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INLEIDING 

PLAATS EN DEFINITIE VAN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN EN 
INTERPRETATIEVE METHODEN 

Natuurwetenschappen  empirisch-analytisch � causaal-analytisch  
vb: fysica, chemie, biologie,… 
 

Gedragswetenschappen en 
maatschappijwetenschappen 
(menswetenschappen) 

empirisch en causaal-analytisch, kwantitatief: 
verklaren. Studieobject: menselijk handelen; formele 
object: sociale/psychologische aard van het menselijk 
handelen 
vb: sociologie, psychologie  
 

Geesteswetenschappen (humane 
wetenschappen/ 
cultuurwetenschappen) 
(menswetenschappen) 

 

Interpreteren en begrijpen: 
hermeneutisch/interpreteren, kwalitatief: begrijpen  
Studieobject: geheel van culturele producten van de 
mens. 
Vb: geschiedenis, filosofie, literatuurwetenschappen 

De pedagogische wetenschappen staan op de lijn tussen gedrags- en geesteswetenschappen 
- Gedragswetenschappen: verbanden en effecten zoeken (correlaties) vb: supernanny: 

heeft dit effect? 
- Geesteswetenschappen: begrijpen waarom + verklaren van fenomenen(opvoedingsstijl, 

lesstructuur, hoe wordt iets beleefd?,…). Vb: supernanny: hoe voelen de leden zich 
hierbij? Waar is dit advies nodig?  

Interpretatieve/hermeneutische methoden: 

- Om een bepaald pedagogisch fenomeen te onderzoeken 
- Kwalitatieve methoden 
- Vb: gevalsstudies, biografische methode, discoursanalyse, etnografisch onderzoek, 

historisch-pedagogisch onderzoek, participatorische observatie, wijsgerig-pedagogisch 
onderzoek.  

ERKLÄREN >< VERSTEHEN: WETENSCHAP EN MENING 

Interpretatief onderzoek wordt doorgaans gekoppeld aan wijsgerige reflectie, maar is er niet aan 
gelijk.  � verzamelen van informatie uit de empirie + erover nadenken  
                                                          = betekenissen                        = wijsgerig geëngageerd 

1) Opvattingen over waarheid en kennis (epistene) 

Iets is pas wetenschappelijk als het gebaseerd is op kennis en waarheid: onderscheid echte 
kennis (episteme) en opinies (doxa) 
- Echte kennis: voor de serieuze onderzoeker, valse verschijningen staan in de weg � 

rationeel en methodisch te werk gaan.  
o Tijdloze, noodzakelijke waarheden 
o Wettelijke oorzaken 
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o Sluitende antwoorden  
 

- Opinies: voor praatgrage geesten 
o Denkbeelden gebonden aan een standpunt 
o Typerend voor een bepaalde periode, groep of individu 

 
- Wetenschappelijke kennis: 

o Kennis van oorzaken 
o Verkregen door objectieve waarnemingen 
o Manier van onderzoek = herhaalbaar 
o Statistische gegevens over de data 
o Stijl van rapporteren is formeel (objectieve kennis is waardevrij)  

 
2) Erklären vs verstehen 

Interpretatief onderzoek wordt vaak als niet-wetenschappelijk bestempeld omdat het gaat 
over interpretaties. Interpretaties hangen af van een perspectief� wijsgerig geëngageerd,  
niet vrijblijvend, niet vrij van vooronderstellingen, verantwoordingen zijn noodzakelijk 
maar ook empirisch van aard: betekenissen.  
 
erklären Verstehen 
Oorzaken en gevolgen van elkaar 
onderscheiden � afhankelijke en 
onafhankelijke variabelen 
� voorspellen  

Verstaan van fenomenen in termen van 
beleving van de betrokkenen  
� interpretatief verklaren  

 
Opm: problemen: wat zijn de criteria voor een goede interpretatie? Waar ligt de grens? 
Welke rol speelt de onderzoeker? Hoe breng je de context in rekening? Hoe zit het met 
objectiviteit? Wanneer versta je iets?  

UITGANGSPUNTEN  

1) Mens: betekenisgevend wezen 
Redengevend, handelt naar de betekenissen die hij geeft aan zijn relatie tot de wereld � 
construeert een eigen werkelijkheid 
Betekenissen zijn redenen van het handelen 
opm:  
- Betekenissen kunnen doorgegeven worden, we groeien op in een bestaand web van 

betekenissen 
- Redenen                          ≠           oorzaken � wetenschappelijke wetmatigheden  

= contextgeboden, subjectief 
- Subject en werkelijkheid vormen een onverbrekelijke eenheid � voorkennis hebben als 

onderzoeker. Geen vooroordeel in de negatieve zin van het woord, geeft toegang tot het 
verschijnsel.  

