
Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden

20

Denzin en Lincoln vullen de definitie aan met een nadruk op de methodologische eigenheid 
van het kwalitatief onderzoek:

Qualitative research involves the studied use and collection of a variety of empiri-
cal materials — case study, personal experience, introspection, life story, interview, 
artifacts, and cultural texts and productions, along with observational, historical, 
inte ractional, and visual texts — that describe routine and problematic moments and 
 meanings in individuals’ lives. Accordingly, qualitative researchers deploy a wide range 
of interconnected interpretive practices, hoping always to get a better  understanding 
of the subject matter at hand. It is understood, however, that each practice makes 
the world visible in a different way. Hence, there is frequently a commitment to using 
more than one interpretive practice in any study. (Denzin & Lincoln, 2017, p. 10)

De aanvulling op de definitie maakt duidelijk dat de kwalitatieve onderzoeker vaak zal te-
ruggrijpen naar een combinatie van onderzoekstechnieken om een onderzoeksvraag be-
antwoord te krijgen.

De definitie van Denzin en Lincoln in hun vijfde editie is ook de vijfde definitie die ze ontwikke-
len over het veld van kwalitatief onderzoek. Het toont niet alleen aan hoe het domein van het 
kwalitatief onderzoek verschuift maar ook hoe moeilijk het is om de veelheid van kwalitatie-
ve invalshoeken te vatten in één definitie. En dan spreken we nog maar van één handboek in 
diverse edities. Het aantal definities dat van kwalitatief onderzoek gegeven wordt, is dan ook 
eindeloos. Vaak worden elementen uit beide bovenstaande definities herhaald, weggelaten 
of aangevuld. Het lijkt ons dan ook weinig zinvol om een poging te ondernemen een sluitende 
definitie te geven van wat kwalitatief onderzoek is of zou moeten zijn. We sluiten ons daarom 
aan bij de schare auteurs (zie bijvoorbeeld Bryman, 2001c; Shank, 2006; Snape & Spencer, 
2003) die kwalitatief onderzoek proberen te definiëren door een opsomming te geven van 
kenmerken die vaak in kwalitatief onderzoek aanwezig zijn, maar niet noodzakelijk allemaal 
in alle kwalitatieve onderzoeken terug te vinden (moeten) zijn. Samenvattend kunnen we 
stellen dat de eigen aard van het kwalitatief onderzoek te vinden is op het domein van de 
vraagstelling, het gehanteerde onderzoeksdesign, de gebruikte dataverzamelingsmethode, 
de manier van analyseren en de output die het onderzoek uiteindelijk oplevert.

Tabel 1. Overzicht van de kenmerken van kwalitatief onderzoek.

1. De vraagstelling en het doel van het onderzoek 
 � Vraagstellingen gaan over complexe thema’s of betreffen sociale processen
 � De dagelijkse werkelijkheid van de onderzochten staat centraal

2. Het onderzoeksdesign 
 � Het onderzoeksdesign is flexibel
 � Het onderzoeksdesign is gericht op studie in een natuurlijke omgeving
 � Het onderzoeksdesign is gericht op een ‘holistisch’ begrijpen van de context

3. De dataverzamelingsmethode
 � Er is een uitgebreid gamma aan dataverzamelingsmethoden ter beschikking
 � Er wordt vaak een beroep gedaan op meerdere methoden in één onderzoek
 � Het gebruik van methoden is flexibel
 � De dataverzameling impliceert vaak een intens en/of langdurig contact met het veld
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4. De analyse
 � De analyse gebeurt (eerder) op basis van teksten dan op basis van cijfers
 � Het doel van de analyse is betekenis achterhalen
 � Centraal in de analyse staan processen
 � Het doel van de analyse is in de diepte te begrijpen en niet representatief te beschrijven

