoeksstrategie en de doelen van de studie?
 Hoe effectief bespreekt het rapport de beperkingen van de
onderzoeksopzet, specifiek op gebied van de waarde van de gegevens &
resultaten gebruikt in de studie?
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Steekproef
o Evaluatievraag 2: “Hoe defensief is de steekproefopzet / doelselectie van de
gevallen/documenten?”
o Illustratieve kwaliteitsindicatoren:
 Beschrijft de studie de betrokken doelgroep en toont ze hoe de
geselecteerde steekproef gerelateerd is tot de doelgroep? Bijvoorbeeld: is
de steekproef typisch voor de doelgroep of representeert ze diversiteit in
de doelgroep?
 Legt de studie de beweegredenen uit voor de selectie/keuze van de
steekproef, de onderzoeksachtergrond of de betrokken documenten in de
analyse?
o Evaluatievraag 3: “Steekproef samenstelling/gevalkeuze – hoe goed is de
eventuele berichtgeving/denkmantel beschreven?”
o Illustratieve kwaliteitsindicatoren:
 Is de studie voorzien van redenen waarom sommige benaderingen /
aanpakken die deel uit maakten van de studie, toch niet opgenomen
werden in de studie? Welke soort van gevallen werden niet in de studie
opgenomen als gevolg van de gebruikte procedures? Bijvoorbeeld: zouden
mensen zonder transportmiddel onmogelijk kunnen deelnemen aan de
studie?
 Legt het rapport uit hoe de steekproefgevallen toegang tot de studie
verkregen en de methoden waarop ze werden benaderd? Dit kan een
invloed hebben op de deelname aan de studie.
Dataverzameling:
o Evaluatievraag 4: “Hoe goed was de dataverzameling uitgedragen/uitgereikt?”
o Illustratieve kwaliteitsindicatoren:
 Beschrijft het rapport wie de data verzamelde, de procedures en
materialen die gebruikt werden om data te verzamelen, en informatie over
de oorsprong en auteurs van de gebruikte documenten?
 Beschrijft het rapport cruciale kenmerken van veldwerk, zoals
conventies/overeenkomsten die gebruikt werden bij het nemen van
veldnota’s? Bediscussieert het rapport hoe de omstandigheden en
methoden van veldwerk een invloed kunnen hebben op de verzamelde
gegevens?
Ethiek / Gedragscode
o Evaluatievraag 5: “Wat getuigt van aandacht voor ethische kwesties?”
o Illustratieve kwaliteitsindicatoren:
 Beschrijft het rapport de toestemmingprocedures, de informatie die
gegeven werd aan deelnemers, de vertrouwelijkheid en anonimiteit
regelingen voor de gegevens en identiteit van de deelnemers, en de aard
van informatie over mogelijke diensten na de studie?
 Bevat de studie een discussie van de mogelijke nadelige consequenties van
deelname aan de studie en hoe deze werden vermeden?
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Analyse
o Evaluatievraag 6: “Hoe goed is de benadering/aanpak naar, en formulering van, de
analyse duidelijk gemaakt?”
o Illustratieve kwaliteitsindicatoren:
 Geeft het rapport duidelijk aan hoe analytische categorieën, enz. werden
gecreëerd en ontwikkeld?
 Is de vorm van de onbewerkte gegevens beschreven? Bijvoorbeeld:
transcriptie, interviewnota’s, documenten, …
o Evaluatievraag 7: “Hoe goed werden verschillende perspectieven en inhoud
geëxploreerd?”
o Illustratieve kwaliteitsindicatoren:
 Bediscussieert het rapport de relevantie van negatieve of ongewone
gevallen?
 Probeert het rapport systematisch de variatie binnen de gegevens te
categoriseren of te verklaren?
o Evaluatievraag 8: “Hoe goed werden details, diepte en complexiteit (samengevat:
‘rijkheid’) van de data meegedeeld?”
o Illustratieve kwaliteitsindicatoren:
 Heeft het rapport gebruik gemaakt van citaten of observaties van de
gegevens, die bijdragen tot het begrijpen van de gegevens?
 Identificeert en bediscussieert het rapport patronen, linken en associaties
in de data?
o Evaluatievraag 9: “Contexten van databronnen – hoe goed zijn deze bewaard en
afgeschilderd/weergegeven?”
o Illustratieve kwaliteitsindicatoren:
 Beschrijft het onderzoek in detail relevante details van de setting van de
studie, zoals de geschiedenis, achtergrond en karakteristieken van het
onderzoek?
 Is de data gehanteerd op een manier die contextueel materiaal behoud,
wat relevant is voor individuele studies?
Bevindingen / Resultaten
o Evaluatievraag 10: “Hoe geloofwaardig zijn de resultaten?”
o Illustratieve kwaliteitsindicators:
 Zijn de resultaten zinvol (houden ze ‘steek’) en vertonen ze een
samenhangende logica?
 Hangen de resultaten samen met wat geweten is vanuit andere bronnen?
o Evaluatievraag 11: “Hoe werd kennis/begrip uitgebreid door de studie?”
o Illustratieve kwaliteitsindicators:
 Bediscussieert het rapport klaar en duidelijk welke bijdrage aan kennis en
begrip door het onderzoek verkregen is?
 Zijn de doelen en het opzet van de studie in samenhang gebracht met wat
momenteel geweten is?
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Evaluatievraag 12: “Hoe goed is de evaluatie gericht op de oorspronkelijke doelen
en voornemens?”
o Illustratieve kwaliteitsindicators:
 Zijn er duidelijke relaties tussen de doelen van de studie en de resultaten?
 Verklaart en bediscussieert het rapport de natuurlijke grenzen van de
studie in termen van de studiedoelen?
o Evaluatievraag 13: “Het werkingsgebied / bereik voor het trekken van bredere
conclusies – Hoe goed wordt dit verklaard?
o Illustratieve kwaliteitsindicators:
 Bevat het rapport een bespreking van de mate waarin de bevindingen van
de studie kunnen worden veralgemeend, wijder dan de steekproef die
voor onderzoek werd geselecteerd?
 Bevat het rapport een gedetailleerde beschrijving van de context van de
studie, zodat de toepassing van de resultaten in andere settings kan
vastgesteld worden?
o Evaluatievraag 14: “Hoe duidelijk is de basis van evaluatieve schatting?” (Dit zou
hoofdzakelijk van toepassing zijn op kwalitatief onderzoek dat wordt ontworpen
om sociaal, een beleid of een institutioneel initiatief, te evalueren)
o Illustratieve kwaliteitsindicators:
 Bevat het rapport de aard van de bron van eventuele evaluatieve oordelen,
zoals welk oordeel betrokken was en hoe oordelen bereikt werden?
 Bediscussieert het rapport de onbedoelde consequenties van de
interventies en wat deze veroorzaakt heeft?
Rapportage
o Evaluatievraag 15: “Hoe duidelijk zijn de linken tussen de data, interpretatie en
conclusies, d.w.z. hoe goed kan de weg naar eender welke conclusie gevolgd
worden?”
o Illustratieve kwaliteitsindicators:
 Demonstreert het rapport linken tussen de analyse en de originele
gepresenteerde data, welke in wezen conceptueel zijn en die niet enkel de
data herhalen in vergelijkbare/dezelfde beschrijvende termen?
 Beschrijft het rapport negatieve gevallen die niet overeenkomen met de
analyse omdat, bijvoorbeeld, deze buiten het domein van de analyse
vallen? Als alternatief moet het rapport proberen aan te tonen hoe
negatieve gevallen binnen de hoofdanalyse gebracht kunnen worden.
o Evaluatievraag 16: “Hoe duidelijk en samenhangend is de rapportage?”
o Illustratieve kwaliteitsindicators:
 Maakt het rapport gebruik van duidelijk naar voor komende of
samengevatte kernwoorden, op een manier die passend is voor het
doelpubliek van het rapport?
 Is de structuur van het rapport duidelijk genoeg om de lezer te helpen dit
door te nemen en maakt het gebruik van ‘wegwijzers’ zoals subtitels om de
lezer verder te helpen?
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Controleerbaarheid
o Evaluatievraag 17: “Hoe adequaat werd het onderzoeksproces gedocumenteerd?”
o Illustratieve kwaliteitsindicators:
 Zijn de hoofddocumenten, gebruikt in de studie, bijgevoegd aan het
rapport? Bijvoorbeeld: brieven naar organisaties en individuen,
vragenlijsten, instructies voor databeheer, enz.
 Zijn de sterktes en de zwaktes van methoden en de databronnen die
gebruikt werden kritisch bediscussieerd?
Reflexiviteit & neutraliteit
o Evaluatievraag 18: “Hoe duidelijk zijn de veronderstellingen/theoretische
perspectieven/waarden die vorm gegeven hebben aan de opzet en productie van
de evaluatie?”
o Illustratieve kwaliteitsindicators:
 Geeft het rapport aan / bediscussieert het de perspectieven en waarden
van de onderzoekers, die mogelijk een impact hebben op de methodologie
of essentie van het rapport?
 Bezit het rapport evidentie dat de onderzoekers open staan voor
verbetering/revisie van de conceptualisatie, theorieën en
veronderstellingen in het licht van hun ervaringen i.v.m. het
onderzoeksproces?

[Einde box. 14.3]

14.7

Betrouwbaarheid in kwalitatief onderzoek

Betrouwbaarheid en validiteit zijn verschenen als basisbegrippen voor kwaliteitscontrole bij
kwantitatief onderzoek. Dit hoofdstuk bediscussieerde de verschillende manieren waarop validiteit
is ontstaan en werd bevorderd in relatie tot kwantitatief onderzoek. Wat met betrouwbaarheid in
kwalitatief onderzoek? Dit is veel minder frequent bediscussieerd door kwalitatieve onderzoekers
dan het concept van validiteit. Hier zijn enkele redenen voor – de meest belangrijke is dat
verschillende kwalitatieve methoden verschillende epistemologische posities / standpunten
hebben, die relevant zijn voor de kwestie van betrouwbaarheid.
In kwantitatief onderzoek is het concept van betrouwbaarheid toegepast op de
meetschaal/meeteenheden (van de variabelen) die de onderzoeker gebruikt. Er zijn twee
hoofdgebruiken van het concept betrouwbaarheid:


De term test - hertest betrouwbaarheid wordt gebruikt om na te gaan hoe stabiel of
consistent ‘scores’ op een meetschaal zijn op verschillende tijdsmomenten. Men gelooft in
het algemeen dat een meetschaal die correleert met zichzelf doorheen de tijd een
betrouwbare meetschaal is – en vandaar ook een goede. In de uitgebreidheid hiervan
wordt van wat gemeten wordt verwacht dat het stabiel is doorheen de tijd. Als we iets
meten dat van oorsprong chronologisch onstabiel is, kan goede betrouwbaarheid door
test – hertest niet verwacht worden. Bijvoorbeeld: mensen hun gemoedstoestanden zijn
voorbijgaand, dus een goede meting hiervan kan doorheen de tijd als onbetrouwbaar
gezien worden. Natuurlijk zijn in kwantitatieve psychologie dingen gewoonlijk berekend,
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omdat ze geloven in blijvende en standvastige kenmerken, zoals intelligentie, reactietijd,
enz.
De andere betekenis van betrouwbaarheid in kwantitatief onderzoek is de interne
consistentie van een meting. In kwantitatief onderzoek bestaan metingen soms uit een set
van items (vragen, frequentie) die op bepaalde manier opgesomd zijn om de meting te
verkrijgen. Dit zijn de alomtegenwoordige schalen binnen kwantitatief onderzoek. De
interne consistentie van de schaal (de omvang tot waar alle items hetzelfde meten) wordt
gezien als een indicator van de kwaliteit van de meting.

Niets van dit alles heeft veel betekenis binnen kwalitatief onderzoek. Kwalitatieve onderzoekers
vermijden het gebruik van schalen voor verschillende redenen – vooral omdat ze de eis aan
rijke/kostbare data verstoren, wat de basis is van kwalitatief onderzoek. Verder zullen vele
kwalitatieve onderzoekers het idee afwijzen dat er vaststaande, meetbare kenmerken aan
individuen zijn. Als gevolg hiervan is betrouwbaarheid zoals hierboven beschreven irrelevant.
Kwalitatieve onderzoekers zijn meer geneigd hun data als situatiegebonden te zien. Ze verwachten
niet noodzakelijk dat de data die ze verkregen van individuen consistent is over verschillende
onderzoekssituaties heen. Bijvoorbeeld: ze zijn zich ervan bewust dat verschillende onderzoekers
mogelijk verschillende perspectieven van geïnterviewden krijgen.
De notie van betrouwbaarheid kan relevant zijn voor slechts enkele aspecten van kwalitatief
onderzoek. Bijvoorbeeld: de transcriptie van interviews en andere data wordt gezien als deel van
de methode van kwalitatief onderzoek. Consistentie van transcripties tussen onderzoekers die
dezelfde methode gebruiken zou een ideaal zijn. Dit is vergelijkbaar /gelijkgesteld met de
betrouwbaarheid van de transcriptie tussen verschillende beoordelaars. Dit is zelden, of nooit,
formeel beoordeeld.

