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II	 Aspecten	van	onderzoek

In dit hoofdstuk behandelen we:
- soorten onderzoek
- criteria bij wetenschappelijk onderzoek
- praktijkonderzoek met de onderzoekssituatie en de methodologisch principes.
- samenvatting

II.1	 Soorten	onderzoek
Onderzoek is het methodisch zoeken naar een antwoord op een zorgvuldig geformuleerde 
onderzoeksvraag over een bepaalde problematiek. De competentie “onderzoeken” kun je alleen 
verwerven door de bijbehorende begrippen en de criteria te kennen en ze zelf in een onderzoek toe 
te passen. We behandelen hier vooral het probleemoplossend praktijkonderzoek, dat op sommige 
criteria afwijkt van wetenschappelijk, theorievormend onderzoek. Er zijn twee belangrijke 
indelingen in soorten onderzoek:
1. kwalitatief en kwantitatief onderzoek;
2. beschrijvend, explorerend en toetsend onderzoek.

Bij kwalitatief onderzoek werk je vooral met beschrijvingen en redeneringen in lopende teksten: 
casestudy’s, observaties, interviews. 
Bij kwantitatief onderzoek verzamel je informatie over objecten, organisaties of personen die je in 
getallen kunt weergeven en vergelijken, en waar je eventueel via de cijfers verbanden tussen kunt 
aantonen, met name in surveys en steekproefonderzoek. Zie verder bijlage II.1. 
In een beschrijvend onderzoek beschrijf je uitvoerig de kenmerken van je onderzoekseenheden en 
categoriseer je die liefst aan de hand van een tevoren gegeven systematiek.
In een exploratief onderzoek probeer je bouwstenen aan te dragen voor de ontwikkeling van een 
theorie over je onderzoeksveld, of voor een scherpere formulering van hypothesen.
In toetsend onderzoek ga je na of een of meer hypothesen – die je uit een theorie hebt afgeleid – 
kloppen of dat je ze moet verwerpen.

Bij een casestudy beschrijf je zo volledig mogelijk één case, in termen van zo veel mogelijk 
relevante variabelen; de ‘case’ kan een persoon (cliënt, patiënt) zijn, of een organisatie, een bestuur, 
een gebouw, een machine, een procedure, etc. Je eerste onderzoeksdoel is dat de lezer uit deze 
beschrijving een juist en volledig beeld van de case krijgt. Het volgende doel kan zijn dat je uit de 
beschrijving zelf kunt afleiden op welke punten de case verbeterd kan worden, en wat daarvoor een 
aannemelijke oplossing is. 
Met een survey-onderzoek verzamel je juist over heel veel cases gegevens over een beperkt aantal 
goed waarneembare variabelen. Je doel is hier dat je conclusies trekt over de kenmerken van de 
populatie. Op basis daarvan kun je bijv. uitspraken doen over de effectiviteit van gehouden of nog 
te houden acties binnen die populatie. 

Je kunt bijvoorbeeld een survey-onderzoek doen naar de dienstverlening en tevredenheid van 
klanten bij een groot dienstverlenend bedrijf. Voor zo’n onderzoek heb je de beschikking over het 
Service Quality Model, dat bestaat uit 16 sets variabelen over de dienstverlening en 5 sets 
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variabelen hoe mensen de diensten ervaren. Deze variabelen verwerk je in reeksen enquêtevragen. 
De conclusie kan zijn dat er verschillen zijn tussen de objectieve kwaliteiten van de dienstverlening 
en de mate waarin de klanten die ook waarderen.

