
Dit handboek wil ontwerpers en kunstenaars inspireren 

die een onderzoek in de kunsten willen starten. 

Een onderzoek in de kunsten is niet iets dat je van bij het 

begin van je carrière als ontwerper of kunstenaar meteen 

volledig kan beheersen. Je eigen discipline aanleren en 

daarbinnen creatief werken zijn basisvereisten alvorens er 

sprake kan zijn van een onderzoek in de kunsten. Toch is het 

zinvol om je al in een vroeg stadium van je leerproces bewust 

te worden van een onderzoekende houding. Dat kan alleen 

maar door de verschillende onderdelen van het onderzoeks-

proces tijdens dit leerproces te expliciteren. 

Dit boek geeft je als beginnende kunstenaar of ontwerper 

inzicht in het onderzoekproces in de kunsten, de redenen 

waarom een dergelijk onderzoek zinvol kan zijn, en voor wie. 

We gaan ook in op de specifieke plaats die deze vorm van 

onderzoek inneemt binnen de academische wereld. 

Al snel zal blijken hoe belangrijk jouw eigen praktijk als 

kunstenaar of ontwerper is, net als een grondige reflectie 

daarop. Dat zal de basis vormen voor een vorm van ervarings-

leren die je toelaat om tot nieuwe kennis of betekenis te komen 

die gecommuniceerd kan worden. Het bewust aanleren van 

deze onderzoekende houding in een vroeg stadium van het 

leerproces zorgt ervoor dat je kan uitgroeien tot een onder-

zoeker in de kunsten die van betekenis is voor je eigen 

discipline, en wie weet ook voor de rest van de wereld.

Prof. Dr. Bert Willems behaalde zijn doctoraat in psycholo-

gische en pedagogische wetenschappen aan de Katholieke 

Universiteit Leuven. Als docent is hij verbonden aan 

Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt (PXL-MAD) waar 

hij mede verantwoordelijk is voor het onderzoeksbeleid. 

Hiervoor vertrekt hij steeds vanuit een cognitieve kijk op het 

ontwerpproces en de interessante wisselwerking tussen 

cultuur en economie waar vele ontwerpers en kunstenaars 

zich graag op beroepen om te komen tot nieuw werk.

Dr. Karen Wuytens behaalde in 2014 haar doctoraat in de 

kunsten aan de Universiteit Hasselt omtrent de diversiteit 

binnen ontwerpprocessen van verschillende ontwerpers. 

Ze ontwikkelde een ontwerpmodel dat ontwerpers de moge-

lijkheid biedt te reflecteren over hun ontwerpproces. Verder is 

ze als docent betrokken in de opleiding beeldende kunst 

(atelier ‘Object & Jewellery’, PXL-MAD) en vormt ze samen 

met Jan Kuppers het ontwerpbureau kuppers&wuytens. 
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‘Onderzoek’ is een woord dat we 

regelmatig tegenkomen. Zowel in het 

onderwijs als in de media worden we 

vaak geconfronteerd met verschillende 

soorten onderzoek, maar vooral met 

de resultaten ervan. Dat maakt dat we 

allemaal wel een bepaald idee hebben 

van wat onderzoek kan inhouden. Maar 

de manier waarop er over onderzoek 

gecommuniceerd wordt naar het brede 

publiek zorgt ervoor dat we doorgaans 

beter op de hoogte zijn van specifieke 

onderzoeksresultaten dan van de 

manier waarop ze tot stand kwamen.

In de communicatie naar het brede 

publiek worden onderzoeksresultaten 

vaak onmiddellijk vertaald naar een 

of ander sociaal-maatschappelijk of 

economisch nut (bijvoorbeeld nieuwe 

medische ontwikkelingen naar aan-

leiding van een nieuw gen dat ontdekt 

werd). Dat wekt de indruk dat onder-

zoek waar niet direct bruikbare resul-

taten uit voortkomen minderwaardig 

is en enkel en alleen uitgevoerd wordt 

omdat iemand het wil uitvoeren uit per-

soonlijke interesse, zonder rekening te 

houden met een groter doel (‘onderzoek 

vanuit een ivoren toren’). 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat 

onderzoek kan betekenen (zie para- 

graaf 1.1 en 1.2), waarvoor het kan 

dienen (zie paragraaf 1.3) maar ook 

voor wie onderzoek zinvol kan zijn 

(zie paragraaf 1.4). De manier waarop 

onderzoek in dit hoofdstuk uitgelegd 

wordt, is geen standaardmanier. 

