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Leerdoelen

Na het doornemen van deze presentatie:
• Ben je bekend met afspraken voor consistent transcriberen
• Ken je een aantal softwaretools die transcriberen 

vergemakkelijken
• Ben je bekend met verschillende manieren om kwalitatieve 

data te analyseren
• Kun je kwalitatieve data analyseren met MAXQDA
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Transcriberen
Hulp en afspraken
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Transcriptiehulp

• Slow speed media spelers
• Software F4 (F5 voor Mac gebruikers)
• Speech to tekst
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Een aantal afspraken bij het transcriberen

1. Letterlijk alles transcriberen, niet samenvatten.
2. Sprekers weergeven met code zoals ”I:” voor interviewer en “D1:” voor 

deelnemer 1. Nieuwe paragraaf bij wisseling spreker.
3. Afbrekingen weergeven met / -> “I was worri/concerned.”
4. Bij pauzes aanhalingstekens en eventueel duur in seconden -> (10) .
5. Bij emotionele niet-verbale uitingen vierkante haakjes -> [lach].
6. Bij onverstaanbare woorden -> (onverst.).
7. Bij niet zeker zijn van woord -> (Xylomentazoline?).
8. Benadrukte woorden -> HOOFDLETTERS.
9. Bij overlappende spraak ->//tekst spreker 1// //tekst spreker 2//.

Bron: http://www.audiotranskription.de/english
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Voorbeeld: transcript met tijdstempel

I: So, what do you expect from your new field of study in Hamburg? # 00:01:01–0 #

P: Well, first and foremost I want to learn a lot of new things about criminology and the legal 
branch. Well, my major was educational science, and my minor subjects were sociology and 
peace and conflict studies in MARBURG. And now, I would like to get to know the legal side of it 
better, and meet new people and experience new things. And I also want to (explore?) a 
completely new profession. #00:01:26-1#

I: Okay, and what you expect regarding collaboration //between teenagers?// #00:02:11-2#

P: //SO far, I don’t have// any concrete ideas and for the profession or for criminologists, there is 
no, a specific profession or professional (…), how do you say, doesn’t exist, well a profession, and 
then also you can do a LOT of different things. #00:02:32-4#

Bron: http://www.audiotranskription.de/english
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Kwalitatief onderzoek analyseren
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Kwalitatieve analyse

Doel: 
1. Maken of uitwerken conceptueel model
2. Toepassen van het ontwikkelde conceptuele model

Hoe:
Een iteratief proces van waarnemen
(dataverzameling), analyseren (ontleden 
en synthetiseren/samenvoegen van 
codes) en reflectie op bijdrage 
beantwoorden onderzoeksvragen tot 
geen nieuwe inzichten meer volgen 
(theoretische verzadiging).

Bron: Baarda et al., 2013
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Verschillende benaderingen van kwalitatieve analyse

1. Onbevangen interpreteren en 
analyseren (Grounded theory van 
Glaser & Strauss, 1967)

2. Thematische Analyse (GT-light met 
wel iteratie en codering, zonder 
presentatie van theoretisch model o.a. 
door Braun & Clarke, 2006)

3. Het gebruik van schema’s en 
hulpmiddelen (o.a. met behulp van 
Kwalitan Miles en Huberman, 1994)

4. Verhalen als uitgangspunt 
(Narratieve analyse o.a. door Wester & 
Verbrugge (2000))

Inductief, 
niet gebaseerd
op (volledig) 
conceptueel
model

Deductief, 
gebaseerd op 
volledig
conceptueel
modelBron: Baarda et al., 2013; Verhoeven, 2018
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Bron: Baarda et al., 2013

Coderen

De functie van codes: een verband leggen 
tussen empirie en conceptueel model:

2 soorten codes (Wester en Peters, 2004):
1. Themacodes -> onderwerp of thema 

(rol  SLB)
2. Variatiecodes -> inhoud                     

(welke rol? stimuleren, verschaffen 
info, etc.)
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3 iteratieve fasen van (inductieve) kwalitatieve analyse

1. Exploratiefase (brede verkenning – beschrijvende codes)
– Bij ieder tekstfragment een passende beschrijving -> in vivo (woorden uit 

tekst), gericht (naar onderzoeksvragen), samenvattend (verwoordt kern van 
segment), materiaal scanning (automatisch). Afsluiten met reflectie op 
codes (o.a. gebruik thema en variantie codes en relatie codes met 
onderzoeksvraag) en evt. wijzigen van de aangemaakte codes

2. De specificatiefase (opzoek naar structuur – structurerende codes)
– Codes vergelijken en groeperen in een structuur van hoofd en subgroepen 

(categorieën, boomstructuur of dimensies). Is een constante vergelijking van 
overeenkomsten en verschillen.