De verhoudingen tussen praktijk (werkelijkheid of empirie), onderzoek en theorie worden aardig 
weergegeven door Braster (2000) met diens ‘wiel van de wetenschap’. Empirisch onderzoek – 
bijvoorbeeld bestaande uit observaties in de praktijk – kan op zichzelf staan als je vooral veel 
gegevens over de werkelijkheid wilt hebben. Uit die gegevens kun je wellicht al bepaalde conclusies 
afleiden als die zich duidelijk opdringen. Als die conclusies iets aan de bestaande theorie toevoegen 
– door te generaliseren, te modelleren of te verklaren – noemen we dat inductie.

theorie

empirische
generalisaties

observaties

hypothesen deductieinductie

Figuur II.1  Het wiel van de wetenschap

Je kunt ook – door deductie – proberen om eerst uit de theorie voorspellingen te doen over 
gegevens die je in je onderzoek zult vinden, of hypothesen opstellen over vermoedelijke verbanden. 
Die toets en evalueer je dan in je onderzoek.
In beide gevallen gaat het er bij praktijkonderzoek om dat je conclusies trekt met een zekere 
praktische waarde. Voor wetenschappers staat voorop dat ze hun theorie willen verbeteren; zij 
zullen dus meestal ook uitgaan van de bestaande theorie en die eventueel al bij voorbaat ter 
discussie stellen.

Van Dijk e.a. (1991), definiëren praktijkonderzoek als een type van ‘wetenschappelijk’ onderzoek 
met als belangrijkste doel het zoeken naar oplossingen voor praktische problemen van aanwijsbare 
actoren, buiten de wetenschap als zodanig.
Een praktijkonderzoek, zoals een afstudeeronderzoek, kan kwantitatief of kwalitatief zijn, of een 
mengvorm. Andere termen voor (specifieke) praktijkonderzoeken zijn diagnostisch onderzoek, 
klinisch onderzoek, hulpverleningsonderzoek, bedrijfskundig onderzoek, beleidsonderzoek, 
opdrachtonderzoek en evaluatieonderzoek.
De onderzoekssituatie van een praktijkonderzoek is het onderzoeksveld met alle belanghebbenden 
daarin en daaromheen. Anders dan bij wetenschappelijk onderzoek, kun je de condities van het 
onderzoeksveld niet gelijk houden. Dit is ook niet eens wenselijk; immers, je onderzoek is zelfs 
bedoeld om eventueel een interventie of ingreep te doen en een probleem op te lossen. Van de 
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andere kant beoog je ook niet per se om op basis van jouw onderzoek uitspraken te doen die voor 
soortgelijke situaties op moeten gaan.

II.2	 Criteria	van	onderzoek
Toch moet je volgens Verhoeven (2003) ook praktijkonderzoek wetenschappelijk kunnen 
verantwoorden. Dat betekent dat je je probeert te houden aan de criteria van onafhankelijkheid, 
betrouwbaarheid, validiteit en toetsbaarheid, generaliseerbaarheid en doelmatigheid. Voor 
praktijkonderzoek wordt daar de bruikbaarheid aan toegevoegd. De concrete invullingen die we 
hieronder geven voor praktijkonderzoek, zijn mede geïnspireerd op Landsheer e.a. (2003), Van Dijk 
e.a. (1991) en Braster (2000).

Onafhankelijkheid
De aanpak van je onderzoek moet totaal onafhankelijk zijn van belangen, voorkeuren en meningen 
van anderen, zoals de opdrachtgever of de begeleiders. Niemand mag je onderzoek in een bepaalde 
richting sturen als andere richtingen meer voor de hand liggen, of manipuleren dat er bepaalde 
resultaten uitkomen. Als je onderzoek niet onafhankelijk zou zijn – wat je wel ziet bij commerciële 
onderzoeks- en adviesbureaus – is het ook meteen veel minder bruikbaar voor anderen.
Concreet: je maakt ondubbelzinnig duidelijk welke positie je als onderzoeker inneemt ten opzichte 
van je onderzoeksveld en het onderwerp van je onderzoek. Aan de ene kant maak je er deel van uit, 
aan de andere kant probeer je afstand tot je onderwerp te nemen en voor de duur van je onderzoek 
bij belangentegenstellingen geen partij te kiezen. Dit is van belang voor de onderzoekssituatie, die 
duidelijk moet zijn (zie hoofdstuk III op internet).