- Onverbrekelijke eenheid van taal en wereld. 
 

2) Achterhalen van betekenissen 
≠ berekenen van op elkaar inwerkende krachten 
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≠ vatten van bepaalde mechanismen  
≠op zoek gaan naar wetmatigheden 
 
Betekenisvol handelen: handelen waarvoor mensen redenen kunnen geven � doel: 
duidelijkheid brengen waar onduidelijkheid heerst.  
 
Begrijpen:  

a. Ontrafelen: het sociale leven is georganiseerd in termen van symbolen � verstaan 
en principes formuleren = betekenissen van de symbolen vatten.  
� systematisch uitpakken van de conceptuele wereld van de mens: analyseren van 
de betekenissen en hoe die tot stand gekomen zijn. = het begrijpen van het 
begrijpen.  
 

b. Particuliere: het concrete 
Contextgebondenheid staat centraal � betekenis achterhalen die die specifieke 
actor in die specifieke situatie aan die specifieke situatie geeft. = cultuurgebonden 
(wereld als web van betekenissen) 
opm: ≠ relativisme: nooit exact: als de actor, maar wel ongeveer 
 

c. Groter geheel: het begrijpen van het particuliere  geval laat toe om ook iets te 
verstaan van andere gevallen en mss van de algemene orde � generatief vermogen 
(anderen inspireren, aanzetten tot reflectie,…) 
opm: ≠ statistische generaliseerbaarheid  

JARGON  

Om hetgeen wat moeilijk of minder verstaanbaar (sociale werkelijkheid uitdrukken) is uit te leggen, 
wordt er gebruik gemaakt van analogieën. Deze zijn anders dan in de empirisch-analytische 
benadering.  

1) Analogie met spel 
a. Taal: instrument om dingen te doen (Wittgenstein) � taal gebruiken binnen een 

context = taalspel � afhankelijk van welk taalspel we spelen.  
Taal : activiteit die regelgebonden verloopt en heterogeen is. Kan niet worden 
teruggevoerd tot eenzelfde essentie. Gemeenschappelijk aan alle mogelijke taalspel.  

b. Analogie: interpretatief onderzoek gaat op zoek naar de regels binnen de sociale 
praktijken, zowel de expliciete als de impliciete, onderzoeker is lezer/vertaler 
opm: regels zijn vrij strikt gereguleerd (formal orderliness) en tegelijk zeer arbitrair 
(radical arbitrariness) Geertz 
� contextgebonden: de regels hadden heel anders kunnen zijn. (voor 
herziening/herinterpretatie vatbaar) 
 

2) Analogie met tekst, discours: sociaal handelen is leesbaar. Verstaan vanuit het geheel � 
betekenis van de delen en beginnen bij de delen � betekenis geheel.  
Vertalen is een dialectiek tussen raden en valideren.  
Doel: uitleggen van een bepaald handelen. 
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opm: ruimer context: zowel in de betekenis van de auteur (actor) als de betekenis van de 
context van de lezer (onderzoeker).  

BAND MET DE PRAKTIJK  

Voorbeeld: tekst Geertz: knipoog 

Adequaat handelen vereist inzicht in concrete situaties, in jezelf (betekenissen) en in anderen en de 
vaardigheid om in die situatie een gepaste koers uit te zetten. � praktische wijsheid= ‘phronèsis’ 
(Aristoteles)  
Regels kunnen als richtlijn, heuristiek gebruikt worden maar nooit als determinant. � wetenschap 
moet adequate voorbeelden leveren (en in beperkte mate causale kennis) � geen exacte transfer 
maar wel meer inzicht en ervaring (hierover nadenken).  
Vraagt flexibiliteit en improvisatie: regels als richtlijn.  
Dit kan door participerende observatie en rijke beschrijvingen.  

KWALITEITSEISEN VAN INTERPRETATIEF ONDERZOEK 

1) Intersubjectieve overeenstemming: ≠ onderzoekers komen tot ∼bevindingen  
Verantwoording van de interpretaties wordt als logisch gezien door andere onderzoekers. 
De modus waarop de feiten geïnterpreteerd worden staat centraal. 

2) Herkenning: de betrokkenen kunnen zich herkennen in de thematisering en interpretaties 
van de onderzoeker � waarden van het subject spelen een rol.  