5. Rapportering
 � De onderzochten worden betrokken bij (de lezing van) de resultaten
 � De rapportering probeert de context van het geheel weer te geven
 � De invloed van de onderzoeker op zijn onderzoeksopzet wordt expliciet in rekening ge-

nomen

De verschillende aspecten die in tabel 1 opgesomd staan, komen in de loop van dit boek 
nog uitgebreid aan bod. In dit inleidende hoofdstuk bespreken we ze louter in algeme-
ne termen. Samen geven ze een idee van waar kwalitatief onderzoek over gaat. Toch is 
het cruciaal in te zien dat de kenmerken in grote mate slechts indicatief zijn. Alleen al 
het terugkeren van de term ‘flexibiliteit’ wijst op het relatieve karakter van dergelijke op-
sommingen. Tegelijk wordt ook duidelijk dat kwalitatief onderzoek een grote ‘tent’ (Shank, 
2006) of ‘paraplu’ (Atkinson, Coffey, & Delamont, 2001) is waaronder veel benaderingen 
schuil kunnen gaan.

1.2.1 DE VRAAGSTELLING

In kwalitatief onderzoek staat niet de onderzoeker centraal maar de onderzochte. Niet de 
alwetende wetenschapper met zijn wijsheid is het centrum maar de dagelijkse leefom-
geving van de persoon of groep die in het onderzoek bestudeerd wordt. Het is het klas-
sieke onderscheid dat in de antropologie gemaakt wordt tussen het deductief en induc-
tief perspectief in onderzoek (zie ook 13.2.2). Een deductief perspectief gaat uit van een 
onderzoeker die door literatuurstudie en voorgaande resultaten met een voorafbepaald 
schema (een gesloten vragenlijst bijvoorbeeld) zijn studieobject tegemoet trekt. De induc-
tieve benadering uit het kwalitatief onderzoek zoekt deze schema’s bij de onderzochten 
zelf (Silverman, 2018). Wanneer een onderzoeker vanuit deze benadering vertrekt, komen 
bijna vanzelf andere onderzoeksvragen in het vizier. In plaats van te kijken naar hoe vaak 
iets voorkomt, wil de onderzoeker begrijpen hoe sociale betekenisgeving tot stand komt, 
hoe sociale processen verlopen.

1.2.2 HET ONDERZOEKSDESIGN

Als we de betekenisgeving van mensen willen achterhalen, moeten we ons zeer bewust 
zijn van het feit dat mensen wel bestaan uit atomen maar zeker niet reageren als ato-
men. De menselijke natuur is per definitie nooit exact voorspelbaar. Dat wil niet zeggen 
dat het bestuderen van sociale interactie en sociale processen een onmogelijke zaak zou 
zijn. Net als Miles en Huberman (1994) rekenen we ons tot de ‘transcendentale realisten’. 
Dat wil zeggen dat we ervan uitgaan dat sociale fenomenen bestaan (niet alleen in ons 
eigen brein maar ook daarbuiten) en dat een wetenschapper in staat is om wetmatige en 
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redelijk stabiele relaties in die objectieve wereld te ontdekken. Die wetmatige en stabiele 
grondslagen van het sociale leven maken het mogelijk om concepten te ontwikkelen en 
theorieën te maken die inzicht geven in onderliggende processen in de sociale werkelijk-
heid. Die zienswijze is uitermate geschikt vanuit een kwantitatief onderzoeksperspectief 
maar ook binnen een kwalitatief onderzoek. Als kwalitatieve onderzoeker wil je ook kijken 
naar wetmatigheden waarbij je doel is om aan theorievorming te doen. In kwalitatief on-
derzoek ligt die focus alleen heel dicht bij de betrokkenen zelf. Je bekijkt sociale processen 
en betekenisgeving vanuit de leefwereld van de betrokkenen zelf. Dat wil zeggen dat je de 
rijke context waarin mensen leven meeneemt in je onderzoek. Die context is niet ‘voorge-
vormd’ zoals in het kwantitatief onderzoek. Daar zijn vraagstellingen gelijk voor iedereen 
en wordt de context, namelijk datgene wat niet in de standaardvragenlijst bevraagd wordt, 
als constant verondersteld. In kwalitatief onderzoek is er een voortdurende interactie tus-
sen je onderzoek en de context. Hierbij wordt context soms onderzoek en onderzoek soms 
context. Er gebeuren immers steeds onverwachte dingen tijdens een kwalitatief onder-
zoek. Om een inzicht te krijgen in hoe mensen betekenis geven aan hun omgeving, hoe de 
omgeving die betekenisgeving mee vormgeeft, is het noodzakelijk om een onderzoeksde-
sign te hanteren dat zo open mogelijk is. Een onderzoeksdesign is de manier waarop een 
onderzoeker vooraf een onderzoek uitdenkt en organiseert. Het is in feite zijn ‘werkplan’. 
Zo’n plan van aanpak moet ‘holistisch’ zijn. Dat wil zeggen dat het onderzoeksdesign in 
staat moet zijn om het onderzoeksonderwerp op een systematische, alomvattende en ge-
integreerde manier te benaderen.