Toetsbaarheid
Alle uitspraken, hypotheses of conclusies in je onderzoek moeten toetsbaar zijn. Dit betekent dat je 
geen speculatieve of normatieve uitspraken mag doen die je niet – nu of later – met feitelijke 
gegevens zou kunnen onderbouwen. Als je vermoedens behandelt alsof het feiten zijn, speculeer je. 
Normatieve uitspraken gaan uit van een wenselijke situatie, die anders is dan de werkelijke situatie. 
Beide zijn niet te toetsen of te bewijzen.
Concreet: bij elke uitspraak of hypothese bedenk je op welke manier je die kunt bewijzen of zo 
aannemelijk mogelijk maken. Met overtuigende cijfers uit verantwoorde metingen of met 
overtuigende logische redeneringen, versterkt door observaties, uitspraken van mensen die het 
kunnen weten, et cetera. ‘Als dit, dan dat’, zodanig dat je lezers het kunnen beamen en geen 
tegenargumenten meer hebben.

Objectiviteit 
Een onderzoek is objectief als het zo weinig mogelijk afhangt van de persoonlijke mening en 
interpretaties van de onderzoeker(s). Zuivere objectiviteit is moeilijk te bereiken, maar je kunt 
tenminste proberen om al je veronderstellingen uit te schrijven en zo goed en kritisch mogelijk 
naar je gegevens te kijken. Misschien zitten er nog andere conclusies in dan alleen die welke 
meteen uit de cijfers naar voren komen. 
Concreet: neem je eigen vraagstelling en alle uitwerkingen daarvan kritisch onder ogen. Welke 
uitkomst wil je uit je onderzoek laten komen, en leg je dat er dan misschien al in door je 
formuleringen of doordat je bepaalde metingen wel doet en andere niet? Bepaal je criteria voor hoe 
je een bepaalde uitslag van je onderzoek interpreteert, vóór je de cijfers hebt gezien: ondergrenzen, 
bovengrenzen. Wees streng voor jezelf: als de cijfers een stelling te weinig onderbouwen, moet je 



Aanvullende theorie bij Praktijkonderzoek voor bachelors – 6 / 10
          

   

die stelling laten vallen. Vraag eventueel iemand om de rol van advocaat van de duivel te spelen en 
het onderzoek uit te pluizen op jouw vooringenomen standpunten.

Betrouwbaarheid
Een onderzoek is betrouwbaar als de gegevens of resultaten juist zijn. In het ideale geval is een 
wetenschappelijk onderzoek altijd te herhalen en zouden er – onder dezelfde omstandigheden – 
dezelfde resultaten gevonden moeten worden. Voor de betrouwbaarheid moet je dus toevallige 
fouten in de opzet of de uitvoering proberen uit te sluiten.
Concreet: je registreert al je onderzoeksmethoden en alle stappen die je zet in het onderzoek. Je 
werkt alles zo systematisch mogelijk af. Om fouten te vermijden laat je de bedrijfs- en de 
studiebegeleider het onderzoek en de rapportage mee volgen. Je kunt de betrouwbaarheid verhogen 
door je analyseproces eventueel meerdere keren te doorlopen, en door de onderzoeksresultaten 
zoveel mogelijk te kwantificeren. 
In principe geeft een onderzoeksopzet met herhaalde metingen en met vergelijkingen tussen 
groepen en situaties een grotere betrouwbaarheid. Onder het nodige voorbehoud kun je dan, 
zonder dat je variabelen experimenteel manipuleert en controleert, uitspraken doen over oorzaken 
en gevolgen. Als je met controlegroepen kunt werken, is dit natuurlijk weer beter.