14.8

Besluit

Slecht weinig van de traditionele criteria die psychologen gebruiken in kwantitatief onderzoek zijn
direct van toepassing in kwalitatief onderzoek. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek hebben
gewoon niet dezelfde intellectuele wortels (achtergrond) en, in veel verschillende manieren,
bestaat er een conflict tussen beiden. Inderdaad, het is goed mogelijk dat als traditionele,
evaluatieve criteria toegepast kunnen worden op kwalitatief onderzoek, dat het onderzoek dan
gebaseerd is op de ethos van het positivisme. Er zijn heel wat criteria om kwalitatief onderzoek te
evalueren, maar deze focussen zich vooral op het evalueren van de kwaliteit van het coderen of
procescategorisatie (de kwalitatieve analyse). Ze zijn eerder te zien als indicatoren (aanwijzingen)
van kwaliteit dan als bewijs van kwaliteit in kwalitatief onderzoek. Dit contrasteert direct met het
kwantitatieve en statistische onderzoek waar er procedures zijn die gebruikt kunnen worden om
over de waarde van het onderzoek te beslissen. Significatie testen is een duidelijk voorbeeld
hiervan als we gebruik maken van een test waarbij de data hoogstwaarschijnlijk verkregen zijn
(bekomen werden) door gewoon schommelingen / fluctuaties te bekijken. Interne
consistentiemetingen van betrouwbaarheid zoals Cronbachs alfa hebben ook zulke afsnijdregels
(cut-off rules). Dit laat het een beetje onzeker over hoe onervaren kwalitatief onderzoekers het
beste hun onderzoek kunnen evalueren.
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Tot slot, om de moeilijkheid van de evaluatie en beoordeling van kwalitatief onderzoek te
benadrukken, is het van belang Dixon-Woods et al. (2007) te vermelden, die de drie verschillende
manieren van kwalitatief onderzoek bestudeerde. De eerste werd beschreven in Box 14.3, de
tweede was een ander systematisch systeem en de derde was de mening van een expert die geen
bepaald schema gebruikte. Het design van de studie bevatte het hebben van een set van 12
onderzoeksrapporten die geëvalueerd zijn door het gebruik van verschillende evaluatiemethoden.
Dixon-Woods et al. zegt zelf:
“Onze kwalitatieve en kwantitatieve data suggereren dat het gebruik van een
gestructureerde aanpak voorkomt om beoordelaars gevoelig te maken voor de aspecten van
het doen aan onderzoek. Hoe dan ook, een gestructureerde aanpak komt niet voor om een
hoger niveau van overeenkomst te bereiken tussen beoordelaars. Eigenlijk is het hoogste
niveau van overeenkomst bereikt zonder het gebruik van een gestructureerde aanpak (maar
dit staat soms ook ter discussie!) Er is ook mogelijkheid tot argumentatie / discussie over de
uitspraken die geformuleerd werden door het gebruik van een gestructureerde aanpak die tot
in het detail uitgewerkt was (overdreven!) en over de vooroordelen tegenover de aspecten
van de procedure van het onderzoek.”
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HOOFDSTUK 15: ETHIEK & DATAMANAGEMENT IN KWALITATIEF
ONDERZOEK

15.1










15.2

Overzicht:
Psychologische ethiek is essentiële morele principes die ontwikkeld werden om alle
aspecten uit het werk van psychologen te regeren (besturen).
De historische oorsprong van de moderne onderzoeksethiek waren in verstorende
medische experimenten die plaatsen vonden in het Nazi-Duitsland. Hier bijgevoegd ook
bedenkingen over het gebruik van misleiding in psychologisch onderzoek op zich.
De professionele onderdelen van de psychologie (zoals The American Psychological
Association en de British Psychology Society) publiceerden gedetailleerde ethische
richtlijnen. Hoewel beiden behoorlijk gelijkaardig zijn, is dit hoofdstuk voornamelijk
gebaseerd op ethische principes van de American Psychological Association. Bijvoorbeeld;
de ethische principes van de A.P.A. behandelen zaken die te maken hebben met het
publiceren van onderzoeksbevindingen zoals plagiaat en het verzinnen van data.
Misleiding, informed consent en discretie zijn samengesmolten en zijn nu de meest
belangrijke concepten van ethiek. Toch bestaan er ook nog heel wat meer. Een
onderzoeker moet zich bewust zijn van de processen die te maken hebben met het zoeken
naar ethische verantwoording en goedkeuring. Dit uitgaande van de organisatie waarvoor
hij zelf werkt en de organisatie waarbinnen ze hun studie willen voorstellen / uitvoeren.
Er mag niet aangenomen worden dat kwalitatief onderzoek ethisch niet problematisch is.
Het kwalitatief onderzoek probeert bepaalde erge ethische overtredingen (die soms het
kwantitatief onderzoek karakteriseren) te vermijden. Hierdoor genereren ze vaak hun
eigen ethische problemen die niet altijd even goed opgelost kunnen worden door de
beschikbare richtlijnen. Dit is gedeeltelijk het gevolg van de manieren waarop kwalitatief
onderzoekers hun data verzamelen. Bijvoorbeeld; het hoofdstuk behandelt bepaalde
ethische problemen van studies waarin één onderzoeker (interviewer) een koppel
interviewt in een interactieve omgeving.
Er zijn legale en ethische vereisten voor het beheer van persoonlijk identificeerbare data.
Eenmaal de data geanonimiseerd werd, zijn deze vereisten niet meer van toepassing. Het is
aanbevolen voor de onderzoeker dat hij schriftelijke informatie bij zich heeft voor de
deelnemers over de belangrijkste kenmerken van het onderzoek. Zo kunnen de
deelnemers hun akkoord meedelen

Heeft kwalitatief onderzoek nood aan ethiek?

Onderzoeksethiek van het kwalitatief onderzoek overlappen voornamelijk met die van het
kwantitatief onderzoek. Toch oriënteren kwalitatieve psychologen zich vaker helemaal anders tot
het onderzoeksmateriaal, studieobject, personen, … Dit vraagt extra eisen in termen van ethiek
voor het kwalitatief onderzoek. Een van de meest opvallende verschillen tussen kwalitatief en
kwantitatief onderzoek is de manier waarop participanten in het onderzoek gezien en behandeld
worden. Laboratoriumexperimenten bijvoorbeeld negeren het meeste van het gedrag van de
participanten. Slecht sterk ingeperkte kenmerken worden in acht genomen. Hier hebben we dan
ook geen rijke hoeveelheid aan data.
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Van belang is te weten dat labo-onderzoekers het gedrag van de participanten heel voorzichtig
manipuleren. Het is geen toeval dat deze proefpersonen vroeger gekend waren als subjecten, sinds
de term aantonende wijs is voor de krachtrelatie tussen onderzoeker en participant – de relatie
tussen een machtig persoon (de onderzoeker) versus een ondergeschikte (het subject). Zulke
participanten in dit soort onderzoek worden gedenigreerd als persoon. Dit door hen enkel als
variabelen te beschouwen. Of, in het typische veldonderzoek, worden vragenlijsten uitgedeeld aan
participanten, wiens taak is antwoorden aanduiden en niet het uitdrukken van de rijkheid van hun
manier van denken. Dit mag lijken op een karikatuur, maar ze bevatten een essentie van waarheid.
Er wordt een indruk gegeven van een afgeschermde relatie tussen de kwantitatief onderzoeker en
hun participanten. Het lijkt erop dat de kwantitatief onderzoeker de participanten in hun
onderzoek vernederen door te weigeren hen te zien als volwaardige personen.
Niet voor niets zien bepaalde kwalitatief onderzoekers hun eigen onderzoek daardoor als ethisch
en moreel superieur in vergelijking met het kwantitatief onderzoek. Bepaalde redenen hiervoor zijn
logisch – de kwalitatief onderzoeker in het algemeen lijk meer geïnteresseerd in hun
onderzoeksparticipanten als personen en zoeken naar manieren om hun menselijke waardigheid te
kunnen behouden. Zoals Brinkman en Kvale (2005, p. 162) het neerschreven: “De kwalitatieve
vooruitgang ging gepaard met een neiging tussen kwalitatief onderzoekers om de kwalitatief
onderzoek als ethisch te portretteren, of toch ethischer dan bij het kwantitatief onderzoek.” Ze
beschreven hetgeen Kwalitatieve Ethiek (Hammersley, 1999) genoemd werd. Dit is de neiging van
de kwalitatief onderzoekers om hun onderzoek te zien in overweldigende ethische termen
waardoor het leek dat het bereiken van de ethische doelen op zich het doel van hun onderzoek
was.
Psychologen, zoals vele andere beroepen, sturen zichzelf door gebruik te maken van een set van
morele principes die we ethiek noemen. De American Psychological Association heeft waarschijnlijk
de meest uitgebreide ethische verzameling, maar anderen, zoals de British Psychological Society,
hebben hun eigen, gelijkaardige verzameling. De ethische principes waarmee de kwalitatief
onderzoekers te kampen hebben, zijn vaak niet te vergelijken met de ethische problemen waarmee
de kwantitatieve onderzoekers worstelen. Toch is er in bepaalde onderdelen een overlap. De
relatie tussen de kwalitatief onderzoeker en z’n participanten is kenmerkend, dit misschien door
het feit dat kwalitatief onderzoekers op zoek gaan naar een rijke set aan data. Dit vraagt een
volledig andere aanpak om data te verzamelen als je dit vergelijkt met de meer beperkte data
gevonden bij een typisch kwantitatief onderzoek. Ondanks dit zijn de ethische problemen die bij
kwalitatief onderzoek voorkomen te vergelijken met die binnen het kwantitatief onderzoek. Dit
mag duidelijk niet volledig bevredigend zijn, want kwalitatief onderzoek kampt vooral met
bepaalde (specifieke) ethische problemen.
Het is verleidelijk om ethiek te zien als een set van regels en maatregelen die de activiteiten van de
psychologische deelnemers en onderzoekers bepalen. In realiteit is dit niet zo. Ethische principes,
bijvoorbeeld, kunnen beschreven worden als procedurele maatregelen in de praktijk, maar als je
op die manier naar ethiek kijkt, bekom je moeilijkheden. Geen systeem van regels is zelfinterpreterend en dus zelfs wanneer we denken dat we een goeie regel hebben, dan ‘moeten we
toch nog steeds gaan nadenken over hoe we die regels gaan toepassen.’ (Brinkmann en Kvale,
2005, p. 159).
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Ethische principes vereisen een interpretatie in relatie met de details van de situatie die de
onderzoeker onder ogen ziet. Op een andere manier gezegd; een oud en afgezaagd verhaal
(chestnut) te gebruiken, is het zo dat een moreel principe zegt dat men niet mag doden, maar wat
als het doden van een extreme dictator het leven van duizenden anderen kan redden? Wat dan? Is
het principe van ‘niet doden’ dan nog steeds van toepassing of beginnen andere principes dan de
bovenhand te nemen? Veel van dit verhaal lijkt op onderzoeksethiek. Wanneer een ethisch
principe gangbaar (heersend) is in een bepaalde situatie, dan is dit afhankelijk van de details van de
situatie en de aard van het ethisch principe zelf. Bijvoorbeeld; de vertrouwelijkheid van informatie
die door een participant verschaft wordt aan de onderzoeker is algemeen gezien de meest ethische
richtlijn voor onderzoekers. Maar wat als, tijdens een interview, de participant begint te dreigen
met het vermoorden van z’n buurman met wie hij een geschil heeft? Zou deze informatie dan
vertrouwelijk moeten zijn? En stel dat de man doorgaat met z’n dreigement en z’n buurman
vermoordt, treft de onderzoeker dan schuld omdat hij deze informatie voor zich hield?
Psychologisch onderzoekers hebben af en toe te maken met zulke dilemma’s. Maar hoe gaan ze
hier het beste mee om? De ethische principes van de psychologen geven de verantwoordelijkheid
aan de onderzoekers voor het controleren van ethische standaarden om zo hun onderzoek uit te
voeren. Dit kan bevatten: (a) onderzoekers die op zoek zijn naar advies en steun van andere
psychologen wanneer er zich mogelijks enige ethische kwesties kunnen voordoen, (b) de volledige
psychologische gemeenschap die de ethische standaarden die gebruikt worden in de verschillende
psychologische domeinen controleert op een informeel niveau.
Ethische richtlijnen maken soms bepaalde uitzonderingen wanneer de wet of andere specifieke
organisaties toestemming geven bepaald onderzoek uit te voeren dat anders als ethisch dubieus
aangevoeld kan worden. Dit is duidelijk een situatie waarin conflict optreedt tussen de ethiek en de
wet. Door dit conflict gaan sommigen de wet in vraag gaan stellen, eerder dan negatief naar ethiek
te gaan kijken. Ethiek draait niet enkel om organisatorische zaken, maar ook om individuele /
persoonlijke aangelegenheden. Iemands persoonlijke ethiek kan betekenen dat men niet doet wat
anders toelaatbaar is. Onderzoekers moesten geen bedrog in hun onderzoek insluiten als ze het
aanstootgevend vonden, ook wanneer het ethisch verantwoord was. Dit zijn domeinen waar de
wet is minder beperkend dan de ethische principes. Bijvoorbeeld; de wet straft, in het algemeen,
geen psychologen die seks hebben met hun volwassen cliënten, zelf wanneer het tegen de ethische
principes ingaat.
Het is belangrijk om te herinneren dat kwalitatief onderzoek toegang verworven heeft tot een
aantal professionele gebieden van psychologisch onderzoek, zoals gezondheidspsychologie,
klinische psychologie, counseling en psychotherapie, educatieve psychologie, werk- en
organisatiepsychologie en gemeenschapspsychologie (Willig en Stainton-Rogers, 2008). Dit
verhoogt de ethische vraag in kwalitatief onderzoek.
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15.3

De ontwikkeling van ethiek binnen de psychologie

Ethiek is een belangrijk aspect van de hedendaagse psychologie en sociaalwetenschappelijk
onderzoek. De moderne ethische codes kunnen getraceerd worden tot wat we kennen als de
Nuremberg Code, wat ontwikkeld werd om het medisch onderzoek te regeren. Het medische
beroep in het Nazi-Duitsland had een verschrikkelijk record aan onnodige en onmenselijke
medische experimenten, getest op mensen. De meest beruchte was Dr. Josef Mengele die,
bijvoorbeeld, intense elektrische shocks gaf aan vrouwen in concentratiekampen in een onderzoek
naar verschillende niveaus van uithoudingsvermogen. Op de proces van deze Nazi-dokters in 1947
leverden de rechter en de jury geen verdict, maar overwogen wel principes voor gepast verloop
van medisch onderzoek. Zes van deze principes werden overgenomen uit andere bronnen en vier
principes werden opgelegd door het gerecht. Samen vormen ze de Nuremberg Code. De
stuwkracht achter de code kwam voort uit deze extreme medische experimenten. Veel van deze
principes zullen wel gekend zijn door iedereen die een basiskennis van de psychologische ethiek
bezit. Bijvoorbeeld:




Toestemming om deel te nemen aan een onderzoek moet volledig vrijwillig zijn en enkel
gegeven worden aan mensen die legaal in staat zijn om hun toestemming te geven. De
persoon moet voldoende kennis hebben over het onderzoek voordat hij toestemming
geeft.
De participanten in het onderzoek hebben het recht om het onderzoek elk moment stop te
zetten – maar in tegenstelling tot het moderne principes, gold dit enkel wanneer ze
mentaal of fysiek niet meer in staat waren om verder te gaan.