3) Optimaliseren: rechtvaardigen waarom het ene beter is dan het ander: onderzoek is niet 
zuiver om te begrijpen, het moet ook het optimaliseren van de praktijk tot doel hebben. 
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DEEL 1: EPISTIMOLOGISCHE KWESTIES 

Hoe tot kennis komen?  
Fundamenten:  

1) Rationalisme (rede): via het denken tot zekere kennis komen � zintuigen zijn van 
secundair belang 

2) Empirisme (ervaring): via zintuigen komen tot kennis � rede is van secundair belang. 
3) Kant: synthese tussen rationalisme en empirisme 

DESCARTES EN RATIONALISME 

FILOSOFIE EN DRIJFVEREN 

1) Filosofie 
Doel: de zekerheid en de reikwijdte van de menselijke kennis onderzoeken = zoektocht naar 
de fundamenten en de grenzen van het weten. De enige weg tot zekere kennis is via de rede.  
� de wijze van onderzoek, de ‘juiste methode’ en de rol van het subject zijn bepalend.  
� steeds een rigoureuze en terughoudende houding  
 

2) Drijfveren 
a. Existentiële bekommernis: op zoek naar zekerheid en objectiviteit om een 

oordeelscriterium te krijgen � juist handelen 
b. Humanistisch: beter weten, zeker weten= vorm van emancipatie en ontvoogding  

METHODE  

Het ideaal van de mathesis universalis: methode die kan toegepast worden op alle wetenschappen. 

1) Uitgangspunt: de wiskundige methode: zekerheid halen uit een constructieve methode � 
vertrekkende van axioma’s worden stap voor stap andere inzichten opgebouwd � volledig 
doorzichtig   

2) Voorwaarde: een absoluut onbetwijfelbaar en evident beginpunt  
3) Methodologische regels:  

a. Helder en welonderscheiden (transparantie): nooit iets aannemen waarvan je zelf 
nooit de waarheid zou inzien op evidente wijze. 

b. Het probleem opdelen in zoveel mogelijk stukjes verdelen als noodzakelijk is en dan 
van minder naar meer complexe problemen werken.  
opm: 2 onderdelen samen kunnen een reactie uitlokken (hermeneutische cirkel) 

c. Redeneren op een ordelijke wijze: systematisch 
opm: subjectiviteit van de onderzoeker 

d. Afzonderlijke delen zo volledig mogelijk opsommen, een algemeen overzicht maken.  
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WEG NAAR DE ZEKERHEID: 

AFBRAAK 

De methodische twijfel gebruiken om tot een absoluut onbetwijfelbaar beginpunt te komen.  
opm: letterlijk: de twijfel is een hulpmiddel. Het gaat niet om een reële twijfel maar om een techniek 
om tot zekerheden te komen, om een epistemologische twijfel.  

• Vroegere inzichten aan de kant zetten. Die zitten vol dwalingen en tegenstrijdigheden en 
bezorgen allen verwarring  
 

• Zintuigen: kan niet op worden vertrouwd  
o Illusie 
o Dromen = ook waarnemen 

vb: matrix: de wereld is niet echt ook al zien we deze wel.  

Opm: dramatische toepassing van de twijfel � ‘soms’ wordt gegeneraliseerd naar ‘altijd’ 

• Twijfel aan het object van het denken: het is altijd mogelijk dat onze voorstelling ≠ van de 
werkelijkheid door het malin génie 
vb: misschien is 2+2=5  
opm: twijfel aan correspondentie, niet aan de inhoud  
 

• Er is iets wat je niet in twijfel kan trekken: het feit dat je twijfelt. Al twijfelend kan je niet 
twijfelen aan de activiteit van het twijfelen. � zekerheid van de bewustzijnsactiviteit, van 
de activiteit van het denken.  
 

1) Absoluut onbetwijfelbaar beginpunt = de activiteit van het denken 
Het denken is zich van zichzelf bewust, het is aanwezig voor zichzelf.  Het moet niet 
bewezen worden, maar fundeert zichzelf (=eerste zekerheid) 
‘Cogito ergo sum’: wanneer we denken weten we dat we denken = zelfbewustzijn.  
 

2) Criterium voor zekerheid: ‘cogito ergo sum’: une idée claire et distincte’  
� het idee is uit zichzelf duidelijk/klaar 
� het idee is zo precies en zo verschillend van alle andere dat het enkel wat klaar is bevat 
(welonderscheidenheid) 
� alles wat klaar en welonderscheiden is is zeker.  � 2 zekerheden:  

a. Bestaan van God 
b. Uitwendige werkelijkheid �uigebreidheid 

 
3) Ontlichaamd bewustzijn: er is een scheiding tussen lichaam en ziel (denken) � 

werkelijkheid = passief product van het subject. De werkelijkheid is heteronoom aan ons. 
  

OPBOUW EN RECONSTRUCTIE 

De directe toegang tot de werkelijkheid is onmogelijk � de denkende substantie en zijn ideeën 
leveren ons kennis. 
opm: slecht bepaalde ideeën leveren zekere kennis op, namelijk de ingeboren ideeën, des idées 
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innées 
Basis: idee van uitgebreidheid en idee van God: 

- Verwerping van de traditie en autoriteit 
- Primauteit van de geest op het lichamelijke: scheiding ziel en lichaam 

 
Twijfel � bewustzijn � God � buitenwereld: opbouw van kennis.  