Validiteit 
Een onderzoek geeft een valide (geldig) resultaat als dat resultaat ook werkelijk slaat op het 
onderwerp dat je wilde onderzoeken, oftewel dat je meet wat je wilt meten en dat je tijdens je 
onderzoek geen systematische fouten maakt. De validiteit hangt sterk samen met het goed 
definiëren van je onderzoekseenheden. 
Concreet: je stelt jezelf niet gauw tevreden met je definities en je gaat steeds na of die in de details 
nog steeds kloppen. Anders moet je nog een niveau dieper gaan om je gegevens zuiver te krijgen.
Bij vragenlijsten is het uiterst belangrijk dat alle antwoordcategorieën niet alleen logisch mogelijk 
zijn, maar ook dat ze in werkelijkheid voor kunnen komen. En de respondenten moeten ook elk 
mogelijk antwoord in kunnen vullen.
Zeker als je een steekproef neemt, moet je je vragenlijst eerst onder een kleine groep proefpersonen 
testen en er dit soort fouten uithalen. Maar als je een belangrijk iemand moet interviewen die 
weinig tijd heeft, is het ook goed als je het gesprek met iemand anders in de rol van geïnterviewde 
voorbereidt, zodat je geen vragen dubbel stelt en geen vragen vergeet.
Ga altijd in op opmerkingen van degenen die je in je onderzoek betrekt. Hun informatie (feedback) 
moet in principe altijd kloppen met wat je met je andere onderzoeksmethoden achterhaalt; voor 
tegenstrijdige informatie moet je een aannemelijke verklaring zien te vinden.

Voorbeeld

Om een indicatie van het ziekteverzuim te krijgen, tel je het aantal geregistreerde dagen verzuim. 
Als daarin ook de dagen voor zwangerschapsverzuim zitten, krijg je dus een onzuiver gegeven dat 
systematisch doorwerkt bij alle bewerkingen waar zwangere vrouwen in meetellen: mannen 
kunnen immers niet zwanger zijn. Je resultaten en conclusies zijn pas valide als je de gegevens 
eerst corrigeert voor zwangerschapsverzuim. 
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Validiteit en nauwkeurigheid
Baarda (2001) legt de nadruk op de nauwkeurigheid van je onderzoek als voorwaarde voor de 
validiteit ervan. Hij onderscheidt:
- interne validiteit, namelijk de mate waarin experimentele resultaten of resultaten van een 

steekproef valide uitspraken over dat experiment of over die steekproef mogelijk maken. 
Houden de resultaten verband met de probleemstelling? Heb je bij een kwalitatief onderzoek 
goede vraagtechnieken toegepast, heb je bijv. doorgevraagd als je sociaal wenselijke antwoorden 
kreeg? 

- externe validiteit, namelijk de mate waarin je op basis van je onderzoeksresultaten ook valide 
uitspraken over de populatie kunt doen.

Concreet: Je kunt beide vormen van validiteit ook verhogen met ‘triangulatie’ of multi-methode. 
Dat houdt in dat je het onderwerp op meerdere manieren, met kwalitatieve en kwantitatieve 
methoden van onderzoek benadert. Zo kun je de gebreken van de ene methode met de andere 
methode compenseren, en kun je meer valide conclusies trekken. In de meeste praktijkonderzoeken 
wordt dit eigenlijk al zo gedaan en vertrouwt men nooit op slechts één onderzoeksmethode.