Andere aspecten van de code lijken niet onmiddellijk moderne equivalenten te hebben.
Bijvoorbeeld; de Nuremberg Code geeft aan dat een experiment bevindingen moet aanreiken die
goed zijn voor de samenleving en dan onnodige studies niet uitgevoerd kunnen /mogen worden.
Volgens op de Nuremberg Code heeft de American Psychological Association zijn eigen set met
principes ontwikkeld in 1953. Dit beïnvloedde en leidde het ethisch denken verder dan enkel de
psychologie, het hele sociaalwetenschappelijk domein door. (Blodgett, Boyer en Turk, 2005)
Bezorgdheid groeide rond de ethiek van het psychologisch onderzoek sinds dit moment (1953) en
focuste zich vooral op de labo-experimenten die de sociale psychologie karakteriseerden van de
jaren ’50 tot de jaren ’70. Veel van deze experimenten waren van een hoog intellectueel niveau,
creatief en vernieuwend. Maar om succesvol te zijn was het nodig dat participanten af en toe
misleid of verkeerd geïnformeerd werden over de ware aard van het onderzoek (Korn, 1997).
Misleiding dateert terug van 1897 in de psychologie, wanneer Leon Solomons participanten
vertelde dat ofwel een punt ofwel twee punten hen aanraakten in een studie over zintuiglijke
discriminatie. Hetgeen hen verteld werd beïnvloedde hun perceptie. Korn (1997) ontdekte dat het
gebruik van misleiding in onderzoek van sociale psychologie ontzettend toenam in de drie decaden
na de Tweede Wereldoorlog. Veel van dit klassiek onderzoek van sociale psychologen gebruikte
een vorm van bedrog en soms was de misleiding extreem. Studies waarin proefpersonen misleid
werden begonnen heel wat kritiek aan te trekken, vooral vanaf de jaren ’60 en later.
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Het werk van Stanley Milgram (1933 – 1984) was een specifiek brandpunt (bijvoorbeeld Milgram,
1974). In zijn bekende studies liet hij participanten geloven dat ze een intense elektrische shock
gaven aan een andere persoon als onderdeel van een studie over leren. In werkelijkheid ging het
experiment over de invloed van het aanmoedigen van gehoorzaamheid van de onderzoeker.
De laatste jaren is er veel meer nauwkeurig toezicht van het naleven van de ethische principes
wanneer onderzoekers menselijke participanten onderzoeken. (Maar ook dieren, maar dit is niet
van belang voor kwalitatief onderzoekers en komt ook niet aan bod in de hoofdstuk.) Bepaalde
instituten, zoals universiteiten, gezondheidsinstellingen of gevangenisinstellingen, hebben een
ethisch comité voorgesteld om onderzoek binnen hun beroepsveld te controleren. Dit is meestal
tweeledig:



Instituties controleren onderzoek door onderzoekers die werken voor hun instituut.
Instituties controleren onderzoek in hun eigen instituut door onderzoekers die niet werken
voor hun instituut.

Aanvullend hierbij zijn de ethische principes van discipline van de onderzoeker. De complexiteit van
ethische controle wordt geïllustreerd in figuur 15.1 (p. 387, Het ethische milieu van kwalitatief en
ander onderzoek.) Terwijl het het doel is om mogelijke ethische problemen te claimen, kunnen
sancties gebruikt worden tegen diegenen die de ethische maatregelen schenden. Dit kan
onderzocht worden door professionals. Tot slot is er ook altijd nog het risico dat participanten de
onderzoekers en hun medewerkers voor het gerecht kunnen dagen wanneer ze over de schreef
gaan.
Ethische richtlijnen zijn belangrijk omdat ze bescherming bieden aan onderzoekers, maar ook
spreken ze brede morele principes uit. Ethische overtredingen door onderzoekers brengen het
risico met zich mee dat de gehele psychologische discipline in diskrediet gebracht kan worden. De
negatieve consequenties van dit alles zijn groot voor alle leden van de discipline. Organisaties en
individuen winnen aan autonomie bij de toepassing van een duidelijke en aanvaarde set van
ethische principes. Zelfregulatie wordt gezien als voordelig. Het geeft de mogelijke toegang tot
gouvernementele wetgeving die zich bezig houdt met het leiden van onderzoek. Autonomie is een
eigenschap van veel succesvolle beroepen zoals geneeskunde of rechten. Ze zijn niet volledig vrij
van de gouvernementele wetgeving, maar ze handelen er ietwat onafhankelijk van. Beroepen uit
bijvoorbeeld de geneeskunde kwamen op een als machtige, onafhankelijk groep in de 19e eeuw
(Howitt, 1992). Hun autonomie liet hen grotendeels in controle over de grote delen van hun
professionele activiteiten. Ethische standaarden zijn één weg waarin een beroep zichzelf reguleert
en interventie van buitenaf vermijdt.
Kwalitatief onderzoek in de psychologie is helemaal anders dan medisch onderzoek, wat zorgde
voor de laatste ethische codes voor onderzoekers. Ethische codes zijn de laatste jaren ontzettend
ingewikkeld en gesofisticeerd geworden en drongen binnen in domeinen waarin de Nuremberg
Code niet in kon voorzien. Modern onderzoek vraagt duidelijk een hoge ethische standaard.
Daarom gaat dit hoofdstuk over de ethische code van de American Psychology Association. Dit is de
meest veeleisende en complete ter beschikking.
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De meest recente versie van de code van de A.P.A. werd voor het eerst beschikbaar gemaakt in
2002 en werd van kracht gemaakt op 1 juni 2003 (American Psychology Association, 2002). De
A.P.A-code behandelt het scala van het professionele werk van psychologen, inclusief hun rol als
onderwijzers en uitvoerders, maar ook hun rol als onderzoeker. Bijvoorbeeld; je zult zien dat de
code ernaar vraagt dat het lesgeven over psychologie de trouw toont aan het hedendaagse niveau
van kennis binnen de discipline.
Er zijn twee belangrijke punten die in gedachten gehouden moeten worden door kwalitatieve en
andere onderzoekers:




15.4

De A.P.A-richtlijnen zijn niet enkel van toepassing in het professionele domein van de
psychologie, maar ook studenten moeten ermee vertrouwd raken. Zij behoren ook tot de
‘organisatie’.
Er is een aanname dat psychologen de relevante ethische standaarden zouden moeten
kennen die van toepassing zijn op hun werk, maar die verworpen werden door de A.P.A.

Algemene ethische principes voor kwalitatief onderzoek

De A.P.A. betwist dat ethiek gebaseerd zou moeten zijn op 5 verschillende, integrerende principes
(zie figuur 15.2, p. 388, de basisprincipes van de ethiek van de A.P.A.). Deze zijn evenveel van
toepassing in kwalitatief als in kwantitatief onderzoek.

Principe A: humaniteit en liefdadigheid tegenover anderen (do no harm)
Het werk van de psychologen zou gezien moeten worden in het voordeel van mensen met wie de
psychologen in een professionele relatie treden. Dit is alom bekend, dat hun werk een voordeel
moet bieden voor hun cliënt. Op gelijke hoogte kunnen we stellen dat psychologen er altijd naar op
zoek gaan hun cliënten geen pijn te berokkenen. Dit lijkt een logische aanname, maar is niet altijd
even goed uitvoerbaar. Bijvoorbeeld; wat als het onderzoek interviews met gevangenen inhoudt
waarin die nog misdaden bekend maken die nog niet gekend zijn door de autoriteiten? Is dit
principe (a), waarbij de onderzoeker geen vertrouwelijke informatie mag doorgeven aan anderen,
dan nog van toepassing?
Principe B: trouw en verantwoordelijkheid
Het voornaamste werk van een psycholoog is het aangaan van vertrouwensvolle relaties. Van
psychologen wordt het volgende verwacht: Verantwoordelijkheid opnemen voor wat ze doen.
Zichzelf kunnen leiden / sturen, rechtlijnig met de vastgelegde, professionele standaarden.
Duidelijk maken dat ethiek een rol speelt in alle aspecten van hun professionele activiteiten en hun
cliënten hier ook over informeren. Ze hebben de verantwoordelijkheid om het ethisch verloop van
andere leden van het psychologisch domein te controleren.
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Principe C: integriteit, inclusief stiptheid, eerlijkheid en waarheidsgetrouwheid.
Integriteit zou moeten manifesteren in elk onderdeel van het professionele werk van een
psycholoog. Bijvoorbeeld; het is algemeen aanvaard dat in bepaalde omstandigheden misleiding
gepast is, wanneer het duidelijk is dat de voordelen overwegen. Maar toch, zelfs dan, moet de
psycholoog eender welke vorm van schade rechtzetten.

Principe D: rechtvaardigheid – gelijkheid van de toegankelijkheid tot de voordelen van de
psychologie.
Psychologen, bijvoorbeeld, moeten zich van bewust zijn van hun actuele en persoonlijke
vooroordelen zodat alle cliënten een gelijkwaardige en rechtvaardige behandeling krijgen. Voor
kwalitatief onderzoekers is dit een andere manier om de wederkerigheid en reflexiviteit van hun
onderzoek uit te drukken. Psychologen mogen nooit onrechtvaardige handelingen door de vingers
zien of er zelf in meegaan. Ook moeten ze zich bewust zijn van de middelen waarop onrecht kan
manifesteren.

Principe E: Respect voor de rechten van mensen en hun waardigheid
Het is vastgelegd dat mensen de volgende rechten hebben: privacy, vertrouwelijkheid en
zelfbeschikking. Een gevolg hiervan is dat psychologen het nodig achten te begrijpen waarom
sommige mensen kwetsbaar kunnen zijn en niet in staat zijn om autonoom beslissingen te nemen.
Kinderen, degenen die intellectuele beperkingen hebben en sommige ouderen zijn hier duidelijke
voorbeelden van deze categorie. Dit principe betekent ook dat psychologen de verschillen moeten
respecteren (en in staat zijn deze te herkennen) tussen groepen mensen in termen van cultuur en
rollen. Dus eigenschappen zoals handicap, cultuur, leeftijd, etniciteit, geslacht, gender identiteit,
taal, nationaliteit, ras, religie en sociaaleconomische status zijn alle zaken ter behandeling van
respect. Dit houdt in dat er van psychologen niet alleen verwacht wordt om vooroordelen tegen
dergelijke groepen te vermijden, maar ook het bezit van een kritische houding ten opzichte van
anderen die niet aan de verwachte standaard voldoen.
Box 15.1 geeft een aantal van de complexiteiten van de ethiek in een karakteristieke kwalitatieve
studie weer.
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Box 15.1: illustratieve onderzoeksstudie: micro -ethiek in kwalitatief
onderzoek: moeilijkheden tussen deelnemers aan het onderzoek
Ethische aspecten van onderzoek hebben de neiging om stil te staan bij de onderzoekerdeelnemer
relatie, maar de modellen van het onderzoek in kwalitatieve onderzoeksmethoden kunnen
enigszins veeleisender zijn. Hoe zit het met onderzoekssituaties waarin een onderzoeker beide
partners van een koppel bestudeert? Welke problemen creëert dit? Forbat en Henderson (2003)
rapporteren hoe één van hen een fictief paar, Andy en Bella, over hun relatie heeft geïnterviewd.
Bella heeft gezondheidsproblemen en Andy is haar verzorger. Terwijl de ene partner wordt
geïnterviewd, wordt de andere buiten gehouden en vice-versa. Deze zorgrelatie onderging
problemen en de interviewer was bang dat er geweld zou kunnen gebruikt worden. Andy vertelde
de interviewer over een bijzonder `gespannen` episode in hun relatie. Een dilemma voor de
interviewer was weer om dit incident met Bella aan te kaarten. De ethiek van dit is enigszins
onzeker, omdat men niet precies weet wat de betekenis van vertrouwelijkheid is in de context.
Bijvoorbeeld, zou het correct zijn om Andy's versie van de waarheid te publiceren naast de versie
van Bella?
Forbat en Henderson (2003) beschrijven een aantal op ethiek gebaseerde dilemma's die inherent
zijn aan de zojuist beschreven situatie:






Belangenconflict: Andy en Bella kunnen verschillende verwachtingen hebben over het
onderwerp van het onderzoek. Voor Andy, kan het zijn om de moeilijkheden van de
zorgrelatie te bespreken, terwijl Bella kan willen praten over de liefdevolle aard van hun
relatie. En zo kan het belang van de onderzoeker evengoed zijn om een ander aspect van
het onderzoek te vervullen.
Niet in balans: De onderzoeker kan een voorkeur hebben voor een bepaald standpunt in
de situatie. Gezien het feit dat Bella behoort tot een groep van mensen die zelden een
'stem' in de samenleving heeft, dan zou de onderzoeker kunnen verkiezen om dingen te
presenteren uit het oogpunt van de meest krachtige persoon die de relatie
vertegenwoordigt. Forbat en Henderson betogen dat in deze situatie partijdigheid
waarschijnlijk is en dit erkend moet worden in de uitschrijving. Niet aan te raden is het
gebruik van een soort van machtsrelatie die een groot deel van kwantitatief onderzoek
kenmerkt. Als kwalitatieve onderzoekers meer egalitaire benadering willen waarbij de
deelnemers in het onderzoek 'partners' zijn met de onderzoeker in het onderzoeksproces
in dienst, dan is het belangrijk om die partijdigheid te erkennen.
Een kant kiezen: Van de onderzoeker mag verwacht worden om partij te kiezen in de
situatie van Andy en Bella. Hoewel het belangrijk is dit te voorkomen, wat dit betekent is
dat informatie uit het interview met één van de partners niet mag doorwerken in het
interview met de andere partner. Zal er een proces van het delen van de transcripties zijn,
bijvoorbeeld? Dit houdt duidelijk een aantal gesprekken tussen de onderzoeker en het paar
in, met over wat wordt geïnterviewd en over hoe deze kwestie moet worden behandeld.
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15.5

Inbreuk: Onderzoek van twee deelnemers heeft een veel grotere inbreuk op hun relatie te
zijn dan wanneer slechts één partner aan het onderzoek deelneemt. Een redelijke
overeenkomst zou één van de 'non-disclosures' moeten zijn, maar dit moet worden
goedgekeurd door alle betrokkenen. Dit kan worden vermeden door simpelweg één van de
partners terug te trekken uit de studie als de dingen ongemakkelijk worden. Echter, in een
relatiesituatie is dit misschien niet helemaal zo eenvoudig als het op het eerste zicht lijkt.
Wat was het probleem in de situatie waardoor de andere partner zich ging terug trekken?
Hadden ze iets te verbergen? Hoe zouden ze moeten uit leggen aan hun partner? Dus de
vrijheid om zich terug te trekken is in dit geval beperkt door de omstandigheden.
Invloed: In het didactisch onderzoek, de eerste partner haalt een bepaalde kwestie aan,
heeft dit een grote invloed op de manier waarop dingen gaan verlopen. Er is een
mogelijkheid dat dit specifieke onderwerp werd ingeleid door één van de partners met de
verwachting dat het onderwerp zou worden aangehaald met de andere partner of zelfs in
de hoop dat de onderzoeker iemands kant kiest. Ja, er zijn problemen rond deze kwestie
met de andere partner.
Verspreiding van de resultaten: Ethische problemen staan in een aantal manieren in
verband met publicatie. Allereerst, de vertrouwelijkheid wordt problematischer wanneer
meer dan één partner werd geïnterviewd, omdat er extra informatie is, die het
gemakkelijker maakt voor de partners om elkaar te identificeren. Maar er is nog een
probleem – als quotes worden gegeven van beide partners in een publicatie dan zou elke
partner het veel gemakkelijker vinden om te bepalen wat de andere partner had gezegd
tijdens het interview.

Ethische procedures in kwalitatief onderzoek

De fundamentele ethische eisen voor kwalitatief onderzoek zijn dezelfde als voor elke andere vorm
van psychologisch onderzoek met menselijke deelnemers. Er zijn een aantal bijzondere problemen
voor kwalitatieve onderzoekers, zoals we zullen zien, maar de volgende zijn belangrijke zaken die
misschien voor een probleem zorgen bij onderzoekers.
15.5.1

Institutionele klaring

Een groot deel van het psychologisch onderzoek is uitgevoerd met organisaties zoals scholen,
ziekenhuizen en gevangenissen - en, natuurlijk, universiteiten. Veel instellingen hebben formele
goedkeuring nodig voordat er onderzoek kan plaatsvinden binnen de instellingen en voordat ze
toestaan dat leden van hun personeel meedoen aan onderzoek, daar of elders. Over het algemeen,
maar niet altijd, ligt de verantwoordelijkheid voor het verlenen van goedkeuring bij een ethische
commissie. (Soms is de Certificeringautoriteit voor goedkeuring van het onderzoek enkel een
individu, zoals een schoolhoofd.) De procedures kunnen zwaar lijken te zijn (bijvoorbeeld lange
formulieren invullen) maar soms heeft de commissie een versnelde procedure die kan gebruikt
worden wanneer het onderzoek niet ethisch problematisch is. Kwalitatieve onderzoekers hebben
dezelfde verplichtingen als elke andere onderzoeker om ethische goedkeuring van de organisatie te
verkrijgen, waar zij bij zijn aangesloten en die hun onderzoeksgedrag goedkeurt. Bijvoorbeeld, een
universitaire onderzoeker die wenst een onderzoek uit te voeren in een gevangenis is genoodzaakt
om de procedures van beide organisaties te volgen.
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Hoewel het misschien lijkt dat kwalitatief onderzoek gaat om relatief goedaardige methoden van
dataverzameling, is dit iets dat de kwalitatieve onderzoeker niet voor lief kan nemen. Het is nodig
om een gedetailleerde beoordeling van de ethische implicaties van zijn kwalitatief onderzoek voor
te stellen zo als voor elke andere vorm van onderzoek. Natuurlijk, kwalitatieve onderzoekers
mogen niet verlangen dat sommige van de materialen waarmee ze werken ethische goedkeuring
krijgen - in het bijzonder waar het gaat om archiefmateriaal en andere gegevens die niet
rechtstreeks van de menselijke deelnemers zijn, zoals wanneer media-inhoud worden
geanalyseerd. Echter, in bijna alle andere gevallen is het de taak van de onderzoeker om de nodige
ethische goedkeuring te verkrijgen.
Een dergelijk verzoek moet:






Transparantie vertonen zodat de ware aard van het onderzoek nauwkeurig en duidelijk
wordt gerepresenteerd;
Nauwkeurig zijn in termen van verstrekte informatie;
Duidelijk zijn in termen van wat zij communiceert over het voorgestelde onderzoek;
Misleiding vermijden op elke mogelijke wijze, zoals via, gedeeltelijke waarheden, leugens
of door nalatigheid;
Fungeren als een sjabloon of protocol voor het onderzoek dat daadwerkelijk wordt
uitgevoerd - indien er veranderingen zijn dan is het waarschijnlijk nodig om verdere
toestemming te vragen.

Aangezien de meeste onderzoeken door studenten worden uitgevoerd in een universitaire context,
zijn de ethische veiligheidsonderzoeken van universiteiten van belang voor diegenen die van plan
zijn om kwalitatieve onderzoeken te doen. De ethische commissie zal waarschijnlijk een generiek
comité hebben dat zich bezighoudt met alle onderzoek met menselijke deelnemers, ongeacht de
disciplinaire achtergrond van het onderzoek. Dus het zou kunnen gaan over onderzoek vanuit
disciplines zoals sociologie, bedrijfskunde, biologie, enzovoort. Een benadering omvat een
tweeledig proces van ethische goedkeuring:




De eerste fase omvat onproblematisch onderzoek dat aan de fundamentele ethische
normen voldoet en stelt geen ethische problemen. Dergelijk onderzoek kan worden
geïdentificeerd met behulp van een eenvoudige vragenlijst voor screening.
De tweede fase voor onderzoeken dat niet kunnen voldoen aan deze basisnormen worden
herzien in detail door de ethische commissie. Het onderzoek kan dan worden goedgekeurd,
goedgekeurd onder voorwaarden of met ethische goedkeuring geweigerd, wat betekent
dat het onderzoek niet kan plaatsvinden.

De algemene goedkeuring moet aan bepaalde criteria voldoen en die beantwoorden aan
fundamentele eisen. Dit versnelt het proces van verduidelijking van het onderzoek.
Screening lijsten kunnen gebruikt worden om zonder problemen onderzoeksvoorstellen te
identificeren. Deze zijn vrij effectief. De volgende lijst is één van de soorten van vragenlijst die als
screening gebruikt kunnen worden. Vanwege hun schijnbare irrelevantie van kwalitatief
onderzoek, zijn zaken die te maken hebben met invasieve psychologie of biologische technieken
buiten beschouwing gelaten.
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Als u van plan bent een onderzoek te doen, moet u kiezen tussen waar en onwaar voor elk van de
volgende uitspraken die gebaseerd zijn op een ethisch gescreende vragenlijst die is gebruikt op een
Britse universiteit. Reageer eerlijk op elk van de onderstaande verklaringen:





















De onderzoeker (s) die betrokken is bij de studie heeft eerder ervaring opgedaan en / of
een passende opleiding in de methoden die moeten worden toegepast.
WAAR/ONWAAR
Een ervaren medewerker zal direct toezicht houden over studentonderzoekers en junior
onderzoekers.
WAAR/ONWAAR
De onderzoeker (s) is niet in een positie van direct gezag over de deelnemers aan het
onderzoek (zoals wanneer studenten worden geworven deel te nemen aan een onderzoek
door het onderwijzende personeel van een universiteit).
WAAR/ONWAAR
De deelnemers zullen geen deel uitmaken van kwetsbare groepen (d.w.z. kinderen jonger
dan 18 jaar, ouderen boven de leeftijd van 65 jaar, vrouwen tijdens de zwangerschap,
personen met een psychische aandoening, gevangenen of aan de andere kant mensen met
een beperking of uit een andere kwetsbare groep).
WAAR/ONWAAR
De onderzoeksprocedures zijn niet van een dergelijk aard dat klachten van een fysieke,
sociale, emotionele of psychische aard kunnen voorkomen.
WAAR/ONWAAR
De onderzoeksprocedures zijn niet fysiek of psychisch veeleisend voor de deelnemers.
WAAR/ONWAAR
Het onderzoek stelt de deelnemer niet bloot aan risico of leed welke groter is dan het leed
van hun normale levensstijl.
WAAR/ONWAAR
Als bij de studie observaties of opnames van de deelnemers behoren, zullen zij vooraf in
kennis gesteld worden dat dit zal worden gebeuren.
WAAR/ONWAAR
Deelnemers kunnen vrij kiezen om deel te nemen, los van elke druk en op basis van
informed consent.
WAAR/ONWAAR
Deelnemers zullen volledig worden geïnformeerd over de doelstellingen van de studie en
de details van de procedure voor het onderzoek begint of op het einde indien deze
informatie een negatieve invloed zou hebben op de studie.
WAAR/ONWAAR
Misleiding wordt niet gebruikt in het onderzoek, hetzij door het achterhouden van
informatie voor de deelnemers of door hen te misleiden op manieren die hen zouden
kunnen schaden of leiden tot exploitatie daarvan.
WAAR/ONWAAR

244


















Waar het gebruik van misleiding wordt voorgesteld, is het omdat het een onvermijdelijk
gegeven is in het kader van de studie.
WAAR/ONWAAR
Waar misleiding wordt gebruikt, zullen de deelnemers worden geïnformeerd over het ware
doel van de studie kort na de voltooiing ervan.
WAAR/ONWAAR
Men overweegt hoe de deelnemers zullen reageren op dat er wordt verteld dat er
informatie wordt achtergehouden of dat er sprake is van opzettelijke misleiding.
WAAR/ONWAAR
Deelnemers wordt verteld dat zij zich mogen terugtrekken uit de studie in elk stadium en
dat ze mogen eisen dat hun gegevens (bv. meetlinten, notities) worden vernietigd.
WAAR/ONWAAR
Informatie over de deelnemers aan het onderzoek zal vertrouwelijk worden behandeld en
niet geïdentificeerd worden, behalve met voorafgaande toestemming.
WAAR/ONWAAR
Video- en audio-opnamen worden bewaard op een veilige plaats en mogen niet worden
gebruikt door derden.
WAAR/ONWAAR
Video- en audio-opnames van de deelnemers zullen worden vernietigd binnen zes jaar na
de voltooiing van het onderzoek.
WAAR/ONWAAR
De onderzoeker heeft niet aangeboden gekregen om het onderzoek te doen voor een
derde partij (behalve voor hen contractueel overeengekomen salarissen of voor de kosten).
WAAR/ONWAAR
De deelnemers zullen niets anders worden aangeboden om deel te nemen aan de studie
dan basisuitgaven.
WAAR/ONWAAR

Hoe bepaal je of je onderzoek vrij is van ethische problemen op basis van het bovenstaande? Nou,
tenzij je WAAR beantwoord hebt op alle uitspraken die relevant zijn voor je onderzoek, dan kunnen
er ethische problemen zijn met uw werk. Dit betekent dat je een gedetailleerd voorstel in moet
dienen voor goedkeuring door de commissie. Natuurlijk kunnen ethische eisen verschillen van
instelling tot instelling, dus het is nodig om te controleren wat de procedures zijn op de plaats waar
je betrokken bent. De volgende secties bevatten meer informatie over de ethische basis van deze
screening items.
Zoals u zich waarschijnlijk begint te realiseren, het verkrijgen van een ethische verklaring eist het
invullen van een heleboel formulieren.
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15.5.2

Informed consent, in de werving van deelnemers aan het onderzoek

Het is een van de fundamentele ethische principes waar de deelnemers het over eens moeten zijn
om deel te nemen aan het onderzoek en dit in het licht van de kennis over de aard van het
onderzoek. Dit betekent dat deelnemers:




Niet onder druk mogen gezet worden om deel te nemen aan het onderzoek (zoals het
dwingen of omdat ze bang voor de gevolgen wanneer ze niet deel nemen aan het
onderzoek), en
Moeten begrijpen wat dit deelnemen aan het onderzoek zal inhouden.