3.       Reductiefase (opzoek naar samenhang, patronen, totaalbeeld - patrooncodes)
– Verbanden aanbrengen. Reflectie op beantwoording onderzoeksvraag met 

behulp van tabellen en literatuur en mogelijk aanvullende, selectief 
gecodeerde data

Bron: Baarda et al., 2013; Verhoeven, 2018
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Benaderingen die werken met cyclisch en iteratief coderen
Thematische analyse (Braun & Clarke, 2006) / Gefundeerde theorie (Glaser & Strauss, 1967)
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Het gebruik van Tabellen ter ondersteuning bij het vinden van samenhang

Onderwerpen Respondent  
#

Respondent  
#

Respondent  
#

Respondent  
#

Respondent  
etc.

Onderwerp 1

Sub -
onderwerp 1.1

Sub -
onderwerp 1.2

Sub -
onderwerp 1.3

Onderwerp 2

Sub -
onderwerp 2.1

Sub -
onderwerp 2.2

Maak inzichtelijk wie wat heeft gezegd
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Het gebruik van memo’s bij documenten en codes
Doel:
• Logbook / audit trail met aantekeningen van analyses, gemaakte 

keuzes met argumentatie

Tips:
• Dateer memo’s en aanvulling op de memo’s
• Noteer fase van onderzoek (analyse, thematiseren, groeperen)

Bron: Baarda et al., 2013
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Bijlagen bij kwalitatief onderzoek
•Uitnodiging 
•Itemlist 
•Basisgegevens respondenten 
•Transcripten
•Tabellen resultaten 
•Codeboom 
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Kwalitatief onderzoek analyseren met MAXQDA
Aan de slag!
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Handige Filmpjes van MAXQDA 

1. http://www.maxqda.com/videos/maxqda-introduction-video#vid
2. http://www.maxqda.com/videos/code-system-organisation#vid
3. http://www.maxqda.com/videos/text-search-and-lexical-search#vid
4. http://www.maxqda.com/videos/retrieval-and-export#vid
5. http://www.maxqda.com/videos/code-matrix-browser-2#vid
6. http://www.maxqda.com/videos/code-relations-browser#vid

http://www.maxqda.com/videos/maxqda-introduction-video#vid
http://www.maxqda.com/videos/code-system-organisation#vid
http://www.maxqda.com/videos/text-search-and-lexical-search#vid
http://www.maxqda.com/videos/retrieval-and-export#vid
http://www.maxqda.com/videos/code-matrix-browser-2#vid
http://www.maxqda.com/videos/code-relations-browser#vid
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1. Documenten
importer en

beheren

2. code’s 
beheren

3. browsen en 
coderen

4. Gecodeerde 
segmenten
inzien en

downloaden

Data analyseren met MAXQDA
(gratis toegankelijk via de citrix omgeving –> apps2.hva.nl)
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Opdracht:
1. Open MAXQDA en maak nieuw project aan
2. Importeer de gemailde bestanden
3. Voorzie elk document van een memo (rechtermuisknop)  met daarin datum van 

aanmaak
4. Maak de volgende codes aan: groepsnorm, positieve discriminatie, ambities, 

balans, gezin
5. Geef elke code (groep) een eigen kleur en memo (rechter muisknop)
6. Codeer de teksten en creëer extra en sub-codes wanneer wenselijk
7. Activeer documenten en codes die je wilt analyseren zodat ze zichtbaar worden 

in retrieved segments
8. Groepeer codes onder de thema’s ongelijkheid, keuze/gedrag en sociale druk
9. Kijk waar codes gezamenlijk voorkomen door alle documenten te activeren, 2 

codes naar keuze te selecteren en dan via Visuals Tools op Code Relations 
Browser te klikken.

10. Back je project op door op “Duplicate project” te drukken en het bestand onder 
een andere naam op te slaan
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Mogelijk diagram van de 
analyse van uitspraken 
over het ‘glazen plafond’

Bron: Verhoeven., 2018
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