 

BETEKENIS VOOR DE HEDENDAAGSE WETENSCHAP 

1) Wetenschappelijke procedures: alles moet gebeuren volgens een welbepaalde orde. 
Transformatie van dagdagelijkse kennis naar wetenschappelijke kennis moet gebeuren 
volgens een methodische werkwijze.  
 

2) Waarheid en kennis in pedagogisch onderzoek: gedefinieerd door te verwijzen naar iets van 
het subject. Het subject = oorsprong en fundament van kennis en waarheid � actieve, 
construerende rol 
� zekere kennis is waar en zeker omdat deze verkregen wordt door ervaring, gevormd 
door het subject. 
opm: ≠ alles is een willekeurige interpretatie, wel een manier van kijken naar de 
werkelijkheid.  
 

3) Probleem van de hermeneutische cirkel: probleem in stukjes delen MAAR: delen krijgen pas 
betekenis vanuit het geheel. Maar het geheel ook vanuit de delen. � veronderstellen elkaar 
voortdurend � onderzoeksmethode  
 

4) Ontlichaamd bewustzijn: mens als psychofysische eenheid gaat verloren. � verleidelijk om 
de studie van de mens te beperken tot een studie en verklaring van hoe het menselijke 
lichaam zich gedraagt.  
opm: ook de nauwe band met de natuur gaat verloren.  
 

5) Subjectiviteit en objectiviteit: subjectivieit van een onderzoeker mag geen rol spelen in het 
construeren van een onderzoek.  
In de interpretatieve methodologie is de subjectiviteit van de onderzoeker belangrijk want 
we kunnen niet tot een objectief onderzoek komen zonder de subjectiviteit van de 
onderzoeker (d.m.v. taal) 
 

Kwantitatief  Kwalitatief  
Subjectiviteit ≠ subject als fundament voor 
kennis = negatieve connotatie, vertekend, 
gekleurd objectief= neutraal  
>< Descartes 

Objectiviteit dankzij de subjectiviteit van de 
onderzoeker. Via de betekenissen heeft de 
onderzoeker toegang tot de werkelijkheid  
∼ Descartes  
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EMPIRISME  

INLEIDING 

Net zoals het rationalisme ook op zoek naar de fundamenten van onze kennis. De enige weg tot 
zekere kennis verloopt echter via de zintuigen. 

JOHN LOCKE 

>< Descartes: aangeboren ideeën bestaan niet. De mens is een ‘tabulla rasa’ bij de geboorte: de 
inhoud komt door ervaring.  

� enkelvoudige ideeën rechtstreeks uit de ervaring = afbeeldingen van indrukken + bouwstenen 
van de kennis  
� complexe ideeën: combinatie van enkelvoudige ideeën  
� kennis: waarneming van de verbinding of tegenstrijdigheid van onze ideeën 
opm: nooit absoluut zeker, enkel gradaties van waarschijnlijkheid. Hoe dichter bij de ervaring, hoe 
waarschijnlijker.  

DAVID HUME 

1) Uitgangspunt: alle wetenschappers onderhouden een of andere relatie met de mens.  
� studie van de ‘human nature’ gebaseerd op ervaring en observatie= solide fundament 
voor de wetenschappen 
 

2) Radicaal scepticisme: oorzaak-gevolg relatie biedt geen zekerheid, enkel waarschijnlijkheid. 
We zien voor en na, maar nooit het ‘ten gevolge van’.  
� causaliteit bestaat niet, want je kan het niet waarnemen met je zintuigen. Maar het is 
gebaseerd op gewoonte vanuit de behoefte om te begrijpen. De noodzakelijke band wordt 
niet door de ervaring gegeven.  
 

a. Inductieprobleem: op basis van een beperkt aantal empirische waarnemingen kan je 
geen algemene wet formuleren.  

b. Futiel: voortdurend doortrokken van de scheiding tussen het theoretische en het 
affectieve: Humes conclusies betreffen enkel de epistemologie, niet het dagelijkse 
leven van de mens waarin we niet zonder begrippen als causaliteit kunnen.  

c. Oplossing: alles omvattend naturalisme, het is ‘moeder natuur’ die ons bevrijdt van 
de sceptische verbijstering � via de zintuigen.  
� wetenschap berust op een aantal psychische verwachtingsmechanismen van de 
mens.  
 

3) Moderate scepticism: een mildere vorm: zou deel moeten uitmaken van goede 
onderzoeksprocedures (a degree of doubt) 
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POPPER 

Kritiek op Hume: je zou geen onderscheid meer kunnen maken tussen wetenschap en bijgeloof.  

