
DATAVERZAMELING 

 Vragenlijsten Interviews Focusgroepen Etnografie/Observatieonderzoek 

Wanneer 

gebruiken? 
 Hypothese generen (wat als) 

Idee krijgen van waar het over gaat 

 ontwikkelen en valideren v test 

 schatting v populatieparameters 

 hypothese- en modeltoetsing 

 Interesse in zelfrapportage 

 niet voor spontane conversaties 

 niet voor discussies tussen 

groepen individuen (focusgroepen) 

 

 Vraag: Hoe vormen mensen zich 

een mening in interactie met 

anderen in groep?(groepsinteractie) 

 Voornamelijk inductie  

 methode voor data die anders 

moeilijk te vinden zijn (opinies...) 

 Vraag: Hoe gedragen mensen 

zich spontaan in natuurlijke 

context? 

 Werking van natuurlijke 

gemeenschap of groep begrijpen 

=> best brede observ. ipv. gericht 

 voornamelijk inductie 

Vormen  Open antwoorden 

 gesloten antwoorden 

 (volledig gestructureerd) 

 ongestructureerd 

 semi-gestructureerd 

 Verkennend, Klinisch, 

Fenomenologisch 

 single-category, multiple-

category, double-layered of broad-

involvement design 

 Experimentele 

 natuurlijke 

 participerende observatie 

 etnografie 

fases: beschrijvend, gericht, selectief 

Voordelen  Sommige dingen kun je enkel te 

weten komen als mensen het zelf 

vertellen 

 relatief goedkoop 

 populatieparameters te bepalen 

 mog. om verschillen tss groepen 

te onderzoeken 

 Flexibiliteit van de vragen, niet 

beperkt door conventionele 

structuur 

 subjectiviteit 

 substantiële controle over ind. 

 Meer tijd per ind. dan bij 

focusgroepen 

  

 Alledaags taalgebruik van de dn. 

 Alledaagse kennis en 

vanzelfsprekendheden 

 impliciete en gedeelde aannames 

binnen een sociale groepering 

 uitgesproken, meer bewuste of 

doordachte stellingen en 

argumenten 

 online focusgroep: directe 

logfile 

 Nieuwe info die  niet verteld 

worden in zelfrapportage en niet 

naar boven komen in meer gesloten 

observaties 

 Belang van natuurlijke context 

Nadelen  Sociale wenselijkheid 

 ja/nee-knikken 

 algemene 

verwoordingsproblemen 

 (Struct: beperkt aantal 

antwoorden) 

 vragen veel tijd en complexere 

planning 

 Graad van onnatuurlijkheid 

 geen anonimiteit en 

vertrouwelijkheid 

 Ethische vragen covert observer 

 arbeids- en tijdsintensief + duur 

 subjectiviteit + 

geheugenmoeilijkh. 

 veldnota's + niet representatief 

Criteria  Meet een bepaald concept 

 betrouwbaarheid 

 validiteit 

 vormelijkheden 

  training en ervaring interviewer 

 elke stap van dataverz door 

onderzoeker zelf 

 bevrediging onderzoeker en dn. 

 Selectie groepsleden in functie 

van optimale kwaliteit van de 

discussie 

 onderzoeker = 

moderator/facilitator 

 goed getrainde moderator 

 Intellectuele en interpersoonlijke 

eisen van de onderzoeker 

 vaardigheid: best passende 

onderzoeksmethode selecteren 

Types van 

info 
 Achtergrond en demografisch 

 gedragsrapporten 

 Uitgebreide en rijke data  Gedetailleerde beschrijvende 

data  

 Info die mensen moeilijk zelf 

kunnen rapporteren 



 attitudes en opinies (Likert 

scale) 

 natuurlijk taalgebruik 

 sociale interacties 

 georganiseerde groepsdiscussies 

analyse  Grounded theory, thematische, 

interpret. fenomenol. , narratieve 

 Niet duidelijk geassocieerd met 

bepaalde manier van analyse 

TRANSCRIPTIE/ CODERING 

 Orthografische transcriptie  Jefferson transcriptie Codering 

Type data  Semi-gestructureerde interviews 

 Ongestructureerde interviews 

 Observatie 

 Semi-gestructureerde interviews 

 Ongestructureerde interviews 

 Observatie 

 Vragenlijst met open antwoorden 

 semi-gestructureerde interviews 

 ongestructureerde interviews 

 Observatie (tekst + beelden) 