Wanneer we toelichten wat onderzoek 

is, doen we dat om tot een definitie 

te komen van wat onderzoek in de 

kunsten kan zijn. Dit hoofdstuk wil 

dus vooral een goede basis leggen 

om het onderzoek in de kunsten uit 

te leggen als een specifieke soort van 

onderzoek (zie hoofdstuk 2). Door deze 

conceptuele basis kunnen we zowel de 

verschillen als de gelijkenissen toelich-

ten die bestaan tussen het onderzoek 

in de kunsten en andere vormen van 

onderzoek. Uiteindelijk zou iedere 

kunstenaar of ontwerper op basis 

van deze uitleg op termijn een eigen 

onderzoek in de kunsten moeten kun-

nen ontwikkelen, daarbij wetende op 

welke manier deze specifieke soort van 

onderzoek gerelateerd is aan andere 

vormen van onderzoek.
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1.1 WAT IS ONDERZOEK?

Op het internet vinden we een veelheid aan mogelijke definities van het 

begrip ‘onderzoek’. Afhankelijk van de context wordt onderzoek steeds anders 

gedefinieerd. Wat echter steeds terugkeert binnen de verschillende bewoor-

dingen zijn de volgende vier concepten: 

• Er wordt een zekere systematiek gevolgd: de manier waarop de resul-

taten tot stand komen heeft te maken met het volgen van een bepaalde 

systematiek die gecommuniceerd kan worden naar anderen.

• Er wordt nieuwe kennis gegenereerd: na het uitvoeren van het onder-

zoek is er nieuwe kennis voorhanden die er voordien niet was en die 

gecommuniceerd kan worden naar anderen.

• Er is een zekere doelgerichtheid aanwezig: de activiteiten zijn gericht op 

een bepaald einddoel.

• Het onderzoek moet communiceerbaar zijn: dit einddoel en de manier 

waarop het einddoel bereikt werd moeten gecommuniceerd worden.

Om aan te geven wat met deze vier concepten bedoeld wordt, beschrijven we 

hierna enkele onderzoeksvoorbeelden (1 tot en met 8). Sommige voorbeelden 

zijn gebaseerd op een effectief uitgevoerd onderzoek, maar hier worden ze 

louter beschreven met het oog op hun illustratieve waarde. Waar mogelijk 

vermelden we de bronnen waarop de voorbeelden geïnspireerd zijn. 
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ONDERZOEKSVOORBEELD

11

Op de plaats waar een rivier de zee bereikt, wordt steeds een men-

geling van zout water en zoet water gevonden. De proportie tussen 

zout en zoet water kan de zoutintrusie genoemd worden: de kracht 

waarmee zout water stroomopwaarts de rivier binnen kan drin-

gen. Uiteraard is de zoutintrusie afhankelijk van het weer, want bij 

regenweer is de tegendruk vanuit de rivier veel groter, waardoor 

de zoutintrusie veel lager is. Een onderzoeker wil weten of er een 

verband is tussen de mate van zoutintrusie aan een riviermonding 

en de aanwezigheid van een bepaalde vissoort. Iedere dag meet de 

onderzoeker op dezelfde plaats en hetzelfde moment de hoeveel-

heid zout in het water en schat hij in hoeveel exemplaren van de 

vissoort op die plaats aanwezig zijn. De onderzoeker is daarbij op 

zoek naar de correlatie (het wiskundige verband tussen twee feno-

menen, uitgedrukt in een getal tussen -1 en +1) tussen deze twee 

systematische observaties (zoutintrusie en aantal exemplaren van 

die bepaalde vissoort). 

ONDERZOEKSVOORBEELD

22

Een onderzoeker wil weten of de volgorde waarin kinderen binnen 

een familie geboren worden van invloed is op de intelligentie van 

deze kinderen. Immers, de kinderen die eerst geboren worden, moe-

ten alles zelf uitzoeken en verwerven op deze manier meer zelfstan-

digheid, terwijl de kinderen die als tweede of als derde kind in een 

gezin geboren worden eerder geneigd zijn het goede voorbeeld van 

1    T. Pieters (1998). Overgangen zoet-zout in de Oosterschelde in het 
verleden. Een historische analyse o.b.v. beschikbare literatuur. 
Rapport BGW – 98.1. Bureau Getijdewateren, Waterbeweging en 
Morfologie van Estuaria en Kustgebieden. In opdracht van Directoraat-
Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ. 

2    R.B. Zajonc & G.B. Markus (1975). Birth order and intellectual 
development. Psychological review, 82, 74- 88. 
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hun oudere broers of zussen te volgen, zonder alles effectief zelf uit te 

proberen. Voor alle kinderen uit een bepaalde school vraagt de onder-

zoeker de rangorde van het kind op in het gezin, wordt de intelligentie 

gemeten via een IQ-test en wordt bijgehouden of het een jongen of een 

meisje is. Via een statistische analyse zou de onderzoeker te weten 

kunnen komen of er een effect is van deze rangorde op de intelligen-

tie. Bovendien kan de onderzoeker via dezelfde statistische analyse 

nagaan of het geslacht van enige invloed is op dit effect.