Kwalitatieve onderzoekers houden er dus niet van om alles op voorhand te veel vast te 
leggen. Ze nemen de literatuur door om een idee te krijgen van de stand van het onderzoek 
op hun domein, zonder hier zo ver in te gaan dat hun geest voldoende ‘open’ het onder-
zoeksterrein kan betreden. Ze schrijven een onderzoeksvraag die als kompas dient bij de 
studie, zonder dat deze onderzoeksvraag op voorhand alle zijwegen en ontdekkingen uit-
sluit. Ze verzamelen data zonder op voorhand instrumenten te creëren die vast en uniform 
zijn voor alle onderzochten.

1.2.3 DE DATAVERZAMELINGSMETHODE

In kwalitatief onderzoek pin je jezelf ook niet vast op één dataverzamelingsmethode of ge-
bruik je ook niet steeds dezelfde methode. Overschakelen van dataverzamelingsmethode 
in de loop van een onderzoek, omdat de setting in het onderzoek dit nu eenmaal vereist, 
is vaak voorkomend. Ook het gebruiken van meerdere methoden om aan je gegevens te 
komen is eerder de regel dan de uitzondering. In kwantitatief onderzoek beperk je jezelf 
meestal tot ofwel het uitvoeren van een experiment, ofwel tot het afnemen van een ge-
structureerde vragenlijst. Bij kwalitatief onderzoek zal je zowel statistieken verzamelen, 
als observaties verrichten en interviews afnemen. Vaak merk je wel dat in een kwalitatief 
onderzoek één methode dominant aanwezig is. De onderzoeker in kwestie concentreert 
zich dan in hoofdzaak op het participeren of neemt in zijn onderzoek voornamelijk diep-
te-interviews af.

Een kenmerk dat vele kwalitatieve methoden van dataverzameling typeert, is dat er een lang-
durig contact is met het onderzoeksveld en dat dit contact tevens diepgaand is. Data verza-
melen over de context waarbinnen mensen leven, over de betekenis die mensen geven aan 
hun omgeving is zelden een kwestie van minuten. Het kan dagen, weken of zelfs jaren duren 
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om een diepgaand inzicht te verwerven in het onderzoeksobject. Zeker wanneer de onderzoe-
ker opteert voor observatie- en participatietechnieken, neemt de dataverzamelingstijd toe.

1.2.4 DE ANALYSE

Soms wordt kwalitatief onderzoek heel eng gedefinieerd als een methode die resultaten 
produceert zonder statistische procedures of zonder enige kwantificering (zie bijvoorbeeld 
de eerder aangehaalde definitie van: Strauss & Corbin, 1998a). Ook vele studenten verwar-
ren het ontbreken van cijfers met kwalitatief onderzoek op zich. Vaak wordt bij een eind-
werk of paper voor kwalitatief onderzoek gekozen omdat er geen cijfers en vooral omdat 
er geen statistiek bij aan te pas komt. Op zich is de reductie van kwalitatief onderzoek tot 
niet-cijfermatig onderzoek een correcte voorstelling van zaken. Toch verhult deze defini-
tie evenveel als ze verduidelijkt. Het ontbreken van statistiek is een gemeenschappelijk 
kenmerk aan zowat alle kwalitatieve varianten. Toch zijn de kenmerken die hiervóór gege-
ven werden minstens zo bepalend voor het kwalitatief onderzoek als het louter ontbreken 
van cijfergegevens. Als een onderzoeker kwantitatieve onderzoeksvragen stelt en dan een 
kleine steekproef met diepte-interviews bevraagt om deze onderzoeksvragen te beant-
woorden, heeft hij noch kwantitatief, noch kwalitatief onderzoek gedaan, ook al is er geen 
statistiek aan het onderzoek te pas gekomen. Hij zal het onderzoek misschien voorstellen 
als kwantitatief onderzoek maar het is er dan nauwelijks een flauw afkooksel van.