Generaliseerbaarheid
Externe validiteit en generaliseerbaarheid liggen in elkaars verlengde. De generaliseerbaarheid is in 
het algemeen dat je je onderzoeksresultaten geldig van toepassing kunt verklaren voor een groter 
geheel – meestal de populatie – dan het deel van het onderzoeksveld dat je hebt onderzocht; je 
steekproef is dan representatief voor de populatie. Omdat je bij een steekproef per definitie nooit 
de hele populatie onderzoekt, blijft er een kleine kans dat je er met je cijfers naast zit. 
De generaliseerbaarheid van uitspraken is van groot belang. Er worden vaak verregaande 
uitspraken over gevoelige onderwerpen gedaan, die gebaseerd worden op heel beperkte 
onderzoeken.
Concreet: voor kwantitatief (survey-)onderzoek dien je je aan strikte statistische regels te houden, 
zowel bij het eventueel trekken van de steekproef als bij het opstellen van het meetinstrument 
(meestal een enquête) en het afnemen daarvan, als bij het interpreteren van de cijfers; zie de bijlage 
bij dit hoofdstuk. 
Bij kwalitatieve onderzoeken kun je aan de hand van andere elementen – de status en de kennis 
van je geïnterviewden – aannemelijk maken dat wat zij zeggen, ook voor de rest van je 
onderzoeksveld geldt.
Vanwege de generaliseerbaarheid moet de onderzoeker heel nauwkeurig werken. Bij elke uitspraak 
moet je volgens Verhoeven (2004) goed aangeven:
- op welke situatie de uitspraak slaat;
- binnen welke grenzen je onderzoek zich afspeelt;
- welke groep erbij betrokken is of wordt betrokken;
- in welke tijdperiode je onderzoek plaatsvindt.

Bruikbaarheid 
Anders dan bij wetenschappelijk onderzoek, moeten de resultaten van praktijkonderzoek voor de 
opdrachtgever wel praktisch bruikbaar zijn. Onderzoek kost geld en daar moeten baten tegenover 
staan. Bovendien wordt het onderzoek gedaan omdat men het eens is over het bestaan van een 
bepaald probleem. Over het algemeen baseren organisaties of besturen zich graag op verantwoorde 
onderzoeksresultaten voor ze besluiten nemen, omdat zij als beslissers zelf de problematiek niet 
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altijd kunnen overzien en omdat zij zich liever door feiten laten leiden dan door hun intuïtie of hun 
persoonlijke meningen.
Als je gegevens en conclusies de oplossing van dat probleem niet dichterbij brengen, verdwijnt je 
onderzoek in een la. Maar als je tot de slotsom komt dat het probleem in feite het minste van 
meerdere kwaden is, is dat voor je opdrachtgever een heel bruikbare conclusie! Men kan dan 
besluiten om het probleem te laten bestaan en de consequenties ervan te accepteren, totdat zich een 
beter alternatief voordoet.
Concreet: je verhoogt de bruikbaarheid van je onderzoek als je zo goed mogelijk zoekt naar 
praktische oplossingen waartoe je opdrachtgever gemakkelijk zou kunnen besluiten, omdat ze 
helder zijn, omdat ze, conform de eis van Landsheer e.a. (2003), een rechtstreeks effect hebben op 
het probleem en omdat er (in verhouding tot de omvang van het huidige ongemak, en in 
verhouding tot de kosten van andere oplossingen) weinig middelen voor nodig zijn. Dit soort 
aspecten kun je tijdens je onderzoek achterhalen, in je gesprekken met de opdrachtgever zelf en 
met de betrokkenen. Vervolgens geef je dat ook allemaal aan bij de presentatie van je voorstellen.

Doelmatigheid
Je onderzoek is doelmatig als je met zo min mogelijk middelen een bepaald resultaat weet te 
bereiken, of als je met de gegeven middelen – tijd, geld, menskracht en materiaal – een zo 
bruikbaar mogelijk resultaat bereikt. De doelmatigheid speelt een rol bij het bepalen van het soort 
onderzoek en de onderzoeksmethode.
Concreet: als een populatie niet al te groot is, zou je in een survey-onderzoek alle eenheden 
daarvan kunnen onderzoeken. Voor de doelmatigheid kies je dan toch voor een of meer 
steekproeven. Hetzelfde geldt voor een kwalitatief onderzoek: je kunt iedereen interviewen of van 
iedere relevante groep een persoon, of je houdt groepsinterviews waardoor je tijd bespaart.

Een samenvatting van de kern van de methodologie vind je in bijlage II.2 in de vorm van een 
aantal vragen en een checklist. 