ONDERZOEKSVOORBEELD

3
Een onderzoeker wil weten hoe de chemische samenstelling van 

een gas verandert wanneer het gas onder een bepaalde druk komt 

te staan. Iedere dag op hetzelfde uur en steeds onder dezelfde tem-

peratuur wordt de chemische samenstelling van het gas gemeten. 

Vervolgens wordt onmiddellijk daarna het gas onder een bepaalde 

druk geplaatst en wordt de chemische samenstelling opnieuw 

nagegaan. 

ONDERZOEKSVOORBEELD

43

Een onderzoeker wil weten of een bepaalde vorm, bekomen door 

het thermoformeren van een kunststofplaat last heeft van grote 

temperatuurschommelingen (terug vervormen naar de oorspron-

kelijke plaatvorm). De onderzoeker stelt enkele van deze gevormde 

kunststofplaten (allen met dezelfde vorm) gedurende een week 

bloot aan ofwel sterke temperatuurschommelingen (tussen -37 °C 

en +37 °C) ofwel kleine schommelingen (tussen -6 °C en +6 °C). Na 

3    PP. Parlevliet, H.E.N. Bersee & A. Beuckers (2006). Residual 
stresses in thermoformic composites – a study of literature 
– Part 1: formation of residual stresses. Composites Part A: 
Applied Science and Manufacturing, 37, 1847-1857.
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deze week gaat hij na of er een verschil is tussen deze twee groepen 

van kunststofplaten op het vlak van vervorming.

 

ONDERZOEKSVOORBEELD

54

Een onderzoeker wil aantonen dat het concept ‘mimesis’ (imi-

tatie) relevant is voor de analyse van de verhouding tussen fictie 

en werkelijkheid in modernistische romans. Eerst brengt hij ver-

schillende mimesistheorieën in kaart en analyseert hij deze. Op 

basis daarvan wordt er een theoretisch referentiekader opgesteld 

en wordt dit kader toegepast op een corpus van representatieve 

modernistische romans.

ONDERZOEKSVOORBEELD

65

Een onderzoeker wil een nieuwe visie formuleren rond de bete-

kenis van reproductie binnen de actuele hedendaagse kunst. Hij 

creëert en analyseert kunstobjecten die op basis van een repro-

ductietechniek (vanuit een industriële context) tot stand kwamen 

maar desondanks toch een natuurlijke/organische uitstraling heb-

ben. Op deze manier wordt de klassieke manier van denken over 

reproductie in vraag gesteld en wordt er inzicht verworven in deze 

nieuwe visie. 

4    E. Auerbach (1953). Mimesis: the representation of reality in 
Western Literature. New Jersey: Princeton University Press.

5    L. Langendries (2010). (Im)Perfect Design – een onderzoek naar de 
verschillende werkwijzen van de prototypische ambachtsman en de 
industrieel ontwerper, toegepast in de discipline van het hedendaags 
sieraadontwerp. Niet gepubliceerde masterproef: Hogeschool PXL.
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ONDERZOEKSVOORBEELD

7
Een onderzoeker wil weten welke factoren een rol spelen bij de 

beslissing om al dan niet gebruik te maken van het openbaar 

vervoer. Een hele heterogene groep van mensen wordt bij elkaar 

gebracht en in groep wordt er gepolst naar de motiveringen achter 

de door hen gemaakte keuzes, waarbij men ook mag reageren op 

andermans bemerkingen. Op deze manier krijgt de onderzoeker 

een mooi overzicht van mogelijke factoren die een rol spelen bij dit 

soort van beslissingen. 

ONDERZOEKSVOORBEELD

86

Een onderzoeker wil uit educatieve overwegingen weten op welke 

manier de vader-zoonrelatie binnen een bepaalde volksstam van 

invloed is op het gedrag van de kinderen binnen deze volksstam. 

Gedurende een uitgebreide periode maakt de onderzoeker deel uit 

van de gemeenschap en probeert op deze manier een beter begrip 

te krijgen van deze vader-zoonrelaties en de relatie met het gedrag 

van deze kinderen. 

Al deze voorbeelden tonen aan dat het de onderzoeker er steeds om te doen 

is te komen tot nieuwe kennis die voor het uitvoeren van het onderzoek niet 

voorhanden was, of toch niet bekend bij de onderzoeker. Met andere woor-

den, hij stelt een onderzoeksvraag waar vooraf geen antwoord op gegeven 

kan worden. Ook wordt er steeds volgens een bepaalde systematiek gewerkt 

en deze systematiek is er op de een of andere manier verantwoordelijk voor 

dat er onderzoeksresultaten zijn die nadien gecommuniceerd kunnen worden 

6    C. Lévi-Strauss (1963). Structural Anthropology. New York: Basic Books.
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als ‘van betekenis’. Het gaat ook steeds om het uitvoeren van activiteiten die 

als onderzoeksactiviteiten bestempeld kunnen worden. Wanneer kennis per 

toeval ter beschikking zou komen, bestempelen we dat doorgaans niet als 

onderzoek. 