Maar ook het omgekeerde is waar: soms gebruiken kwalitatieve onderzoekers wél cij-
fermateriaal bij het schetsen van de context van hun onderzoeksprobleem. Statistisch 
cijfermateriaal kan verhelderend werken om de contouren van een bepaald probleem te 
schetsen en zo aan te geven waar de onderzoeker mee bezig is. Ook bij de analyse van het 
kwalitatieve materiaal kan kwantitatieve randinformatie nuttig zijn. Desondanks is het ba-
sismateriaal dat geanalyseerd wordt hoofdzakelijk tekstueel van aard. Interviews worden 
uitgetypt en deze transcripts worden geanalyseerd. Bij observatietechnieken of participa-
ties worden veldnota’s aangemaakt, wat opnieuw een tekstuele vorm van basismateriaal 
is. In mindere mate komt ook visueel materiaal aan bod in zoverre dat de beelden op hun 
inhoud en niet op hun voorkomen bekeken worden (wat in kwantitatieve inhoudsanalyse 
gebeurt (zie:Berelson, 1971; Krippendorf, 2018; Neuendorf, 2017)). De analyse van dit visu-
ele materiaal gebeurt opnieuw met woorden. Kwalitatieve onderzoekers lezen, coderen en 
interpreteren hun data. Ze maken concepten en construeren op basis daarvan theorieën. 
Ze gaan doorgaans inductief te werk, zonder vooraf opgestelde hypothesen te testen.

Omdat het doel van de analyse erin bestaat de betekenisgeving van mensen te achterhalen 
en inzicht te verwerven in sociale processen, is ook bij de analyse van kwalitatieve gege-
vens de nodige flexibiliteit noodzakelijk. Statistische procedures mogen dan wel moeilijk 
zijn omwille van hun wiskundige achtergrond, ze hebben het grote voordeel dat ze een-
duidig zijn en via toegankelijke software snel uitgevoerd kunnen worden. Vandaag de dag 
moet je vooral de juiste menu’s en invulschermen kennen om ingewikkelde statistische 
bewerkingen te doen. Voor kwalitatief onderzoek is ook software voorhanden maar hier 
zijn weinig of geen voorbetreden paden. Kwalitatieve software bouwt de flexibiliteit van het 
kwalitatief onderzoek in en geeft de onderzoeker de ruimte om zijn analyses uit te voeren 
zoals hij dat zelf wil of zoals zijn gegevens hem leiden. In kwalitatieve software bevinden 
zich geen voorgeprogrammeerde routines die onmiddellijk output geven die de onderzoe-
ker in zijn rapport kan gebruiken.
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1.2.5 DE RAPPORTAGE

Tot slot verschilt ook de rapportage bij kwalitatief onderzoek. Ook al ligt bij kwalitatief 
onderzoek het accent ook op toegankelijk en leesbaar weergeven wat de resultaten zijn 
van het onderzoek, de manier van schrijven verschilt van het kwantitatief onderzoek. Bij 
kwalitatief onderzoek wil je een uitgebreide beschrijving geven van het materiaal dat je 
verzamelde. Doorheen de beschrijving die je geeft, moet het materiaal ‘spreken’. Het doel 
is niet om alle resultaten zo compact mogelijk te presenteren maar juist om een rijke con-
textschets te geven van wat je gevonden hebt.

Daarnaast is het ook zo dat de respondenten die tijdens de dataverzameling het primair 
materiaal aanleverden, betrokken kunnen worden bij de rapportering. In tegenstelling tot 
bij kwantitatief onderzoek, waar de respondenten in vele gevallen via de pers resultaten 
vernemen van een onderzoeker, wordt bij kwalitatief onderzoek rechtstreeks aan de be-
trokkenen feedback gevraagd over de resultaten. Op die manier wordt nagegaan of de 
analyses die de onderzoeker uitvoerde, stroken met wat de respondenten zelf aanvoelen.