Het punt is dat, tenzij de voorwaarden vervuld zijn dan kan een persoon overeengekomen om deel
te nemen aan het onderzoek, pas nadien geweigerd hebben omdat hij de ware aard van het
onderzoek pas later begrijpt. Informed consent geldt voor een volledige reeks van psychologische
activiteiten zoals de beoordeling, behandeling en begeleiding, maar zijn rol in het onderzoek is wel
van cruciaal belang. Het betekent in feite dat de deelnemers moeten begrijpen waar ze mee
akkoord gaan, voordat ze instemmen met het onderzoek. Degenen die niet over de capaciteit
beschikt om te begrijpen wat van ze gevraagd wordt om akkoord te gaan (bv. kinderen) hebben
bijzondere bescherming nodig. Het is duidelijk dat een vereiste van informed consent inhoudt dat
de onderzoeker niet de potentiële deelnemer in onwetendheid laat, maar hij moet duidelijk uit
leggen en in de juiste taal, waarover het onderzoek precies gaat. Even vanzelfsprekend, kan de
manier waarop dingen worden toegelicht aan een student verschillen van hoe dat gegeven wordt
aan een oudere persoon. Informed consent is niet absoluut vereist en soms maken ethische codes
mogelijk een uitzondering. Bijvoorbeeld, zou de wet studies mogelijk maken zonder informed
consent, zoals, in militaire context. In deze omstandigheden, kan de onderzoeker de persoonlijke
ethiek meer laten doorwegen en er voor zorgen dat potentiële deelnemers zich volledig bewust
zijn van de aard van het onderzoek.
De volgende bepalingen zouden in het algemeen voldoende moeten zijn om de vordering van
informed consent te rechtvaardigen:





Potentiële deelnemers krijgen accurate informatie over het doel, de procedures en de
geschatte duur van hun verbintenis.
Deelnemers moeten begrijpen dat zij het recht hebben om niet deel te nemen aan het
onderzoek en dat ze zich kunnen terugtrekken uit het onderzoek in elk stadium. Het is
meestal aanvaardt door de onderzoekers dat bij deze vrijheid zich terug te trekken ook de
terugtrekking van alle gegevens die tot op dit punt zijn bekomen zijn hoort. Tapes kunnen
aan de deelnemer die zich terugtrekt worden gegeven of de transcripties kunnen worden
versnipperd en enzovoort.
Deelnemers moeten weten wat de gevolgen kunnen zijn wanneer er niet deelgenomen
wordt aan het onderzoek. Meestal zal er geen gevolg zijn, maar dit is niet altijd het geval.
Bijvoorbeeld, ik heb conducted research gedaan in een therapeutische organisatie die
werkt met seksueel misbruikte mannen, wat betekent dat ik contractueel werkte, wat
betekende dat de mannen moesten meewerken aan het onderzoek. Wanneer een man
weigerde om mee te werken werd dit als contractbreuk gezien. Dit werd meegenomen in
zijn verdere behandeling omdat hij niet meewerkend was.
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Potentiële deelnemers aan het onderzoek dienen geïnformeerd te worden over de functies
van het onderzoek die van invloed zijn op hun besluit om al dan niet deel te nemen. Dus de
mogelijke risico's, ongemakken en negatieve uitkomsten moeten worden aangehaald door
de onderzoeker en worden meegedeeld aan de deelnemer. Een voorbeeld van de dingen
die wellicht zouden moeten worden gecommuniceerd zou de identiteit van de sponsering
van het wetenschappelijk onderzoek zijn. Sommige deelnemers zijn, bijvoorbeeld bereid
om deel te nemen aan het onderzoek als het werd ondersteund door een goed doel, maar
niet als het werd gefinancierd door een grootkapitaal.
Indien het onderzoek mogelijke voordelen heeft, dan kan de deelnemer toestemming
geven om deel te nemen aan de procedures, terwijl deze dit anders misschien niet zou
doen. Deze voordelen kunnen voor de gemeenschap in het algemeen zijn, de academische
gemeenschap of voor de individuele deelnemer. Dit vollediger beeld kan niet worden
verduidelijkt aan potentiële deelnemers, tenzij het hen is uitgelegd.
De mate van vertrouwelijkheid moet worden uitgelegd aan de potentiële deelnemer.
Anonimiteit wordt doorgaans gegarandeerd in het onderzoek. Niettemin kan het zijn dat
dit niet het geval is voor elk stuk van het onderzoek. Er kunnen bijvoorbeeld wettelijke
beperkingen of een contractuele overeenkomst tussen de overheid en de onderzoeker zijn,
zodat sommige soorten van informatie bekendgemaakt worden, zoals misdaden.
Vertrouwelijkheid kan complex zijn in kwalitatief onderzoek zoals vermeld in vak 15.2.
Stimulansen of beloningen voor deelname aan het onderzoek moet duidelijk worden
gemaakt aan de potentiële deelnemer voorafgaand aan het onderzoek. Hoewel de
algemene opvatting is dat betalingen of andere beloningen voor de deelnemende best
wordt vermeden, indien deze er wel zijn dan moet dit duidelijk worden gemaakt op
voorhand. Er zijn verschillende mogelijkheden hiervoor, met inbegrip van de mogelijkheid
dat de deelnemer zich beledigd kan voelen door een cash betaling of een andere vorm van
beloning. Hun motieven voor deelname kunnen veel meer altruïstisch worden en
betalingen kunnen hun goodwill afdoen.
Het zou gebruikelijk moeten zijn om de naam en contactgegevens van een derde partij te
voorzien die kan worden benaderd over de betrouwbaarheid van de onderzoeker en over
verdere details van het onderzoek en de rechten die de deelnemers hebben. Bijvoorbeeld,
studenten doen onderzoek, dus informatie geven over de persoon die toezicht houdt over
hun onderzoek. Als deze persoon werkt aan een universiteit dan is dit op zich een
bevestiging dat de onderzoeker waarschijnlijk te vertrouwen is.

Er zijn er nog andere problemen bij de interactie met video-opnames, zoals besproken in Box 15.3.
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Box 15.2: Praktisch advies – Betrouwbaarheidsproblemen in kwalitatief
onderzoek
In tegenstelling tot een groot deel van kwantitatief onderzoek waarin deelnemers op individuele
basis door onderzoeksprocedures gaan, zoals we hebben gezien, is het soms bij kwalitatief
onderzoek zo dat gegevens zijn verzameld uit een groep van individuen. Dit is voornamelijk het
geval in focusgroepen. De onderzoeker kan de vertrouwelijkheid van de dingen die gezegd zijn in
een focusgroep niet garanderen omdat de andere groepsleden ook toegang hebben tot deze
informatie. Wanneer de focusgroep bestaat uit vreemden dan kan dit de veelzijdigheid van het
probleem verminderen. Maar wat te doen in omstandigheden waarin de leden van de focusgroep
elkaar kennen? Dingen die gezegd zijn in de groep kunnen later 'lekken', misschien door
verlegenheid van de deelnemers. Een manier om hier mee om te gaan, zou zijn door potentiële
deelnemers te waarschuwen over de mogelijkheid dat zij andere leden van de groep vertellen over
hun problemen, waardoor zij de gelegenheid hebben om zich terug te trekken wanneer de
problemen duidelijk worden voor hen. Natuurlijk kan dit soort problemen ten koste gaan van de
kwaliteit van de gegevens als de leden vinden dat deze omstandigheden afremmen en hen
eventueel beperken om bepaalde dingen te zeggen.
Andere vertrouwelijke kwesties komen voort uit de gedetailleerde informatie die kwalitatieve
onderzoekers verkrijgen als onderdeel van hun onderzoek. De meer eigenzinnig de details in een
kwalitatief verslag, hoe groter de mogelijkheid dat een bepaalde persoon kan worden
geïdentificeerd. Natuurlijk kan de overgrote meerderheid van de lezers van een kwalitatief
onderzoeksverslag geen idee hebben van de betrokken individuen maar dat is geen universele
toepassing. Onderzoek uitgevoerd in een bepaalde organisatorische setting mag niet transparant
zijn over de identiteit van de onderzoeksgemeenschap, maar het mag duidelijk zijn voor diegene in
met deze specifieke baan, wie wie is. Om die reden, vereisen organisaties soms een recht van veto
op de publicatie van het onderzoek, uitgevoerd in die organisatie om te kunnen voorkomen dat
kritisch materiaal publiek wordt.
[Einde Box 15.2]

Er zijn omstandigheden waarin het niet nodig is informed consent te verkrijgen. Niettemin, de eis
dat het onderzoek niet de bedoeling heeft het betrokken individu stress of letsel te veroorzaken schade aan de reputatie van een individu is een duidelijk risico dat moet worden gecontroleerd. De
belangrijkste omstandigheden waarin het toegestaan is om onderzoek te verrichten zonder
voorafgaande toestemming te vragen, zijn de volgende:




Het onderzoek is gebaseerd op het gebruik van anonieme vragenlijsten of observaties in
een natuurlijke omgeving. Ondanks dat is geheimhouding toch belangrijk.
De studie omvat het gebruik van archiefmateriaal in plaats van nieuwe dataverzameling.
De eis van vertrouwelijkheid geldt ook hier.
De studie omvat banen van soortgelijke organisatorische zaken, maar het onderzoek
brengt de deelnemers niet in gevaar in verband met hun werk. Geheimhouding wordt weer
verondersteld.
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Het onderzoek is over 'de normale onderwijspraktijken, curricula of klas management
methoden' in een onderwijsinstelling.
Indien de wet of de institutionele regelingen het onderzoek kunnen toelaten zonder
informed consent, dan is het ethisch om onderzoek te verrichten in deze omstandigheden.

Box 15.3: Praktisch advies: verkrijgen van een informed consent voor
spraakopnames & foto’s
Kwalitatieve onderzoekers nemen vaak interviews op en, in toenemende mate, ook video
interacties. Zij moeten zich ervan bewust zijn dat dergelijke opnames onder het vereiste van
informed consent vallen. De APA ethische code heeft echter toegestaan dat er uitzonderingen zijn
in bepaalde omstandigheden aan deze eis.
Opname of fotografie die optreedt in natuurlijke openbare instellingen zijn niet vereist informed
consent te hebben. Natuurlijk, als het niet echt een natuurlijke setting is, bijvoorbeeld omdat de
onderzoeker een munt laat vallen om te zien of voorbijgangers de poging doen om het terug te
geven aan de eigenaar of gewoon bewaren voor zichzelf, dan zal deze het risico vormen dat de
nietsvermoedende deelnemers persoonlijk afgerekend kunnen worden of zelfs onbedoeld
benadeeld kunnen worden. In een volledig natuurlijke omgeving, als de persoon die wordt gefilmd
of geregistreerd iets doet of zegt wat illegaal is of onjuist dan heeft de onderzoeker dit niet
aangemoedigd.
De APA-code geeft aan dat waar onderzoek misleiding vereist en deze misleiding is zelf ethisch, dan
is het wenselijk in te stemmen met de opname om deze te gebruiken op een debriefing na het
verkregen onderzoek. In de debriefing, moet relevante informatie worden verstrekt aan de
deelnemer en moeten vragen worden beantwoord door de onderzoeker.
[Einde Box 15.3]

Meerdere van de bovenstaande zijn bijzonder relevant voor kwalitatief onderzoek. Opgemerkt
moet worden dat het bovenstaande gebaseerd is op de Amerikaanse Psychologische ethische
Associatie, die niet mogen worden gebruikt bij het begeleiden van de ethische commissie van jouw
universiteit, bijvoorbeeld.
Het is algemeen aanvaard, tegenwoordig, dat een onderzoeker de overeenkomst van de
deelnemers om deel te nemen in het onderzoek formeel zal toelichten en de juiste informatie geeft
over wat het onderzoek precies inhoudt en andere informatie over de vrijheid van de deelnemer
om zich probleemloos terug te trekken uit de studie. Er zijn een aantal voordelen. De meest voor
de hand liggende is natuurlijk, dat de onderzoeker het bewijs heeft van de overeenkomst van de
deelnemer om deel te nemen. Over het algemeen wordt hiervoor het toestemmingsformulier
gebruikt, maar mondelinge overeenkomst in het kader van een interview is een duidelijke,
mogelijke methode in sommige omstandigheden.
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Een ander belangrijk voordeel van het toestemmingsformulier is dat zij over het algemeen de
onderzoeker nodig hebben om de details te bepalen over de ethisch-gerelateerde functies van het
onderzoek, die anders de onderzoeker niet kan hebben overwogen. Een typisch
toestemmingsformulier bestaat uit twee delen:



Één pagina (ongeveer) met de beschrijving van de studie. Dit is het informatieblad of
studiebeschrijving.
Een formulier van een pagina met details van het 'ethische contract' tussen de deelnemer
en de onderzoeker. Dit is het toestemmingsformulier zelf.