Een onderzoek kan dus gedefinieerd worden als het geheel van activiteiten 

die er doelmatig en met een zekere systematiek op gericht zijn nieuwe 

kennis en/of betekenis te genereren die gecommuniceerd wordt. 

1.2 VERSCHILLENDE SOORTEN ONDERZOEK

De voorgaande voorbeelden lieten reeds zien dat er verschillende soorten 

van onderzoek mogelijk zijn. Om te spreken over deze verscheidenheid aan 

mogelijke vormen van onderzoek worden dikwijls de volgende twee dimen-

sies gebruikt: ‘fundamenteel versus toegepast onderzoek’ en ‘kwantitatief 

versus kwalitatief onderzoek’. Deze twee dimensies worden beschreven door 

hun twee extremen uit te leggen en de relatie die tussen deze twee extremen 

bestaat. 

Fundamenteel onderzoek is het onderzoek dat primair ontstaat van-

uit de interesse van de onderzoeker zelf en dat niet primair gericht is op de 

mogelijke toepassing van de nieuwe kennis die erdoor gegenereerd wordt. 

Het gaat over onderzoek dat gericht is op de fundamentele beginselen/prin-

cipes achter de fenomenen, waarbij het minder belangrijk is of deze onder-

zoeksresultaten ooit bruikbaar gemaakt kunnen worden voor iets of iemand. 

Uiteraard kan deze nieuwe kennis later toepassing vinden in iets bruikbaars, 

maar dat was initieel niet de reden om het specifieke onderzoek uit te voe-

ren. Nieuwsgierigheid ligt aan de basis van dit soort van onderzoek (nieuwe 

kennis om de nieuwe kennis, nieuwe betekenis om de nieuwe betekenis) (zie 

onderzoeksvoorbeeld 9).
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ONDERZOEKSVOORBEELD

97

Een onderzoeker wil weten hoe hersenen zich aanpassen aan erva-

ringen (hersenplasticiteit) want uit elke ervaring leren we en tel-

kens wordt er een verandering/aanpassing geobserveerd binnen de 

hersenen. Om te weten te komen hoe hersenplasticiteit binnen een 

zenuwstelsel georganiseerd kan worden, onderzoekt hij het zenuw-

stelsel van een bepaalde soort slak waarvan de individuele zenuw-

cellen groot genoeg zijn om de exacte opbouw ervan te kunnen 

nagaan op ieder moment. Op basis daarvan wil hij nagaan welke 

mechanismen onderliggend zijn aan deze hersenplasticiteit. 

Toegepast onderzoek is onderzoek dat er primair op gericht is toepasbare 

kennis op te leveren. Ook het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek kan 

hierbinnen geplaatst worden. Hierbij gaat het om het inzetten van een weten-

schappelijke methodologie en wetenschappelijke kennis bij de ontwikkeling 

van o.a. praktisch bruikbare producten, diensten en methoden. De kennis 

die gegenereerd wordt heeft als eerste relevantie dat ze later toepasbaar is. 

Praktische bruikbaarheid ligt aan de basis van dit soort van onderzoek  

(zie onderzoeksvoorbeeld 10).

ONDERZOEKSVOORBEELD

10
Een onderzoeker wil nagaan of een bepaald geneesmiddel, dat nog 

maar net ontwikkeld werd ter bestrijding van een bepaalde ziekte, 

slapeloosheid als neveneffect kan teweegbrengen bij patiënten. Het 

geneesmiddel wordt at random toegediend aan een groep van pati-

enten en een andere vergelijkbare groep van patiënten krijgt een 

placebo toegediend. Patiënten weten daardoor niet of ze behandeld 

7    P.N. Balaban (2002). Cellular mechanisms of behavioral plasticity in 
terrestrial snail. Neuroscience & Behavioral Reviews, 26, 597-630. 
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werden of niet. Na het toedienen van beide geneesmiddelen aan de 

twee groepen van patiënten wordt het slaapritme gemeten van alle 

patiënten en wordt statistisch nagegaan of er een verband is tussen 

de toediening van het echte geneesmiddel en het slaapritme.

De relatie tussen fundamenteel en toegepast onderzoek wordt meestal 

voorgesteld aan de hand van figuur 1.1. Het fundamentele onderzoek gene-

reert nieuwe kennis waarbij er tijdens het proces geen rekening moet worden 

gehouden met de praktische bruikbaarheid van de resultaten ervan. Op deze 

manier worden resultaten gevonden die nooit gevonden zouden kunnen wor-

den als er steeds rekening werd gehouden met de praktische bruikbaarheid 

van de onderzoeksresultaten. Deze nieuwe kennis kan echter als input dienen 

voor een toegepast onderzoek dat er wél op gericht is praktisch bruikbare 

toepassingen op te leveren. 