1.3 KWANTITATIEF ONDERZOEK: VERRE FAMILIE 
OF AANGETROUWD?

Tussen het kwantitatief en kwalitatief onderzoek is sinds jaren een methodenstrijd aan 
de gang. Kwantitatieve onderzoekers vinden kwalitatief onderzoek onwetenschappelijk 
en zelfs journalistiek. Kwalitatieve onderzoekers bekritiseren het kwantitatief onderzoek 
omwille van zijn positivisme. Omgekeerd wordt het kwalitatief onderzoek verweten “soft” 
en “onbetrouwbaar” te zijn. Eigenlijk is deze strijd al aan de gang vanaf het ontstaan van de 
sociale wetenschappen. Van in de tijd van Comte en Weber, wordt discussie gevoerd over 
het bestaansrecht van een meer kwantitatieve of een meer kwalitatieve bestudering van 
de sociale werkelijkheid. Toch is er ook een duidelijke vermoeidheid over deze methoden-
strijd omdat de intellectuele strijd binnen de kwalitatieve methodologie soms heftiger is 
dan die met de kwantitatieve onderzoekers en ook omdat de opkomst van de mixed me-
thods aantoont dat de grenzen tussen beide aan het vervagen zijn (Flyvberg, 2011).

Silvia Gherardi en Barry Turner
Real men don’t collect soft data

The message... is that quantitative research is courageous, hard biting, hard work. 
Collecting hard data means making hard decisions, taking no nonsense, hardening one’s 
heart to weaklings, building on a core of material, using hard words to press on the hard 
won results which often carry with them promises of hard cash for future research and 
career prospects. By contrast soft data [are] weak, unstable, impressible, squashy and 
sensual. The softies, weaklings or ninnys who carry it out have too much of a soft spot for 
counter-argument for them to be taken seriously, they reveal the soft underbelly of the 
social science enterprise, are likely to soft-soap those who listen to them. They are too 
soft-hearted, pitying, and maybe even foolish to be taken seriously, so that it is only right 
that they should be employed on soft money.

Citaat uit: Gherardi, S., Turner, B. (1987). ‘Real men don’t collect soft data’.Quaderno, 13, 5.
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In deze slotparagraaf willen we enkele klassieke aanvallen van kwantitatieve onderzoe-
kers op de kwalitatieve methodologie situeren en in hun context plaatsen.

1. IS KWALITATIEF ONDERZOEK WEL WETENSCHAPPELIJK?
In de eerste plaats moet de vraag gesteld worden wat ‘wetenschappelijk’ betekent. Als 
‘wetenschappelijk’ betekent het (positivistische) model dat in de exacte wetenschappen 
naar voren geschoven wordt, dan beantwoordt kwalitatief onderzoek hier niet aan. Het 
doel van kwalitatief onderzoek is immers niet om studieresultaten te repliceren of repre-
sentatief te zijn voor een grote populatie. Kwalitatief onderzoek probeert te begrijpen en 
diep door te dringen in de leefwereld van mensen. Dat is een andere benadering om de 
werkelijkheid te onderzoeken. Een benadering die ook grondig uitgevoerd kan worden en 
de wetenschappelijke kennis op een domein kan verrijken.

2. KWALITATIEVE ONDERZOEKSRESULTATEN ZIJN NIETS MEER DAN DE 
PERSOONLIJKE OPINIES VAN DE ONDERZOEKER OF ZIJN RESPONDENT
De kern van het kwalitatief onderzoek is nu net dat de opinies van de onderzochte centraal 
staan. Ook is de kwalitatieve onderzoeker zich heel sterk bewust van het feit dat hij niet 
louter een “spons” (Bryman, 1988) is die de persoonlijke interpretaties van mensen over-
neemt maar eveneens een actief wezen dat zelf interpreteert en beïnvloedt. Wanneer kwa-
litatief onderzoek goed wordt uitgevoerd, dient de onderzoeker controles in te bouwen om 
onderzoekereffecten zo veel mogelijk uit te schakelen. Systematische analyseprocedures 
maken dat de resultaten zeker geen snelle, persoonlijke opinies zijn van de onderzoeker. 
Wanneer de onderzoeker nauwkeurig werk verricht, zijn de steekproeftrekking, databe-
werking, codeerwerken, analyse en de resultaten uit het onderzoek net zo betrouwbaar 
als die van kwantitatief onderzoek.