Dus wat moet voorkomen in welke van deze? Er is geen universeel consent-formulier maar u kunt
een heleboel van hen op het web. Echter, elke universiteit of andere institutionele locatie kan zijn
eigen voorkeur voor een procedure hebben die u moet volgen. Elke consent-formulier, moet
worden toegepast op de specifieke onderzoeksstudie in kwestie. Vergeet niet dat er
omstandigheden zijn waarin toestemming kan worden verkregen van een derde partij,
bijvoorbeeld waar het onderzoek betrekking heeft op kinderen. Exemplaren met de informatie en
de toestemming moeten worden gegeven aan elke deelnemer voor hen te behouden. Toch, moet
het volgende in overweging genomen worden:
15.5.2.1

De informatie / studie beschrijving

De informatie of studie beschrijving moet worden geschreven in gewone taal rekening houdend
met de mensen die worden aangeworven om deel te nemen aan het onderzoek. De informatie
moet de details van de betrokkenheid van de deelnemers aan het onderzoek en de aard van de
mogelijke risico's als gevolg van deelname duidelijk maken. De studie signalementkaart moet het
volgende inhouden:














Waar het project over gaat - dat wil zeggen, wat de studie heeft als te bereiken doel.
Wat is de deelnemer verplicht om te doen in de studie samen met de details van de
tijdsverplichtingen die het onderzoek plaatst op zijn deelnemers.
Wat zijn de regelingen voor geheimhouding van de datum.
Wat zijn de regelingen met betrekking tot de privacy van persoonlijke datum.
Wat zijn de regelingen voor de beveiliging van de gegevens.
Wie zal toegang hebben tot de gegevens.
De doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt.
De mate waarin deelnemers herkenbaar zullen zijn in publicaties.
Het vrijwillige karakter van deelname aan de studie.
De deelnemer heeft het totale recht zich terug te trekken uit de studie (met inbegrip van
intrekking van zijn gegevens) zonder een reden of verklaring hiervoor te geven. In
voorkomend geval, een verklaring waaruit blijkt dat de terugtrekking uit de studie
voorwaardelijke gevolgen heeft, zoals de intrekking van medische diensten.
Welke voordelen heeft het onderzoek voor de deelnemer.
Welke risico's of potentiële schade heeft het onderzoek voor de deelnemers.
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Als u van plan bent om verder onderzoek (bijv. de follow-up interviews) te doen op een
ander tijdstip, of indien er een mogelijkheid zou zijn om dit te doen, moet u toestemming
verkrijgen van de deelnemers om contact met hen op te nemen in de toekomst in dit
stadium. De flexibiliteit om dit te doen is een belangrijk kenmerk van kwalitatieve
interviews om te voorkomen dat de mogelijke situatie dat dit niet kan worden gedaan door
de opbouw van deze toestemming in uw informatie. De Wet Bescherming
Persoonsgegevens, in het Verenigd Koninkrijk, verhindert dergelijke follow-ups. Zie
verderop in het hoofdstuk over de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Contactgegevens voor het onderzoeksteam of de toezichthouder in het geval van de
student, die gebruikt kunnen worden om verdere informatie van het onderzoek te
verkrijgen.
Contactgegevens voor het ethisch comité in het geval zich problemen voordoen die niet
afdoende kunnen worden behandeld door de onderzoekers of de directie.

15.5.2.2

Het toestemmingsformulier

Het typische toestemmingsformulier bevat verschillende verklaringen over het project en de
ethische regels, de deelnemers die tekenen geven hun toestemming voor het onderzoek. Dus het
toestemmingsformulier moet ook de volgende dingen aangepast hebben voor het specifieke
geplande onderzoeksproject:





De titel van het onderzoeksproject
Verklaringen met daarin zaken zoals de volgende:
o Ik ben geïnformeerd over en begrijp de aard van de studie.
o Alle vragen die ik heb gehad zijn tot mijn tevredenheid beantwoord.
o Ik begrijp dat ik vrij ben om mijzelf en mijn gegevens terug te trekken uit het
onderzoek en dit op elk moment en zonder dat er nadelige gevolgen voor mij zijn
om dit te doen.
o Geen informatie over mij zal worden gepubliceerd in een vorm die mij mogelijk
kan identificeren.
o Mijn gegevens, in een anonieme vorm, gebruikt kunnen worden door andere
onderzoekers.
o Ik geef toestemming om deel te nemen aan het onderzoek zoals beschreven in het
informatieformulier.
Ruimte voor de handtekening van de deelnemer, hun volledige naam en de datum van de
overeenkomst.

Er wordt gesuggereerd dat u de bovenstaande gids gebruikt om jezelf te begeleiden bij het
schrijven van uw eigen informatie- en toestemmingsformulieren. Dit is niet om het leven onnodig
moeilijker voor je te maken, maar om actieve aandacht van de ethische status van uw kwalitatief
onderzoek aan te moedigen. De verschillende methoden gebruikt door kwalitatieve onderzoekers
om gegevens te verzamelen hebben radicaal verschillende ethische eisen.
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Het is bijvoorbeeld relatief eenvoudig om de betrouwbaarheid van data verkregen door
anonimiteit, enz. te verzekeren, bij het uitvoeren van een diepgaand interview. Maar kan dit zeer
problematisch zijn in relatie tot een groep, waar de betrouwbaarheid en privaby van gegevens door
de onderzoeker niet garandeert kunnen worden. Vooral waar, gezien de aantallen deelnemers die
niet kunnen worden gebonden aan de ethische principes die gelden voor onderzoekers. Bovendien,
wanneer een onderzoeker een participerende observatie verricht, dan zijn veel van deze
overwegingen niet altijd van toepassing. Het is het algemeen aanvaard dat men niet akkoord mag
gaan met observationeel onderzoek in openbare als de observaties gaan over gebruikelijke
activiteiten in openbare plaatsen vereisen. Toch is dit een complexe materie dus het is belangrijk
om gelijk te stemmen met uw lokale ethische onderzoekscommissie, die een heel ander oogpunt
kan hebben. Het punt is dat voor het verkrijgen van toestemming een 'one-size-fits all-' –aanpak is
waarschijnlijk onjuist is.
Het is belangrijk om aandacht te geven over wat gedaan kan worden met de gegevens verkregen in
kwalitatieve studies. Je moet de toestemming van uw deelnemers beschikbaar stellen voor andere
onderzoekers. Wanneer je dit niet doet, kan het een probleem zijn omdat (a) kwalitatief onderzoek
een ethos heeft waarin het belang van het maken van de beschikbare gegevens aan andere
onderzoekers ter verificatie, etc. benadrukt, maar ook (b) het kan ook een eis zijn van de
financierende instantie van het onderzoek waar de gegevens worden gearchiveerd en beschikbaar
gesteld voor andere onderzoekers. Het Britse Data Archief (ND) heeft de details van de ethische en
praktische noodzakelijke gegevens.
15.5.3

Legaal & ethisch management van data

Het management van data verzamelt door de kwalitatieve psycholoog is niet echt een zaak voor
het ethische onderzoek comité van het instituut waar de onderzoeker werkt, maar het kan wel een
zaak worden voor de data beschermingswetgeving (data protection legislation). Aldus veel van de
dingen bediscussieerd bij het informatieblad en het toestemmingsformulier gelden evenzeer voor
de data beschermingswetgeving als voor de onderzoek ethiek. Het concept van “transparantie”
wordt gebruikt bij data bescherming om te verwijzen naar de openheid van het onderzoek naar de
data gevers. Zo een wetgeving is gebruikelijke in het westen, maar, natuurlijk, de details zullen
verschillen van land tot land. In het Verenigde Koninkrijk is de relevante wetgeving de Data
Protection Act (1998). Deze wetgeving heeft een balans gevonden tussen privacy van de
participanten van een onderzoek en de waarde van onderzoek in de moderne samenleving hoewel
het alle vormen van persoonlijke data beslaat – niet alleen de data verkregen via onderzoek.
Universiteiten hebben institutionele en departementale data beschermingsambtenaren wiens taak
is te verzekeren dat de procedures om om te gaan met data gebeurd volgens de nationale
wetgeving. Deze ambtenaren moet u consulteren als u twijfelt over hoe u de wetgeving moet
toepassen voor uw specifiek onderzoek.
Eenieder wiens onderzoek betrokken is op het verzamelen of gebruik van persoonlijke informatie
waardoor de participant kan geïdentificeerd worden, moet de data beschermingswetgeving
naleven. De soort van data (kwalitatief of kwantitatief) en de manier waarop ze zijn opgeslagen
(digitaal of gedrukt in een boek) dat maakt niet uit.
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Alle data verkregen uit kwalitatief onderzoek vallen zonder twijfel onder het domein van de data
beschermingswetgeving! De enige uitzondering geldt voor de data die reeds publiek beschikbaar
zijn zoals het kiesregister etc.
Persoonlijke informatie is zo wat alle informatie die gaat over een particulier individu. Het kan een
verlossing zijn om te weten dat eens alle persoonlijke indicatoren verwijderd zijn uit de data de
data beschermingswetgeving niet meer van toepassing is. Dat houdt in dat men geen echt namen
of namen van andere deelnemers van het onderzoek gebruikt en dat men gegevens over locaties
verwijderd samen met nog andere zaken die de wetgeving vereist. Echter zijn er argumenten dat
deze manier van werken met kwalitatief materiaal onbevredigend is. Bijvoorbeeld, Nespor (2000)
heeft problemen met het feit dat de plaats waar het onderzoek is uitgevoerd anoniem moet
blijven. Zo wordt namelijk nuttige informatie over het onderzoek achtergehouden voor de lezers.
Het maakt volgens hem een groot verschil in het goed begrijpen van data, dat gaat beter als de
volledige context van het onderzoek gekend is. Verwijder de context en iets heel belangrijk is
verloren. Tot slot valt nog op te merken dat alle data die je bewaard op je computer ook onder de
data beschermingswetgeving vallen! Dus ook deze data moet je anonimiseren en eveneens de
transcripties van data moeten geanonimiseerd zijn! (Praktische kwesties worden besproken in box
15.4)
Wat gebeurt er als de data niet geanonimiseerd zijn en dus de data beschermingswet van
toepassing is. Om te beginnen vereist de wetgeving dat de data niet langer bewaard worden dan
voor de doeleinden die aan participanten bekend zijn gemaakt. Derhalve, moet de onderzoeker de
data vernietigen op dat moment, ALS de data niet geanonimiseerd zijn als het onderzoek afgelopen
is.
Een ander punt is dat de data veilig bewaard moeten worden. Waar bewaart u uitgeprinte versies
van data en wie heeft er toegang tot? Idem voor de data bewaard op uw pc. Met andere woorden,
onderzoekers moeten ervoor zorgen dat persoonlijke data enkel beschikbaar zijn voor personen
die beschreven zijn aan de participanten in het ‘contract’.

Box 15.4 Praktisch advies: hoe uw data an onimiseren
Antaki (2009a) somt tien verschillende richtlijnen op om data te anonimiseren. Ook al zijn sommige
richtlijnen logisch voor conversatie analyse, ze geven ook tips om valse namen uit te kiezen voor
uw participanten in uw onderzoek. Alvorens dat te doen moet u alle namen die gebruikt worden in
het transcript identificeren, als ook alle afkortingen van namen. (bv. Sam voor Samantha). Als u dat
niet doet dan zal u tijd verspillen, want u zal bijvoorbeeld een initieel een naam kiezen waarbij
geen fatsoenlijke afkorting mogelijk is.





Probeer namen te gebruiken die het zelfde aantal lettergrepen hebben als de echte naam
en met de accenten op de dezelfde plaats. Zo zullen ze beter passen in een Jefferson
transcriptie.
De nieuwe naam moet het zelfde geslacht hebben als de originele naam.
Verzeker u ervan dat de nieuwe naam een geschikte afkorting heeft of past met een
verkleinwoordje als de transcriptie dat vereist.
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Als etniciteit van belang is in de transcriptie of belangrijk is voor uw analyse, dan kiest u
best een nieuwe naam binnen diezelfde etniciteit.
Namen die vaak voorkomend zijn moeten vervangen worden door een nieuwe naam die
ook vaak voorkomt. Vb. John door Peter, maar niet John door Peregrin.
Behoudt leeftijd, klasse en lokaliteit van de originele naam zoveel mogelijk.
Namen van landen blijven best origineel in het transcript, tenzij men zo de identiteit van de
participant zou kunnen achterhalen.
Idem voor namen van steden. De stadsnaam toch veranderen kan zorgen voor allerlei
problemen. Bv. Londen kan niet effectief vervangen woorden door bv. Bath of Aldershot.
Namen van gemeenten en dorpen kunnen vervangen worden door een nieuwe naam van
dezelfde lengte, indien anders de anonimiteit van de participant in gevaar zou komen.
Institutionele namen (vb. naam van een universiteit) moeten eveneens vervangen worden
als ze de identiteit van de participant dreigen te onthullen.