FIGUUR 1 .1

DE KLASSIEKE RELATIE TUSSEN FUNDAMENTEEL EN 
TOEGEPAST WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

FUNDAMENTEEL ONDERZOEK WETENSCHAPPELIJKE KENNIS

TOEGEPAST ONDERZOEK  TOEPASSING
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Kwantitatief onderzoek is onderzoek dat de kwantitatieve eigenschappen van 

fenomenen beschrijft, alsook de verbanden die ertussen bestaan.8 Kwantitatieve 

eigenschappen zijn eigenschappen die op de een of andere manier in cijfers 

omgezet/gemeten kunnen worden. Kwantitatief onderzoek kan descriptief onder-

zoek zijn (dat wil zeggen dat één kwantitatieve eigenschap wordt onderzocht), 

relationeel onderzoek (naar de correlatie tussen kwantitatieve eigenschappen), 

of experimenteel onderzoek (naar het effect van bepaalde kwantitatieve en/

of kwalitatieve eigenschappen op een bepaalde kwantitatieve eigenschap) (zie 

onderzoeksvoorbeeld 11).

ONDERZOEKSVOORBEELD

11
Een onderzoeker wil nagaan wat de gemiddelde leeftijd is van de gemid-

delde festivalganger (descriptief onderzoek), of hij wil de wiskundige 

relatie nagaan tussen de leeftijd van de festivalbezoekers en het bedrag 

dat ze spenderen aan drank op het festival (relationeel onderzoek), of 

hij wil nagaan of hogere alcoholpercentages leiden tot meer agressie 

op het festival door de hoeveelheid alcohol in de verkochte dranken op 

een festival te manipuleren en het resulterende gedrag te observeren 

(experimenteel onderzoek).

Kwalitatief onderzoek is onderzoek dat eerder gericht is op de interpretatie 

en een beter begrip van de niet-kwantificeerbare eigenschappen van de onder-

zochte fenomenen.9 Kwalitatieve eigenschappen zijn eigenschapen die niet op de 

een of andere manier in cijfers omgezet/gemeten kunnen worden maar die eerder 

uitgedrukt worden in categorieën. In die zin speelt subjectiviteit een voorname rol 

binnen kwalitatief onderzoek. De onderzoeker zelf neemt geen objectieve rol op 

maar doet het interpretatiewerk, waardoor hij deel uitmaakt van het te bestuderen 

fenomeen (zie onderzoeksvoorbeeld 12).

 

8    D.B. Baarda & M.P.M. De Goede (2006). Basisboek methoden 
en technieken: handleiding voor het opzetten en uitvoeren van 
kwantitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

9    D. Mortelmans (2013). Handboek voor kwalitatieve 
onderzoeksmethoden. Leuven: Acco.
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ONDERZOEKSVOORBEELD

1210

Een onderzoeker wil inzicht krijgen in de manier waarop Adolf 

Hitler zijn laatste dagen doorbracht in zijn bunker te Berlijn en 

doet daarvoor een beroep op teruggevonden documenten uit die 

periode en documenten afkomstig van mensen die Adolf Hitler in 

zijn laatste dagen nog gesproken hebben. Op basis van deze getui-

genissen probeert hij de laatste dagen van Hitler te reconstrueren 

en inzicht te krijgen in de manier waarop zijn laatste dagen beleefd 

werden. Omdat de onderzoeker de teksten moet interpreteren van-

uit zijn achtergrond maakt hij deel uit van het onderzoeksproces en 

zijn de resultaten ervan deels subjectief.

De relatie tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek kan beschreven wor-

den aan de hand van figuur 1.2. Het kwalitatief onderzoek zal vanuit de kwa-

litatieve gegevens nagaan of er bepaalde patronen aanwezig zijn van waaruit 

deze gegevens verstaanbaar worden. Deze subjectief samengestelde patronen 

kunnen vervolgens omgezet worden in theorieën die deze zelfde patronen op 

kwantitatieve manieren beschrijven (descriptief), er verbanden in aanbrengen 

(relationeel) of er oorzaak-gevolgrelaties in onderscheiden (experimenteel). 

Deze kwantitatieve theorieën kunnen door gegevensverzameling getoetst 

worden aan de hand van een kwantitatief onderzoek. 

10    J. Fest (2002). Der Untergang: Hitler und das Ende des Dritten 
Reiches; eine historische Skizze. Berlijn: Alexander Fest Verlag.
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FIGUUR 1 .2

DE KLASSIEKE RELATIE TUSSEN KWALITATIEF EN 
KWANTITATIEF WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De grote verscheidenheid aan soorten onderzoek kan weergegeven worden 

aan de hand van figuur 1.3. Deze figuur toont de twee dimensies waarvan 

hierboven sprake was. Ieder onderzoek kan beschreven worden door elk van 

deze twee dimensies en krijgt dus een plaats binnen het tweedimensionale 

veld dat gedefinieerd wordt door deze twee dimensies. Zo kan het onder-

zoeksvoorbeeld 1 omschreven worden als een fundamenteel en kwantitatief 

onderzoek, onderzoeksvoorbeeld 4 als een toegepast en kwantitatief onder-

zoek, onderzoeksvoorbeeld 5 als een fundamenteel en kwalitatief onderzoek 

en onderzoeksvoorbeeld 7 als een toegepast en kwalitatief onderzoek.  