II.3	 Samenvatting
- Onderzoeken zijn er in verschillende soorten. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen 

kwantitatief en kwalitatief onderzoek; voor ons is dit  het verschil tussen theoretisch 
(wetenschappelijk) onderzoek en praktijkonderzoek.

- Voor praktijkonderzoek is de onderzoekssituatie specifiek en het onderzoek is erop gericht om 
in die situatie eventueel een verandering tot stand te brengen. Het is daarom gewenst deze 
situatie met al haar kenmerken goed in beeld te brengen.

- Ook bij praktijkonderzoeken moet je de criteria voor wetenschappelijk onderzoek hanteren: 
onafhankelijkheid, toetsbaarheid, objectiviteit, betrouwbaarheid, validiteit, generaliseerbaarheid 
en doelmatigheid. Daarnaast moet praktijkonderzoek bruikbaar zijn.

- In de context van praktijkonderzoek kun je deze criteria soms in aangepaste vorm goed 
toepassen. Belangrijke instrumenten zijn een goede afbakening van het onderzoek, expliciete 
verslaglegging, ‘triangulatie’ en feedback van onderzochten.
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II.5	 Bijlagen

II.1  Overeenkomsten en verschillen tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek 

Overeenkomsten:
- Je kunt conclusies trekken op basis van data.
- De methoden van dataverzameling zijn bekend.
- Er is een vergelijking van onderzoeksresultaten mogelijk.
- Je kunt fouten en ook het trekken van verkeerde conclusies vermijden.

Verschillen:
- Kwantitatief onderzoek heeft gestandaardiseerde data-analyse technieken. 

Kwalitatief onderzoek werkt inductief.
- Kwantitatief onderzoek: analyse is pas mogelijk als alle data zijn omgezet in cijfers. 

Kwalitatief onderzoek wordt in een vroeg stadium beïnvloed door resultaten.
- Kwantitatief onderzoek: de cijfers representeren de empirisch feiten. 

Kwalitatief onderzoek: nieuwe theorieën door een combinatie van empirisch bewijs en abstracte 
concepten.

- Kwantitatief onderzoek is abstracter en gevoelig voor statistische manipulatie. 
Kwalitatief onderzoek staat dichter bij de ruwe data; deze bevatten meer woorden en meerdere 
betekenissen.
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II.2  Samenvatting methodologie van onderzoek in de vorm van vragen

Vraag 1: Wat is de aard van de vraag?
Vraag 2: Wat is de onderzoekshouding van de onderzoeker?
Vraag 3: Welke rol speelt de context?
Vraag 4: Wat is de rol van theorie? 
Vraag 5: Wat moet de uitkomst zijn van dit onderzoek?
Vraag 6: Waar wordt de uitkomst van dit onderzoek (waarschijnlijk) voor gebruikt?
Vraag 7: Wie gaat de uitkomsten gebruiken?
Vraag 8: Welke databronnen worden in dit onderzoek gebruikt?
Vraag 9: Hoe vindt analyse plaats van de databronnen?
Vraag 10: Wie is (primair) verantwoordelijk voor de interpretatie van de data?
Vraag 11: Hoe wordt de interpretatie van de data georganiseerd?
Vraag 12: Welke criteria spelen een rol bij het verantwoorden van die interpretatie?
Vraag 13:  Aan wie moet verantwoording afgelegd worden over de opzet en uitvoering van het 

onderzoek?
Vraag 14:  Wat is de aard van de verantwoording die afgelegd moet worden over de opzet en 

uitvoering van het onderzoek?
Vraag 15: Welke criteria spelen een (belangrijke) rol bij het afleggen van die verantwoording?
Vraag 16: Hoe vindt het toetsen van die criteria plaats?

Voor een nadere toelichting op deze vragen zie de bron:
J. Jonker en B.J.W. Pennink, 2000, De kern van de methodologie, Van Gorcum, Assen