1) Kritisch rationalisme:  
a. Aanvaarding van inductieprobleem, maar met eigen vertaling � alle menselijke 

kennis is onzeker, voorlopig en hypothetisch.  
b. Verificatie-eis vervangen door een falsifieerbaarheidseis � een wetenschappelijke 

uitspraak moet altijd in aanmerking komen voor weerlegging: hypotheses 
falsificeren via deductie.  
Tegen kritiek opgewassen � voorlopig aanvaarden. 
 

2) Betekenis voor de hedendaagse wetenschap: Popper ligt mede aan de basis. Er wordt 
hoofdzakelijk hypothetisch-deductief te werk gegaan.  

 

KANT  

WERKEN 

• Kritiek van het oordeelsvermogen: wat houden oordelen in? 
• Kritiek van de praktische rede: wat moet ik doen, wat kan ik hopen?  
• Kritiek van de zuivere rede: kennisleer 

o Wat kan ik kennen? 
o Wat zijn de grenzen van het menselijke kennen? 
o Vervolg op Hume 

Rationalisme gaat te ver (Descartes), maar het empirisme (Hume, Locke en Popper) gaat niet ver 
genoeg. Je kan wel degelijk tot wetenschappelijke oordelen komen � gulden middenweg: 
copernicaanse revolutie (objecten richten zich naar het subject dat hen vormt.) 

Empirisme  
HUME 
= te beperkt, te weinig 
Zintuiglijke ervaringskennis 

KANT 
Wetenschappelijke oordelen 

Rationalisme: DESCARTES= te 
ambitieus= teveel 
God, ik en de ziel : metafysica 
boven het fysische  

Kant gaat proberen het statuut van de wetenschappelijke kennis te analyseren + gepaste 
fundamenten voor zoeken.  

1) Hoe is wetenschap mogelijk? We weten dat het werkt maar hoe is het mogelijk? 
2) Hoe is metafysica mogelijk?   

� Wetenschap = geheel van oordelen.  
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OORDELEN 

Elke wetenschap is een geheel van oordelen � oordelen moeten onderzocht worden. 

Analytische  
A priori 

Het predikaat ligt reeds vervat in het subject: door analyse van het 
subject vinden we het predikaat. Er is geen ervaring nodig, het is 
algemeen en noodzakelijk.  
Vb: de cirkel is rond 

Synthetische  A posteriori Het predikaat wordt toegevoegd vanuit de ervaring, maar niet 
algemeen en noodzakelijk. Ervaring om na te gaan of deze gelijk is 
aan ons oordeel.  
Vb: het bord is groen. 

A priori  Het predikaat wordt toegevoegd vanuit de ervaring. Ervaring als 
vertrekpunt, maar gaat verder � er wordt kennis met algemeenheid 
en noodzakelijkheid toegevoegd =  wetenschappelijkheid  
vb: water kookt op 100°C  
Hume zou zeggen dat deze ongeldig zijn.  

 

ONDERZOEK 

“Hoe zijn synthetische oordelen a priori mogelijk?” 

Transcendentaal: onderzoek naar de wijze waarop objecten gekend worden in plaats van naar de 
voorwerpen zelf.  
opm: niet de concrete inhouden van de oordelen, maar wat noodzakelijk moet verondersteld 
worden opdat men de geldigheid van dergelijke oordelen kan inzien � mogelijkheidsvoorwaarden.  

� Grondige analyse van het denkvermogen nodig.  

DENKVERMOGEN 

= het verwerkingsapparaat 

1) Transcendentale esthetica 
= analyse van het zintuiglijk apparaat: zintuiglijke waarnemingen en prikkels 

a. Empfindungen: gewaarwording 
= materie van de zintuiglijkheid: alles prikkelt � zonder zintuiglijkheid zou er geen 
realiteit zijn � alle kennis begint door gewaarwordingen.  
 

b. Ruimte en tijd: 2 aspecten die je niet kan wegdenken. � behoren wel tot de 
aanschouwing, maar niet tot wat zintuiglijk gegeven is, ze zijn een vorm van het 
waarnemen zelf.  � ze zijn de grondslag en noodzaak (a priori) 
opm: wiskunde: zekere kennis: berust op de structuur van de menselijke 
waarnemingen die voor iedereen gelijk is.   
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2) Transcendentale analytica= analyse van de werking van het verstand.  
Aanschouwingen op zichzelf zijn nog geen kennis, enkel de eerste component (receptiviteit) 
ervan.  

a. Verstand is niet leeg (><Locke): we beschikken over begrippen die we toepassen op 
de waarnemingen. Iets is een substantie omdat het denken zelf dat verband legt. 
Verstand is actief werkzaam in de opbouw � de verbanden zijn altijd reeds 
aanwezig in onze ervaringen. 

b. Tafel van oordelen: kennis uitgedrukt in oordelen: verbindingen van begrippen. Elk 
oordeel is bepaald door: kwantiteit, kwaliteit, relatie en modaliteit.  