De andere onderzoeksvoorbeelden bevinden zich daartussen.

FIGUUR 1 .3

POSITIONERING VAN ONDERZOEKSVOORBEELDEN 1 TOT EN MET 8 BINNEN 
EEN VELD DAT GEDEFINIEERD WORDT DOOR DE DIMENSIE ‘FUNDAMENTEEL 

VERSUS TOEGEPAST WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK’ EN DE DIMENSIE 
‘KWALITATIEF VERSUS KWANTITATIEF WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK’ 

KWALITATIEF ONDERZOEK:  GEGEVENS THEORIE

KWANTITATIEF ONDERZOEK:   THEORIE  GEGEVENS

KWANTITATIEF

KWALITATIEF 

FUNDAMENTEEL TOEGEPAST

1 2

6

5

8

4

7

3
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1.3 WAAROM AAN ONDERZOEK DOEN?

De reden waarom we aan onderzoek doen, zouden moeten doen of zouden 

mogen doen, is omdat we er een beter begrip of meer kennis door krijgen over 

de ons omringende wereld. Wanneer we spreken over de wereld gaat het ech-

ter niet enkel en alleen over de wereld in fysieke termen (bij wijze van spre-

ken onze wereldbol en wat zich daarop of daarrond bevindt). Ook de manier 

waarop we met elkaar omgaan en interageren valt hieronder. Daarom kan 

onze wereld, in de context van onderzoek, opgedeeld worden in vier verschil-

lende domeinen, die op hun beurt nog eens verder opgedeeld zouden kunnen 

worden in subdomeinen. 

Het eerste domein is het fysische domein. Dit omvat alles wat we over onze 

wereld kunnen kennen in fysische termen en bevat alle dingen die we via 

onze zintuigen rechtstreeks kunnen bekijken, horen, ruiken en betasten (zie 

onderzoeksvoorbeeld 13). 

ONDERZOEKSVOORBEELD

13
Een onderzoeker doet onderzoek naar het ondergrondse gedrag 

van vulkanen teneinde de uitbarsting van een slapende vulkaan te 

voorspellen.

Het tweede domein is het culturele domein. Het omvat de manieren van 

omgaan met elkaar binnen bepaalde gemeenschappen en de betekenis die 

eraan verleend wordt. Culturele fenomenen zijn niet steeds rechtstreeks 

waarneembaar en moeten afgeleid worden uit de gedragingen van mensen, de 

interacties van mensen onderling en de objecten die door mensen in het leven 

geroepen worden (zie onderzoeksvoorbeeld 14). 
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14
Een onderzoeker doet onderzoek naar de manier waarop de moe-

der-dochterrelatie voorgesteld werd binnen negentiende-eeuwse 

Engelstalige romans.

Het derde domein is het sociaal-maatschappelijke domein. Het omvat 

alles wat we kunnen kennen en weten met betrekking tot het goed functione-

ren van onze maatschappij (zie onderzoeksvoorbeeld 15). 

ONDERZOEKSVOORBEELD

15
Een onderzoeker doet onderzoek naar de werking van het zorgsys-

teem zoals het georganiseerd wordt door de Vlaamse Overheid 

en geïmplementeerd wordt door verschillende instellingen en 

partners. 

In zekere zin zou het sociaal-maatschappelijke domein (maar ook het econo-

mische domein – zie hierna) gezien kunnen worden als een subdomein van 

het culturele domein, maar in het licht van de manier waarop onze maat-

schappij georganiseerd is, en in het licht van de hoofdstukken die nog volgen, 

is het toch zinvol om ze apart te behandelen. Dit soort van kennis kan de 

meer algemene systemen waardoor onze gemeenschap georganiseerd wordt 

omvatten (politieke systemen) maar ook de werking van bepaalde producten, 

objecten en diensten (artefacten). 

Het vierde domein is het economische domein. Het omvat alles wat te 

maken heeft met de financiële aspecten van onze wereld (zie onderzoeksvoor-

beeld 16). Ook hier kan het gaan om zowel grote systemen (de zogenaamde 

macrosystemen) als kleinere systemen (de zogenaamde microsystemen). 
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16
Een onderzoeker doet onderzoek naar de verschillende verkoop-

strategieën om een bepaald product op een rendabele manier in de 

markt te plaatsen.