Wiggins en Potter (2008) geven enkele suggesties om computer software te gebruiken zoals Adobe
Audition en Adobe Premier om participanten te anonimiseren in digitaal opgenomen
geluidsopnames of video’s. Bijvoorbeeld, Adobe Premier kan gebruikt worden om gezichten wazig
te maken en Adobe Audition kan stemmen vervormen in geluidsopnames. Het is mogelijk om
originele namen in digitale geluidsopnames te vervangen met het omgekeerde van de originele
naam met Adobe Audition. Het voordeel hiervan is dat de lengte en de intonatie van de naam
onveranderd blijven. Hoewel deze manieren het mogelijk maken om echte geluidsopnames en
video’s te publiek te tonen, blijft de vraag of er voldoende geanonimiseerd is. Een aanhoorder zou
bijvoorbeeld via de omgekeerde naam toch de originele naam kunnen achterhalen. Wat Wiggins en
Potter voorstellen hier is belangrijk, maar de adequaatheid van hun voorstel moet bediscussieerd
worden.
15.5.4

Wanneer misleiding gebruikt mag worden

De misleiding van participanten aan een onderzoek wordt binnen psychologisch onderzoek aanzien
als inacceptabel in de meeste gevallen. Sommige psychologen gaan zelfs zo ver dat ze vinden dat
misleiding verboden moet wordt (bv. Baumrind, 1985). Daar zijn verschillende redenen voor.
Bewijs uit systematisch onderzoek is samengevat zoals volgt hier:
De beschikbare bewijzen suggereren dat de directe ervaring van misleiding en het
vermoeden van misleiding significante cognitief-emotionele of gedragsmatige reacties
kunnen evoqueren. Deze reacties kunnen systematische fouten variantie veroorzaken in de
data of experimentele controle schaden of zelfs vernietigen. In het licht van dat gevaar…
kunnen we concluderen dat het verbod op misleiding een aanneembare afspraak is …
(Ortmann & Hertwig, 2002, p. 125)
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Dat heeft implicaties voor het werk van kwalitatieve onderzoekers. Er moet een vertrouwensband
ontwikkeld worden tussen de onderzoeker en de participant. Alleen op deze manier kan men rijke
data bekomen uit een diepe interview of een observatie. Bowen somde dat als volgt op:
Vanuit een ethisch standpunt, zijn risico’s en zorgen groter in kwalitatief onderzoek dan in
kwantitatief onderzoek. Dat is omwille van de nauwe betrokkenheid van de onderzoeker met
het onderzoeksproces en met de participant. Ethische bezorgdheid reist ook omdat de
kwalitatieve onderzoeker veelal bezig is met interpreteren en omdat de data veel
persoonlijke meningen en gevoelens van de participant bevatten. (Bowen, 2005, p. 214)
Misleiding mag niet gebruikt worden wanneer men met redelijke zekerheid kan vermoeden dat die
misleiding fysieke pijn of emotionele leed zou kunnen veroorzaken. Wanneer is misleiding dan wel
toegestaan? De ethische richtlijnen suggereren dat wanneer misleiding het onderzoek
wetenschappelijke, educatieve of toegepaste waarde (? Applied value) geeft aan een onderzoek
het gebruik ervan overwogen kan worden. Maar men moet eerst andere manieren bekijken om de
geloofwaardigheid van het onderzoek te bekomen. Lukt dat niet om een andere manier dan kan
misleiding overwogen worden. Een beoordeling van de risico’s verbonden aan de misleiding moet
gebeuren om een beeld te krijgen van de pijn en het leed dat de misleiding zou kunnen
veroorzaken. Maar er is meer! Aangezien de onderzoeker zelf niet zo objectief kan zijn over zijn
eigen onderzoek en de eventuele alternatieven of risico’s, is het raadzaam om collegae te
raadplegen hierover. Zij kunnen andere ideeën aanbrengen of de risico’s objectiever inschatten.
Het gebruik van misleiding brengt verantwoordelijkheden met zich mee. De onderzoek moet zo
snel mogelijk de participant inlichten over de misleiding die plaats vond en deze uitleggen. Het
meest geschikte moment is meteen na het verkrijgen van de data. Of in het belang van het
onderzoek, kan dat ook gebeuren nadat de data van alle participanten verzameld zijn. Eens de
misleiding onthult is moet de participant ook de kans geven worden om zijn data terug te trekken
uit het onderzoek als de participant dat wenst. De ethiek van de British Psychological Society
(2006) maakt een onderscheid tussen doelbewuste leugens en het achterwegen laten van de
vermelding van belangrijke details over de aard van het onderzoek. Liegen d.m.v. weglating kan
even onacceptabel zijn als liegen d.m.v. opdracht (? Commission). De BPS zegt dat een debriefing
na het onderzoek kan aantonen of weglating van informatie onwenselijk was of niet voor de
participant. Indien de participant de weglating onwenselijk vond, dan geeft de BPS wel geen verder
instructies, maar het is logische de het onderzoek dan verlaten wordt of aangepast wordt.
15.5.5

Onderzoek met ondergeschikten en zij die relatief minder macht hebben

Onderzoekers hebben vaak een machtigere positie in vergelijking met de participanten van zijn
onderzoek. Vaak is dat onvermijdelijk aangezien de onderzoeker vertrouwd wordt door belangrijke
leden van organisaties zoals scholen, ziekenhuizen en liefdadigheidsinstellingen. Hetzelfde geldt
voor onderzoek dat vaak wordt uitgevoerd op universiteitsstudenten (*ahum, ahum* :-D ) door
academische onderzoekers van diezelfde universiteit, ook hier is duidelijk een machtsverschil
merkbaar. Weigeren om mee te werken aan het onderzoek is vaak de enige macht die deze
participanten hebben (*ahum, ahum* again). Gezien de bestaande machtsrelaties zullen de
participanten angstig zijn voor de gevolgen als ze weigeren deel te nemen of voelen ze zich
onderdruk staan om niet te weigeren terwijl zij zich eigenlijk ongelukkig voelen bij dat onderzoek.
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Zeker wanneer de onderzoeker ook nog eens de professor is van participanten en de participanten
moeten deelnemen aan onderzoek om hun credit te behalen voor zijn vak. De ethische problemen
die hierdoor ontstaan kunnen omzeilt worden door de studenten/participanten de optie te geven
om op een ander manier het credit te behalen die niets te maken hebben met deelnames aan
onderzoeken. Macht is een zeer belangrijk punt bij het kwalitatieve diepte interview zoals
bediscussieerd in box 15.5
15.5.6

Aansporingen om deelname aan te moedigen

Er zijn een aantal punten van overweging m.b.t. het aanbieden van geld of andere
aanmoedigingspremie om potentiële participanten tot deelname aan een onderzoek aan te
sporen:




Beloningen in de vorm van geld of cadeaus moeten klein zijn. Te grote sommen geld
kunnen dwingend worden. Grote beloningen maken het virtueel onmogelijk voor
minvermogenden om deelname te weigeren. Richtlijnen geven wel niet aan wat een billijke
beloning is, hoewel er soms wel een limiet wordt aangegeven. Eén manier van modest
belonen is de gemaakt onkosten van de participant terug te betalen bv. Bus of trein,
betaald worden per uur om zo de verloren tijd enigszins te compenseren. In het algemeen
verkiezen onderzoekers niemand te betalen voor hun deelname, maar soms is er toch
reden toe. Er bestaat ook de kans dat participanten voor elk onderzoek geld gaan
verwachten. Als deze ethos ontstaat dan zouden de onderzoekers zonder sponsors in de
problemen komen, als ook de student-onderzoekers.
Hoewel het waarschijnlijk ongebruikelijk is, kunnen er van tijd tot tijd professionele
psychologische diensten aangeboden worden in ruil voor een deelname aan een
onderzoek, bv. Counseling sessie, etc. De aanbieder van deze diensten moet natuurlijk
competent zijn en niet een student in opleiding. De ethische richtlijnen raden in deze
gevallen ook aan dat de exacte aard en grenzen van deze diensten worden duidelijk
gemaakt aan de participanten, vb. hoeveel counseling sessie ze zullen krijgen. Ook de
eventuele risico’s van deze psychologische diensten moeten uitgelegd worden.

Box 15.5 sleutelbegrippen: machtsrelaties in kwalitatieve interviews
Hoewel machtsrelaties niet als een ethisch topic worden bekeken door psychologen, moeten
kwalitatieve onderzoekers in het speciaal zich hiervan toch bewust moeten zijn. Dat is belangrijk
voor de manier waarop de relatie met de participanten wordt geïnterpreteerd/geconstrueerd en is
relevant voor de manier waarop de kwalitatieve onderzoeker zijn onderzoek uitvoert. Ze (geen idee
wie of wat er bedoeld wordt hier met ‘They’: stom onduidelijk boek!) ondergraven de gebruikelijke
claims van kwalitatieve onderzoekers dat hun relaties met participanten democratischer of meer
gelijk zijn dan de relaties van kwantitatieve onderzoekers met hun participanten. De
machtsverschillen bij kwalitatieve onderzoekers en participanten zijn subtieler, ja, maar het feit dat
ze er wel zijn doet ons vragen naar de manier waarop kwalitatieve onderzoekers omgaan met de
ethische regels hieromtrent.
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Volgens Brinkmann en Kvale (2005), hebben kwalitatieve onderzoekers de neiging om de volgende
machtskarakteristieken van het kwalitatieve interview te negeren:










Interview machtsrelaties zijn asymmetrisch: het is de onderzoeker die de aard van het
interview bepaald door het in te leiden, door de onderwerpen te kiezen, door de vragen te
stellen en ook door het interview te beëindigen. De onderzoeker is dominant in deze
relatie.
Interviews zijn voornamelijk eenrichtingsdialogen: Enkel de onderzoeker stelt vragen.
Participanten stellen geen vragen, doen ze dat wel dan is dat ontwrichtend en falen ze zich
aan de regels van een interview te houden. Zij zijn er enkel om vragen te beantwoorden.
De werking van het interview: terwijl gewone conversaties een doel op zich zijn met geen
verder doel of een verbonden activiteit, dient het onderzoeksinterview om aan de noden
van de onderzoeker te voldoen. Uit het interview wint de kwalitatieve onderzoeker tekst,
verhalen en etc. die interessant zijn voor zijn onderzoek. Het is niet duidelijk wat de
participanten winnen bij een interview.
De manipulatieve dialoog die interview bevat: volgens Brinkmann en Kvale (2005) volgt de
interviewer een verborgen agenda tijdens het interview. De interviewer probeert
informatie te bekomen van de participant zonder duidelijk de maken waarnaar ze op zoek
zijn.
De onderzoeker monopoliseert interpretaties:de onderzoeker is diegenen die
verantwoordelijk is voor de interpretatie van de data verkregen uit het interview. De
geïnterviewde levert enkel het materiaal voor de analyse of interpretatie van de
onderzoeker, maar verder levert de geïnterviewde geen bijdrage tenzij de studie ook een
Respondent validatie met zich meebrengt.

Box 15.6 praktisch advies: aansporingskwesties in kwalitatief onderz oek
Veelal denkt men bij aansporingen aan onderzoekers die participanten betalen voor hun deelname,
maar dan wordt er een aspect over het hoofd gezien. Soms hebben participanten verwachtingen
over “afbetalingen” die de onderzoeker niet beloofd heeft en er dus ook niet aankan voldoen. Bv.
In Howitt (1992) stemden participanten toe geïnterviewd te worden over de valselijke
beschuldigingen van kindermisbruik vanuit de verwachting dat de onderzoeker hen hierbij zou
helpen omgaan (de participanten waren dus zelf ooit valselijk beschuldigd van kindermisbruik en
hoopten hier hulp bij de krijgen.) De participanten waren de indruk aangedaan dat de onderzoeker
hierin thuis zou zijn, maar dat was hij niet. Natuurlijk zou het fout zijn om participanten met zulke
verwachtingen te laten deelnemen aan het onderzoek. Een andere variant van hetzelfde probleem
zijn twee ouders die toegegeven hadden dat ze hun kind misbruikt hadden en hoopten door dat
een deelname aan het onderzoek hen een soort van rechtvaardiging voor hun daden zou geven.
Opnieuw was dat een motief van de participant dat niet aangemoedigd was door de onderzoeker
en waarmee de onderzoeker niet in een geheime verstandhouding kon staan (  collude= in een
geheime verstandhouding staat met/tot).
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15.6

Debriefen als ethiek en methodologie

Ongeacht de aard van onderzoek, zou tijdens de laatste fase een debriefing van de participanten
moeten plaatsvinden. Idealiter zou een debriefing zowel moeten slaan op de participanten als op
de onderzoeker. Er zou een gezamenlijk bespreking moeten dat mogelijk is. Natuurlijk mag de
debriefing plaats vinden lang voordat er conclusies over het onderzoek gemaakt zijn. Éen manier
om dit te verhelpen is een samenvatting maken over het onderzoek en de bevindingen voor de
participanten. Tijdens de debriefingsessie zelf, zou de onderzoeker misvattingen opspeuren en
rechtzetten die de participant eventueel zou hebben. Er zijn soms goede wetenschappelijke,
academische of humane redenen om bepaalde informatie achter te houden of om de
hoofddebriefing uit te stellen tot een later meer geschikt moment.
Er kunnen verschillende redenen zijn om de debriefing in twee delen te laten verlopen. Vb. als een
onderzoek zelf uit twee momenten bestaat. Te veel informatie na het eerste deel kan het tweede
deel van het onderzoek schaden.
Indien iemand de debriefing ziet als het voldoen aan de ethische eisen dan negeert die persoon de
andere belangrijke functies van debriefing. De onderzoeker leert namelijk over zijn onderzoek
vanuit het perspectief van de participant. Het is aangewezen van kleine nota’s te nemen van de
debriefing want ook dat zei een soort van data, zeker voor het kwalitatieve onderzoek waarbij de
focus ligt op het bekomen van rijke data. Debriefing kan de interpretatie van het hoofdmateriaal
verrijken in elke soort van onderzoek en moet om die reden als een essentieel component van
onderzoek beschouwd worden.
Natuurlijk kunnen er tijdens de debriefing kwesties naar boven komen waaruit blijkt de participant
schade is aangedaan tijdens het onderzoek door bv. De misleiding of andere aspecten van het
onderzoek. Billijke moeite moet gedaan worden om om te gaan met zulke schade. Onderzoekers,
en zeker student-onderzoekers, hebben niet de passende counselingvaardigheden om overweg te
kunnen met significant leed. De onderzoeker moet ander wegen hebben voor de participant zodat
die in contact kan komen met een professional die hem kan helpen bij de opgelopen schade.
Hulplijnen en andere faciliteiten kunnen gepast zijn wanneer er leed veroorzaakt is tijdens het
interviewen over intrinsiek pijn veroorzakende thema’s zoals abortus, drugs en mentale
gezondheid. Dezelfde hulplijnen details worden regelmatig gegeven na gevoelige tv-programma’s
bijvoorbeeld. Er is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van debriefing (vb. Epley & Huff, 1998;
Smith & Richardson, 1983) en het lijkt erop dat debriefing misschien insufficiënt is om om te gaan
met de effecten veroorzaakt door misleiding bij een onderzoek.
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15.7