c. Categorieën: wanneer de verbinding zuiver is = zuiver begrip van een synthese = 
categorie � basisstructuren die a priori zijn. � via oordelen wordt eenheid tot 
stand gebracht.  

i. Causaliteit: ∼ Hume: causaliteit bevindt zich niet in de te ervaren 
werkelijkheid. 
                       ≠ Hume: causaliteit zit in het verstand, het is een structuur voor 
welbepaalde opeenvolgingen van waarnemingen als oorzaak en gevolg te 
zien.  
opm: of de werkelijkheid hieraan beantwoord kan men noch bevestigen, 
noch ontkennen. Enkel dat door structuren wetenschappelijke kennis a 
priori tot stand komt.   

d. Objectiviteit is menselijke werkelijkheid 
3) Transcendentale apperceptie en subject :kennis heeft een dubbele oorsprong: 

zintuiglijkheid en verstand � bij de a posteriori receptiviteit voegt zich de spontaniteit van 
het verstand, a priori.  
� aanschouwingen zonder begrippen zijn blind, begrippen zonder aanschouwingen zijn 
leeg. 

a. Transcendentale apperceptie= instantie die daarin eenheid brengt � zelfbewustzijn 
dat de denkactiviteit begeleidt.  

b. Transcendentale subject: zelfbewustzijn is een a priori element van het subject, een 
‘ik’ dat geen voorwerp van eraring of van het denken is.  

c. [dialectiek als onderdeel van het denkvermogen] 
 

BETEKENIS VOOR DE WETENSCHAP 

Je bekijkt alles door een kantiaanse bril. De echte werkelijkheid kan je nooit zien, ligt buiten het 
menselijk denken � objectiviteit: menselijke werkelijkheid = transcendentale subjectiviteit.  

Waarheid is altijd theoriegeladen � er is geen zuivere waarneming � onderzoek naar hoe mensen 
naar de dingen kijken, naar de betekenissen die ze eraan geven: interpretatie onderzoek. 

Kennis is bepaald door de cultuur en de sociale structuur.  
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DEEL 2: HERMENEUTISCHE TRADITIE 

Interpreteren is een van de meest alledaagse menselijke bezigheden maar wat is interpreteren 
eigenlijk? � wanneer de situatie je voor een vraag stelt.  
vb: Een potvis spoelt aan, veel mensen komen kijken � wetenschapper geeft duiding over het 
fenomeen.  
vb: volgen van een pijl: we interpreteren dit zonder er nog echt over na te denken. (Kan voor 
onduidelijkheid zorgen   trap omhoog of rechtdoor blijven wandelen?  
in de natuurwetenschappen wordt ook nog geïnterpreteerd.  

• Hermeneutiek < hermeneuo: uitleggen  
                             < technè: techniek 
                             richt zich op de vraag wat de mens doet in het proces van begrijpen en wat 
                             de mens daartoe in staat stelt. Zoekt regels om iets uit te leggen.  

• Hermeneutische wetenschap: 
o Geheel van methoden die voor interpreteren gebruikt worden 
o Sociale praktijken zien als teksten of spelen:  

� tekstanalyse als analogie 
� belevingsonderzoek: betekenis voor hen + analyse van de situatie  

Van bijbelexegenese tot algemene methodiek: Schleiermacher en Dilthey  

SCHLEIERMACHER 

GRONDLEGGER VAN DE HERMENEUTIEK 

Gaf aanzet tot een algemene interpretatieleer, vanuit de nood om teksten te interpreteren.  

HISTORICITEIT 

Voor een adequaat en wetenschappelijk begrip moeten teksten in de context van hun tijd geplaatst 
worden.  
� radicaal historisch: het menselijk denken is niet tijdloos maar getekend door de historische 
context.  
vb: Hoofse liefde 
(>< Kant: hield daar geen rekening mee.)  

DOEL VAN DE HERMENEUTIEK 

= reproduceren van de oorspronkelijke gedachtegang van de auteur. 
opm: onderkent het feit dat betekenis niet alleen afhangt van de intenties van de auteur.  

�onderwerpt een systematische methode van interpreteren die zich richt op de structuur van 
de tekst en zijn relatie me andere teksten.  
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BEGRIJPEN 

• Psychologisch: bedoeling van de auteur begrijpen. De innerlijke vorm 
• Grammaticaal: de uiterlijke vorm. De eigen orde van de tekst, de taalkundige structuur en 

de juiste lezing van de oorspronkelijke tekst.  
� Verstehen: rigoureuze en historische methode gericht op kenmerken en constructie 

HERMENEUTISCHE CIRKEL 

Een geheel kan slechts op basis van de interpretatie van de elementen begrepen worden, maar de 
duiding van de individuele elementen vereist een idee van het geheel en van de context. (circulair, 
wisselwerking).  