Het nut of doel van onderzoek kan dus omschreven worden als het bekomen 

van een beter begrip en meer kennis van de fysische, culturele, sociaal-maat-

schappelijke en/of economische wereld. Het individuele leerproces is een 

eerste manier waardoor een beter begrip bekomen kan worden en wordt  

individueel leren genoemd. Doordat we dingen doen en meemaken binnen 

de ons omringende wereld (op fysisch, cultureel, sociaal-maatschappelijk 

of economisch vlak) kunnen hierin bepaalde patronen opgemerkt worden. 

Patronen die een individu vooruithielpen kunnen daarbij extra aandacht 

krijgen en bij gelijksoortige situaties ingezet worden. 

De tweede manier om te komen tot een beter begrip of meer kennis van de 

ons omringende wereld bouwt voort op de eerste manier (individueel leren) 

en is het systematisch verbeteren van onze manieren om individueel te leren. 

Doordat we kunnen nadenken over hoe we dingen leren, kunnen we hierin 

een zekere systematiek aanbrengen die het individueel leren zelf zal verbete-

ren. Aangezien het hier opnieuw gaat over het opmerken van patronen, maar 

deze keer met betrekking tot het eigen individueel leren, kunnen we hier 

spreken van leren leren. 

Ten slotte is er een derde manier die grotendeels gebaseerd is op het feit dat 

we met elkaar kunnen communiceren. Alles wat we leren kan gecommuni-

ceerd worden, en op die manier kan een beter begrip of extra kennis van de 

ons omringende wereld doorgegeven worden aan anderen. Deze vorm van 

leren kan collectief leren genoemd worden. In sommige gevallen spreekt 

men ook over knowledge sharing.
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Merk op dat deze drie vormen van leren aan de basis liggen van wat we onder-

zoek noemen. Deze drie vormen van leren zorgen ervoor dat we iets willen 

leren (doelgerichtheid), dat we het leren efficiënt willen aanpakken (systema-

tiek) en dat we willen voortbouwen op de kennis en het begrip die reeds door 

anderen geëxpliciteerd werden (gericht op nieuwe kennis/betekenis) en waar-

door communicatie belangrijk wordt (communiceerbaarheid). Bovendien 

kunnen deze drie vormen van leren van nut zijn bij zowel kwantitatief als 

kwalitatief onderzoek, en bij zowel fundamenteel als toegepast onderzoek.

1.4 VOOR WIE IS ONDERZOEK RELEVANT?

Wie zijn de belanghebbenden van onderzoek? Wie vaart er wel bij? Voor wie 

is het goed dat we allemaal kunnen beschikken over een beter begrip en meer 

kennis van de ons omringende wereld? 

Ten eerste kan de onderzoeker zelf er wel bij varen. Een illustratie hiervan 

vind je in onderzoeksvoorbeeld 17. 

ONDERZOEKSVOORBEELD

17
Een onderzoeker wil weten of een bepaalde technologie die hijzelf 

ontwikkeld heeft potentieel heeft om te worden vermarkt in de 

vorm van een bepaald product. Hij gaat na of er een doelgroep is 

voor het product.

Naast de onderzoeker zelf kan het ook de organisatie zijn waarvoor de 

onderzoeker werkt. Een organisatie wordt hier heel breed opgevat en kan 

gaan van een bedrijf of non-profitorganisatie tot een kennisinstelling (uni-

versiteit, hogeschool, onderzoeksinstituut…). Onderzoeksvoorbeeld 18 kan 

hiervoor als illustratie dienen.
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18
Een onderzoeker doet onderzoek naar de mogelijke effecten van 

CO2-uitstoot op de opwarming van de aarde. De kennis die resul-

teert uit zijn onderzoek kan de onderzoeker gebruiken om zijn 

opleidingsonderdeel ‘milieutechnologie’ binnen de opleiding bio-

wetenschappen up-to-date te houden. Op basis van zelf georgani-

seerd onderzoek behoudt een organisatie zoals een hogeschool of 

universiteit haar relevantie in de buitenwereld.

Daarnaast kan ook de maatschappij de voornaamste belanghebbende van 

een onderzoek zijn. In dit geval komen het betere begrip en de extra kennis 

van de ons omringende wereld niet alleen ten goede aan een individuele 

onderzoeker of een organisatie, maar aan iedereen die deel uitmaakt van 

de maatschappij die over de onderzoeksresultaten kan beschikken of er de 

vruchten van kan plukken. Onderzoeksvoorbeeld 19 kan hiervoor als illustra-

tie dienen.

ONDERZOEKSVOORBEELD

19
 In opdracht van de overheid doet een onderzoeker onderzoek naar 

de factoren die een rol spelen bij het al dan niet aankopen van 

ecologische producten. Om de mensen in de maatschappij aan te 

zetten tot een bewuster aankoopgedrag (wat betreft duurzaamheid 

en ecologische aspecten) is er namelijk informatie nodig over het 

beslissingsgedrag van mensen op dat vlak.