De ethiek over het schrijven van rapporten en het publiceren ervan

De ethische bezorgheden stoppen niet na de debriefing. Er een aantal ethische kwesties m.b.t. het
publiceren van data.
15.7.1

Ethische standaarden m.b.t. het rapporteren van het onderzoek

Het verzinnen van data is ethisch verkeerd zowel voor studenten als voor professionele
onderzoekers. Er zullen zich omstandigheden voordoen waarbij een onderzoeker ontdekt dat er
fouten in zijn data analyse zitten die reeds gepubliceerd zijn in tijdschriften. Dat zijn meestal
computerfouten of statistische fouten. Als deze zich voordoen moet de onderzoeker billijke moeite
doen om deze fouten recht te zetten. Bv. Door het tijdschrift deze rechtzettingen te laten
publiceren. Af en toe ontstaan er boosaardige kwesties bv. Een interviewer die interviewdata
verzon! Zodus vervalsing kan zich voordoen in de verschillende stages van het onderzoeksproces.
15.7.2

Plagiaat

Er is spraken van plagiaat wanneer een iemand het werk van een ander neemt zonder er op een
deftige manier naar de verwijzen en de indruk geeft dat het om zijn eigen werk gaat. Psychologen
en studenten psychologie mogen geen plagiaat plegen, verwijzen naar het oorspronkelijk werk is
soms zelf niet genoeg. Wanneer men citeert uit werken moet men aanhalingstekens gebruiken
plus de pagina’s weergeven waaruit het citaat komt.
Studenten kunnen hiervoor zwaar gestraft worden door hun universiteit. Als het voortdurend of
extreem is kunnen ze zelfs hun graad kosten. Voor professionelen kunnen er ook ernstige gevolgen
aan verbonden zijn. Vb. een bekende tv psychiater in het Verenigde Koninkrijk, Raj Persaud, was
geschorst van zijn beroep met als reden het ondermijnen het van het publieke vertrouwen in zijn
beroep door oneerlijk gedrag nadat hij was schuldig bevonden aan plagiaat in zijn publicaties.
(MailonLine, 2008).
15.7.3

Data beschikbaar maken voor verificatie

Eens uw analyse van de data is gepubliceerd dan moeten de data beschikbaar gemaakt zodat
andere competente onderzoekers deze kunnen controleren. Het is dus niet de bedoeling dat
anderen uw data gaan gebruiken om in een andere vorm te publiceren. Indien zij dat willen
moeten zij eerst uw toestemming vragen. De data worden gepubliceerd zodat anderen de claims
van de originele onderzoeken kunnen bevestigen. De persoon die wenst de data te controleren kan
verzocht worden te voldoen aan de kosten voor het aanleveren van de data in een verifieerbare
vorm. Natuurlijk mogen de data niet beschikbaar gemaakt worden wanneer de anonimiteit van de
bron in het gedrang komt. Aldus kan het voorkomen bij data uit gesponsord onderzoek, dat de data
niet beschikbaar gesteld worden voor andere onderzoekers als een derde partij de
eigenaarsrechten heeft over de data.
Het is de opmerking waard dat een typische kwalitatieve onderzoek paper meer toegang geeft tot
de data dan de typische kwantitatieve onderzoek papers doen die enkele een samenvatting
weergeven in tabellen en andere output. Denk er aan dat men een ondertekende toestemming van
de participant moet hebben om de data te mogen distribueren naar andere onderzoekers.
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15.7.4

Geschikte credit voor het auteurschap van publicaties

Een psycholoog moet geen claim maken voor auteurschap van een publicatie waaraan ze geen
substantiële bedrage geleverd hebben. Het auteurschap van een publicatie moet beginnen bij de
persoon die de meeste bijdrage geleverd heeft en eindigen bij de persoon die de minste bijdrage
geleverd heeft aan de paper, maar dat wel sowieso substantieel genoeg was. Senior lidmaatschap
van een onderzoeks organisatie garandeert geen vermelding in de lijst van auteurs – dat wordt
bepaald door de verantwoordelijkheid die het individu draagt voor het doen van het onderzoek en
het uitschrijven ervan. Zij die een kleine bijdrage leveren kunnen erkent worden in een voetnoot.
Het is geen positie in de lijst van auteurs waard. Publicaties die afkomstig zijn uit een proefschrift
van een student moeten erkenning geven aan die student als eerste (hoofd) auteur.
15.7.5

Herhaaldelijke publicatie van dezelfde data

Het is niet gepast om dezelfde data in verschillende publicaties te publiceren. Indien, om een of
andere reden het gedaan wordt, dan moet erkent worden dat het reeds eerder gepubliceerd is
geweest ergens anders.
Het internet zorgt voor speciale kwesties hieromtrent, zie box 15.7

Box 15.7 praktisch advies: ethiek en kwalitatief onderzoek op het internet
Kwalitatieve onderzoekers worden aangetrokken door het internet gedeeltelijk omdat het een rijke
bron is voor teksten van allerlei soorten in een voorhanden digitale vorm. Bijvoorbeeld, e-mail is
niet alleen een rijke bron van moderne communicatie maar wordt beheerd door zijn eigen
stilistische regels. Deze interesse heeft zijn eigen specifieke ethische kwesties die verschillende zijn
van het mainstream onderzoek. Er zijn onderzoeks ethieken beschikbaar voor het uitvoeren van
onderzoek op het internet. De British Psychological Society heeft er zo: link zie p. 408 in hb.
Hoewel deze niet specifiek zijn voor kwalitatief onderzoek, ziet Shaw (2008) er enkele essentiële
ethische kwestie in voor kwalitatieve onderzoekers.
Verificatie van de identiteit van de participant
Er zijn duidelijk problemen om personen te identificeren via het internet. Bijvoorbeeld, in
chatrooms en discussiefora worden personen enkel geïdentificeerd via een naam die waarschijnlijk
een alias is. Wat als een pedofiel zich voordoet als een kind? Hoe kan de onderzoeker de data
legitiem gebruiken? Het internet kan gebruikt worden om individuen te contacteren om bv.
Demografische gegevens te bekomen, natuurlijk kan die informatie niet verder geverifieert
worden. Andere vormen van data verzameling op het internet – zoals online vragenlijsten – kunnen
dezelfde limitaties hebben. De tendens om je identiteit te maskeren op het internet kan de
waarschijnlijkheid van het gebruik valse identiteiten doen stijgen ook al worden ze de
gepresenteerd als waarachtig. Face-to-face contacten reduceren de kans op misleidende
informatie aanzienlijk. Hoe dan ook, als identiteit meer en meer wordt gezien als een niet
gefixeerde iets, maar als afhankelijk van de situatie (vb. andere identiteit op het werk dan thuis)
dan maakt het toch ook niet uit dat een virtuele identiteit verschilt van een dagdagelijks identiteit.
(Weet niet of ik deze zin juist begrepen heb!)
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Er is geen reden voor de kwalitatieve onderzoeker om niet geïnteresseerd te zijn in het gedrag op
internet op zich zonder dat het andere aspecten van een persoons identiteit reflecteert hoewel de
interactie tussen de twee het punt van interesse is. (Weer een zin waarvan ik niet weet of ik ze juist
begrepen heb…)
Het internet – is het een publieke of private ruimte?
Hoewel het duidelijk is dat in de meerderheid van de gevallen het internet beschouwd wordt als
een publieke plaats en de gebruikers verwachten dat hun bijdrage verspreid zullen worden, kunnen
er toch omstandigheden zijn waarbij de internetgebruiker van mening is dat zijn communicaties
privaat zijn en niet gepubliceerd zullen worden. Shaw oppert dat er slechts weinigen zijn die zo
denken aangezien de meerderheid zich wel degelijk bewust is van de kans dat hun bijdragen
gedistribueerd kunnen worden.
Vertrouwelijkheid
Er kunnen limitaties zijn op de mogelijkheden van de onderzoeker om internet en e-mail informatie
privé te houden. Één reden hiervoor kan zijn dat bron website de informatie opslaat van zijn leden
en dat gaan linken aan onbeveiligde e-mail inhoud. Gelijkaardig, is er voorzichtigheid geboden om
het materiaal dat gebruikt is in het onderzoek niet te linken aan de persoon zijn log-in ID; dat dan,
onopzettelijk door de onderzoeker toegestaan wordt getraceerd te worden via zoekmachines etc.
Geïnformeerde toestemming
Shawn merkt op dat het mogelijk is voor een internetonderzoeker om een speciale chatroom aan
te maken met een paswoord waar participanten vragen kunnen stellen over het onderzoek
alvorens deel te nemen en via die chatroom kunnen zijn dan ook hun toestemming tot deelname
aan het onderzoek geven en voor het gebruik van de verkregen data. Helaas is dat niet het soort
van naturalistische data dat de meest kwalitatieve onderzoekers graag hebben. Is het dus
acceptabel voor onderzoekers om materiaal dat routineus gepubliceerd wordt op het internet te
gebruiken voor hun onderzoek? Voor Shawn is dat geen probleem aangezien zij van mening is dat
die individuen reeds ingestemd hebben om hun bijdragen te publiceren. Hoe dan ook, zou het
correct zijn om er vanuit te gaan dat deze individuen blij zouden zijn dat hun woorden onderwerp
werden van psychologische interpretaties die op hun beurd dan weer gepubliceerd worden, of
schoon in een wetenschappelijke tijdschrift?
Debriefing procedures op het internet
Het spreekt voor zich dat anonieme personen uit eigen beweging bijdrage leveren op het internet
niet gedebrieft kunnen worden. Maar personen die deelnamen aan een vragenlijst kunnen worden
gedebrieft worden bv. Nadat de lijst volledig beantwoord is of als ze voortijdig stoppen met het
beantwoorden van de vragen. De debriefing kan informatie geven over hoe de data gebruikt zullen
worden, ze kan contact informatie bevatten indien nodig, hoe ze hun data kunnen terug trekken uit
het onderzoek, meer uitleg over het onderzoek op zich, etc.

261

15.8

Conclusies

Ethische principes zouden moeten toegepast worden in elke stap van een onderzoek studie. De
vereiste van getrouwheid zou het literaire review evenzeer beslaan als de behandeling van de data.
Ethische principes zijn grove instrumenten die nooit elk klein detail van alle soorten van
onderzoeken kunnen dekken. Het zijn principes die met zorg en gevoeligheid moeten worden
gebruikt. Ethiek gaat verder dan methodologie in die zin dat het linkt met de bredere context van
het onderzoek en die de onderzoek gemeenschap verplichtingen opleggen die zij serieus, grondig
en zorgzaam moeten toepassen. Onderzoek ethiek is er niet enkel voor de individuele onderzoeker
alleen – ethiek geldt ook voor iedereen van de onderzoek gemeenschap en voor de collega’s van
actieve onderzoekers, in het bijzonder. Behalve in de simpelste gevallen, is er alle reden om naar
collega’s, docenten en professoren te gaan voor ethisch advies. Het overwegende merendeel van
de onderzoeken opgesteld door studenten zullen nauwelijks ethische uitdagingen vormen, maar
dat wil niet zeggen dat er zich nooit problemen kunnen voordoen. De student-onderzoeker zal zich
vooral moeten bezig houden met de vertrouwelijkheid en het veilig bewaren van de data. Hun
docenten en supervisors zouden ook een actieve interesse moeten hebben voor de ethische
aspecten van het onderzoek van hun studenten. Niet alle ethische problemen zullen bij de start van
het onderzoek zichtbaar zijn en enige waakzaamheid is nodig om eventuele problemen te
detecteren wanneer ze zich voordoen.
Ethische principes vergen een element van oordeel in dagdagelijkse onderzoek situaties. Elke
student die duidelijke vaststaande regels wil begrijpt de aard van ethiek niet. Bv. Hoewel leed
veroorzaken tijdens een onderzoek moet vermeden worden volgens de ethische principes, zijn er
toch situaties waarbij de participant vooraf duidelijk wist waarover de vragen zouden gaan en heeft
toegestemd om toch deel te nemen aan het onderzoek en het praten hierover hem toch van streek
maakt. Zo een situatie maakt het onderzoek daarom niet onethisch. Het leed zoals net beschreven
zou door veel psychologen geaccepteerd worden indien het onderzoek potentiele sociale
voordelen heeft of belangrijk is omwille van een andere reden. Bv. Een pedofiel toe toestemt deel
te nemen aan een onderzoek over pedofilie en die tijdens het gesprek begint te wenen omdat hij
zich niet kan verzoenen met zijn daden.
Natuurlijk zijn er omstandigheden waar factoren zoals de trivialiteit van het onderzoeksdoel
gelijkaardige vormen van leed inacceptabel maken. Bijvoorbeeld, het zou verkeerd zijn om
personen te interviewen over het seksueel misbruik dat plaats vond toen ze kind waren, terwijl het
onderzoek gaat de invloed van de interview wijze op de hoeveelheid verkregen materiaal. (dus
welke manier van interview bezorgt het meeste materiaal of juist het minste…).
Ethiek m.b.t. kwalitatief psychologisch onderzoek moet nog volledig in kaart gebracht worden. De
complexe relatie tussen de onderzoeker en de participant bij kwalitatief onderzoek kan betekenen
dat er nieuwe ethische kwesties opduiken die niet karakteristiek zijn voor kwantitatief onderzoek.
Groep interviews en groepsobservaties methoden stellen onderzoek voor ethische uitdagingen die
geen exacte parallellen hebben in kwantitatief onderzoek.