ROMANTIEK  

Hume ermee verbonden: het genie creëert zijn kunst onbewust en zonder rationele controle. De 
interpretator zal  het beter begrijpen dan de maker.  

Nu: doel is optimaliseren: het beter verstaan om zo terug te koppelen en te komen tot verbetering. 

 

  

DILTHEY 

NATUURWETENSCHAPPEN >< GEESTESWETENSCHAPPEN  

Werkt de hermeneutiek van Schleiermacher systematisch uit. � de hermeneutische methode is 
datgene wat geesteswetenschappen onderscheidt van de natuurwetenschappen.  
>< kennis slechts op zintuigen gebaseerd. (Hume, Kant) 

VERSTEHEN 

= het achterhalen van de innerlijke drijfveren aan de hand van de uiterlijke expressies. Je moet het 
beleven, niet alleen inleven: herscheppen van een tekst en de omstandigheden.  

LEVENSFILOSOFIE 

Mens is veel meer dan alleen maar een kennis verzamelend wezen � niet abstraheren tot een 
katiaans kennend subject, maar hem in de concreetheid en de historische bepaaldheid onderzoeken 
(kritiek van de historische rede).  
De mens is opgenoen in een soort van levenskracht (=de wil) die heel de geschiedenis, de natuur is 
opgewerkt. Hierbinnen situeert de opvatting van het interpreteren volgens Dilthey. Mens is: 

- Kennisobject 
- Gevoelsmatig wezen  
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HISTORISCH BESEF   

= middel om aan eigen historiciteit te ontkomen en zo ‘objectieve’ kennis verwerven: 
grenzen/mogelijkheden van de rede van de mens (∼kennen van Kant) 
Opm: antipsychologische benadering: sterke nadruk op de uiterlijke kanten. 

  

NEO-KANTIANEN 

INLEIDING 

Analyseren van het menselijk kennisapparaat door de cultuur en traditie = transcendentale analyse 

∼Kant: het idee dat het subject het fundament van de kennis vormt � kerntheorie van Kant 
uitbreiden.  

∼ Dilthey: menselijk bewustzijn is niet tijdloos en universeel maar historische bepaald.  

RICKERT 

1) Kritiek op Dilthey 
Veel te metafysisch en onwetenschappelijk + ‘verstehen’ is te subjectief en te psychologisch 
om als methodologisch fundament te kunnen dienen.  
 

2) Uitgangspunt: cultuur � cultuurwetenschappen= geheel van historisch bepaalde normen, 
waarden en gebruiken, ontstaan uit menselijk handelen � andere soort 
begripsvorming/theorievorming  
 
Natuur  Cultuur  

• Algemeenheden 
• Zonder betekenis of waarde 
• Nomothetisch: wetmatigheden  
• Generaliserend: ≥1 (steekproef) 

• Gericht op het bijzondere en het 
individuele 1 blijft 1 
waardenbetrokkenheid  

• Per definitie belichaming van 
waarden 

• Idiografisch: individueel 
 

 

Er is maar 1 empirische werkelijkheid, maar die valt onder verschillende gezichtspunten te 
begrijpen.  

3) Waardenbetrokkenheid (wertbeziehung)  
= hermeneutische oriëntatie op betekenis. Verstehen vloeit uit een systematisch 
onderscheid tussen natuur en cultuur als 2 strikt gescheiden sferen. (≠Dilthey: beginpunt) 
 

4) Probleem: waarderelativisme: Als gevolg van elk historisch tijdperk in termen van zijn 
eigen waarden zien. � gegeven het historische en het idiografische, kunnen we dan nog een 
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soort van universele waarden formuleren of is alles relatief?  
oplossing: waardenfilosofie van transcendentale en absolute waarden � universele 
geschiedenis.  
Waarden: objectief en irreëel � gelden a priori, maar zijn niet subjectief.  
vb: verstaan van ‘vrijheid’ in de Franse Revolutie.  
 

CASSIRER 

1) Kritiek Rickert:: te algemeen � Cassirer gaat zich toespitsen op de symbolische aspecten 
van de natuur: de symbooltheorie. 
 

2) Symbolische cultuur: algemene symbooltheorie: elke culturele uiting is een samenhangend 
geheel van symbolen � alomtegenwoordig.  
Symbool: elk zintuiglijk waarneembaar verschijnsel dat als teken van iets anders 
functioneert.  
vb: taal, mythe, religieus ritueel. 
� mens: symboliserend wezen: via symbolen geeft hij vorm aan de werkelijkheid.  
 