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat de drie vormen van leren die in het 

voorgaande deel besproken werden niet strikt overeenkomen met deze drie 
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belanghebbenden van onderzoek. Het is zeer goed mogelijk dat de hele maat-

schappij verbetert door het individuele leren van een individuele onderzoe-

ker, maar ook dat een onderzoeker zelf erop vooruitgaat door een vorm van 

collectief leren. Vandaar dat deze twee delen ook onafhankelijk van elkaar 

beschreven werden.

 



39



40

WAT MOET JE KENNEN EN KUNNEN  
NA DIT HOOFDSTUK?

• Je moet kunnen omschrijven wat onderzoek is en welke vier criteria steeds 

aanwezig zijn wanneer we spreken over onderzoek. Je moet deze vier crite-

ria in eigen woorden kunnen omschrijven.

• Je moet van een onderzoeksvoorbeeld kunnen aangeven op welke manier 

het aan deze vier criteria voldoet.

• Je moet kunnen uitleggen wat de dimensie ‘fundamenteel/toegepast 

onderzoek’ is en wat de klassieke relatie is tussen fundamenteel en toege-

past onderzoek.

• Je moet kunnen uitleggen wat de dimensie ‘kwantitatief/kwalitatief onder-

zoek’ is en wat de klassieke relatie is tussen kwantitatief en kwalitatief 

onderzoek.

• Je moet een gegeven onderzoeksvoorbeeld kunnen plaatsen in een veld dat 

gedefinieerd wordt door deze twee dimensies om de verschillende soorten 

onderzoek in te delen.

• Je moet kunnen uitleggen waarom het belangrijk is dat er aan onderzoek 

gedaan wordt.

• Je moet kunnen uitleggen wie de belanghebbenden kunnen zijn van onder-

zoek en van een gegeven onderzoeksvoorbeeld kunnen aangeven wie in dat 

geval de belanghebbenden zijn.

• Je moet de termen individueel leren, leren leren en collectief leren in eigen 

woorden kunnen uitleggen. 

• Je moet zelf onderzoeksvoorbeelden kunnen geven om de aangehaalde 

begrippen uit dit hoofdstuk te illustreren.
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Dit handboek wil ontwerpers en kunstenaars inspireren 

die een onderzoek in de kunsten willen starten. 

Een onderzoek in de kunsten is niet iets dat je van bij het 

begin van je carrière als ontwerper of kunstenaar meteen 

volledig kan beheersen. Je eigen discipline aanleren en 

daarbinnen creatief werken zijn basisvereisten alvorens er 

sprake kan zijn van een onderzoek in de kunsten. Toch is het 

zinvol om je al in een vroeg stadium van je leerproces bewust 

te worden van een onderzoekende houding. Dat kan alleen 

maar door de verschillende onderdelen van het onderzoeks-

proces tijdens dit leerproces te expliciteren. 

Dit boek geeft je als beginnende kunstenaar of ontwerper 

inzicht in het onderzoekproces in de kunsten, de redenen 

waarom een dergelijk onderzoek zinvol kan zijn, en voor wie. 

We gaan ook in op de specifieke plaats die deze vorm van 

onderzoek inneemt binnen de academische wereld. 

Al snel zal blijken hoe belangrijk jouw eigen praktijk als 

kunstenaar of ontwerper is, net als een grondige reflectie 

daarop. Dat zal de basis vormen voor een vorm van ervarings-

leren die je toelaat om tot nieuwe kennis of betekenis te komen 

die gecommuniceerd kan worden. Het bewust aanleren van 

deze onderzoekende houding in een vroeg stadium van het 

leerproces zorgt ervoor dat je kan uitgroeien tot een onder-

zoeker in de kunsten die van betekenis is voor je eigen 

discipline, en wie weet ook voor de rest van de wereld.

Prof. Dr. Bert Willems behaalde zijn doctoraat in psycholo-

gische en pedagogische wetenschappen aan de Katholieke 

Universiteit Leuven. Als docent is hij verbonden aan 

Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt (PXL-MAD) waar 

hij mede verantwoordelijk is voor het onderzoeksbeleid. 

Hiervoor vertrekt hij steeds vanuit een cognitieve kijk op het 

ontwerpproces en de interessante wisselwerking tussen 

cultuur en economie waar vele ontwerpers en kunstenaars 

zich graag op beroepen om te komen tot nieuw werk.

Dr. Karen Wuytens behaalde in 2014 haar doctoraat in de 

kunsten aan de Universiteit Hasselt omtrent de diversiteit 

binnen ontwerpprocessen van verschillende ontwerpers. 

Ze ontwikkelde een ontwerpmodel dat ontwerpers de moge-

lijkheid biedt te reflecteren over hun ontwerpproces. Verder is 

ze als docent betrokken in de opleiding beeldende kunst 

(atelier ‘Object & Jewellery’, PXL-MAD) en vormt ze samen 

met Jan Kuppers het ontwerpbureau kuppers&wuytens. 
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