3. KWALITATIEF ONDERZOEK IS ‘SOFT’ ONDERZOEK
Het woord ‘soft’ verwijst naar onnauwkeurigheid en onzorgvuldigheid. Ook het feit dat data 
komen van de persoonlijke opinies van respondenten maakt dat het onderzoek het eti-
ket soft opgekleefd krijgt. Hard onderzoek verwijst in deze context steeds naar cijfers en 
kwantificering. Het gebruik van deze termen is echter simplistisch en wetenschappelijk 
onwaardig. Ook al krijgen cijfers een grotere geloofswaarde bij het algemene publiek, als 
wetenschapper dien je toch in te zien dat de zogenaamde softe data bijzonder interessante 
resultaten kunnen opleveren die je met cijfers niet kan uitdrukken.

4. KWALITATIEF ONDERZOEK IS NIET GEBASEERD OP EEN TOEVALSSTEEKPROEF 
(RANDOM SAMPLE) EN BOVENDIEN ZIJN DE STEEKPROEVEN NOGAL KLEIN
Deze kritiek refereert aan de generaliseerbaarheid van de gegevens en komt eigenlijk ook 
terug op de bewering dat kwalitatieve data onbetrouwbaar en vertekend zijn. De theore-
tisch geselecteerde steekproef (zie verder) is een eigenheid van het kwalitatief onderzoek 
die nu juist zorgt voor de generaliseerbaarheid van de resultaten (zie hoofdstuk 6). Doordat 
de onderzoeker tussentijdse analyses maakt, kan hij deze analyse bijvoorbeeld testen op 
het veld door nieuwe interviews te houden die gestuurd worden door de resultaten van 
eerdere interviews. Op die manier worden hypothesen grondiger getest dan met een toe-
valssteekproef mogelijk zou zijn. De grootte van de steekproef is doorgaans klein, omdat 
de werkwijze van kwalitatief onderzoek geen grote steekproeven vereist, zoals we later 
nog duidelijk zullen maken. Zodra alle categorieën gesatureerd zijn, heeft verder intervie-
wen geen enkele zin meer. Het enige dat de onderzoeker dan vindt, is meer van hetzelfde. 
Dat is bijgevolg een verspilling van geld en middelen. Bovendien moet je het probleem ook 
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niet zozeer zien als een generaliseerbaarheid naar populaties maar wel in termen van 
generaliseerbaarheid naar theoretische kaders. “Kan de onderzoeker zijn resultaten the-
oretisch kaderen?” is een belangrijkere vraag in het kwalitatief onderzoek dan de vraag of 
de resultaten overeind blijven in de hele populatie.

Wanneer je de kritieken en de antwoorden samenvat, kom je tot een grote nadruk op de 
procedurele kant van het kwalitatief onderzoek. Wanneer je als onderzoeker nauwgezet 
omgaat met de procedurele kant van het kwalitatief onderzoek, sta je stevig in je schoenen 
tegenover allerhande kritiek. Het is niet omdat je geen kwantificeerbare gegevens hebt 
dat je niet wetenschappelijk bezig bent. Het is pas wanneer je alle regels aan je laars lapt 
dat je het koren op de molen van de critici aandraagt. Om die reden ligt de nadruk in dit 
boek ook op de procedures die kwalitatief onderzoek in goede banen leiden.

KERNBEGRIPPEN UIT HET HOOFDSTUK

Deductie Flexibele methodologie

Inductie Kwalitatief vs. kwantitatief

Open vraagstelling  Verschillende 
dataverzamelingsmethoden
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