Proces Focus op woorden die gezegd worden 

 letterlijk omzetten van informatie op tape 

in tekst 

 telkens luisteren en terugspoelen 

PC: F4 en Freeware 

Focus op hoe woorden gezegd worden 

 omzetten van informatie op tape in tekst 

 speciale indicaties voor toonhoogte, 

spraakvolume, snelheid, nadruk op 

woorden, pauzes (of gebrek eraan), 

overlappende tekst, gelach en andere non-

woorden  

Datareductie 

 Tekst opdelen in stukjes per thema 

 Partiële weergave van de categorieën 

 frequentie en inhoud van elke categorie  

PC: Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) 

Nadelen  Tijdrovend (zonder pc) 

 Mist aantal aspecten van taal (proxemic, 

kinesic, paralinguistic, chronemic 

communication) 

 Omvat nog steeds niet alle non-verbale 

componenten van communicatie 

 sommige symbolen: onduidelijke 

betekenis 

 sommige aspecten van interactie beperkt 

  enorm tijdrovend 

 onenigheid over de waarde van Jefferson 

transcriptie 

 

Type 

analyse 
 Inhoudsanalyse (= thematische) 

 Vertooganalyse (maar met toevoeging 

andere conversatie-elementen) 

 Conversatieanalyse 

 eventueel vertooganalyse 

Thematische analyse 

 

 



DATA-ANALYSE 

 Thematische analyse Vertooganalyse 

Wat?  Analyse van hoofdthema's (dus wat gezegd wordt, niet hoe) 

 beschrijvende methode 

 Data wordt bestudeerd om relatief algemene/brede thema's te 

identificeren die inhoud van data zo compleet mogelijk 

samenvatten 

Centrale processen: 

 transcriptie van tekstmateriaal (meestal geen Jefferson) 

 analytische inspanning (definitieve thema's vinden) 

 thema en subthema's identificeren 

 Analyse van spraak (of tekst) als deel van sociale interactie 

 vertoog = natuurlijk taalgebruik rondom bepaald thema in sociale 

interactie setting, geconstrueerd door intercatie + constructief voor 

interactie (sociaal constructionisme) 

 hoe sociale actoren taal gebuiken om betekenis en realiteit te 

maken (constructie), gesitueerd in bepaalde sociale context, met 

bepaald functie/gevolgen (actiegericht) 

 theoretische benadering: cognitieve  vs. Discursieve psychologie 

 registers, genres, footing, dialoog, rhetoriek, betrokkenheid & 

rechtvaardighed en face 

 Foucauldiaanse: herformuleren itv macht en dominantie 

Wanneer? Nuttig als... 

 Dataverzameling is compleet 

 geen sterke theoretische perspectieven nodig om analyse te sturen 

 gedetailleerd tekstmateriaal nodig 

Gebruiken als... 

 je wilt beschrijven wat in de data staat 

 je geen gedetailleerde beschrijving vd data wilt, maar grote lijnen 

 je ze wilt gebruiken op de complete dataset (want heeft weinig 

invloed op data en dataverzamelingsmethode) 

 je eventueel een simpele kwantificatie wilt uitvoeren  

(thema aan/afwezig + frequentie) 

 Sociaal-constructionistische taalopvatting 

 focus op taal als sociale (inter)actie 

 micro-macro linkage 

 

 als onderzoeker geïnteresseerd is in taal als social actie 

Hoe?  vertrouwd geraken met data  

 eerste voortbrenging van codering (zo conceptueel mogelijk) 

-> theorie- of datageleid 

 zoeken naar thema's, gebaseerd op initiële codering 

 thema's herbekijken 

 thema definiëren en labelen  

 verslag schrijven 

 Materiaal verzamelen: mondelinge of geschreven data  

 opname en transcriptie 

 hypotheses ontwikkelen of ideeën genereren: inductie 

 coderen: langere stukken tekst groeperen rondom ideeën 

 analyse; inductief en deductief 

 analyse bevestigen 

PRO/CON  Minder kwalitatieve eisen 

 makkelijk te leren en begrijpen (toegankelijk voor alg. publiek) 

 vat grote hoeveelheid data samen  

 onverwachte inzichten mogelijk 

 kan gebruikt worden door zowel sociale als psych. interpratatie 

 Psychologisch theoretisch coherente benaderingen doen 

samenwerken met gedetailleerd tekstmateriaal 

 perspectief op hoe tekstmateriaal moet begrepen en geïnterpreteeerd 

worden  

 geeft geen bruikbare representaties van realiteit 

 leidt tot marginaliseren van data 

 zoeken naar natuurlijke taal om te analyseren beperkt onderwerpe 



 

 

 

 

 

 

 