3) Onherleidbare symbolische dimensie: Er bestaat geen zuivere, theorielozen waarneming. 
Alle waarnemingen en kennis is onvermijdelijk vervuld van betekenis: al het zintuiglijke is 
betekenisgeladen (∼Kant: niet zuiver, door categorieën) 
 

4) Vergelijking Popper:  
∼Alle waarneming is interpretatieafhankelijk 
∼Aanpassen van de kantiaanse kentheorie aan de bevindingen van wetenschappelijk 
onderzoek.  
� Popper: alles is bekritiseerbaar � vooruitgang 
� Cassirer: historisch ontwikkeling van de menselijke symboolfunties = vooruitgang.  
 

5) Vergelijking Kant 
Kant: ervaring  rede 
Cassirer: ervaring  symboliserende vermogens van de mens.  
 

6) Symbolische vormen: maken het waarnemen en kennen van (empirische) objecten 
mogelijk. Elke vorm is een aparte en mogelijk onherleidbare, wijze van ‘weltverstehen.’ De 
structuur van een vorm bepaalt hoe men naar de wereld kijkt.  
� algemene theorie van Kant: onveranderlijke aanschouwingsvormen = transcendentale 
mogelijkheidsvoorwaarden voor empirische kennis.  
Cassirer: cultuurafhankelijke symbolische vormen.  
constructie van de systemen niet op basis van de al gegeven werkelijkheid, maar juist om 
vormgeving (gestaltung) van een werkelijkheid mogelijk te maken. 
 

7) Taal: het symbolisch systeem bij uitstek. Taal dient niet enkel als externalisatie van onszelf, 
het is ook een toegangsweg naar onszelf. Taal is productief: bewustzijn wordt pas door 
middel van taal bereikt.   
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WEBER 

VERSTEHENDE SOCIOLOGIE (SOCIALE WETENSCHAPPEN) 

Taak: het duidend begrijpen en in zijn verloop verklaren van menselijk handelen = de begrijpende 
sociologie.  

Onderwerp: sociaal handelen = handelen voor zover het op anderen gericht is en door de actor met 
een subjectieve betekenis verbonden wordt.  

� Menselijke verschijnselen als de kans op een bepaald type sociaal handelen. Aansluiten bij 
de subjectieve betekenis die actoren zelf aan hun handelen verbinden. (de individuele 
beweegredenen) 

BEGRIJPEN 

≠ in naturalistische zin 

≠ een getrouwe afbeelding van wat zich bij de actor afspeelt / reproductie  

= een constructie: de onderzoeker construeert een bepaald verstaan van het sociaal handelen � 
ideaaltypes: soort model van sociologische of historische verschijnselen, dat van toevallige 
individuele variaties abstraheert � categorieën 
Geen relativisme: socioloog moet conclusies trekken die voor eenieder standpunt geldig is 
(∼interpretatief onderzoek in de pedagogie) 
opm:  

• laten zich niet zomaar weerleggen door waarnemingen die ermee in strijd zijn 
• waardebetrokken.  

Niets alles is zomaar constructie: om ons hierin te behelpen gebruikt Weber ideaal typische 
constructies als heuristisch hulpmiddel.  

WAARDENBETROKKENHEID 

Geen reden om een algemene waardentheorie te vormen  
>< de kritiek van relativisme te zijn (= Rickert) 

≠vrij om persoonlijke waarderingen te mengen met wetenschappelijke oordelen. Ze moeten streng 
gescheiden blijven.  
� onderzoeker neemt een door waarden bepaald standpunt in om ordening in de chaos van 
gebeurtenissen te brengen. Daarna moet hij conclusies trekken die voor eenieder op datzelfde 
standpunt geldig zijn.  (transparantie in huidig interpretatie onderzoek) 
� staat waardevrijheid dus niet in de weg.  
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WAARDEN 

Idee dat historiserende wetenschappen op waarden georiënteerd moeten zijn. = Rickert 
opm: waardevrijheid � vermijden van Rickerts dilemma van relativisme en absolutisme.  

Waarden = empirische en historisch veranderlijke gegevenheden (dus geen tijdloze of 
transcendentale begrippen).  

KRITIEKE PUNTEN  

• verstehen levert geen wezenlijk andere uitleg op dan de betekenissen en waarden die de 
sociale actor zelf aan zijn handelingen hecht. De uitleg is hoogstens explicieter en 
systematischer. Met andere woorden de actor moet er zich in herkennen.  
Kritiek: heuristisch hulpmiddel, goed als voorbereiding, maar dat is het dan ook. 

• Begrijpen van eenmalige gebeurtenissen, bestuderen van een wereld die al betekenis heeft 
� interpretaties van interpretaties 
opm: sluit volledig aan bij het huidige interpretatief onderzoek.  

 

HEIDEGGER (NIET HERMENEUTISCH MAAR FILOSOFISCH ∼GADAMER) 

EXISTEREN (EXISTENTIËLE FENOMENOLOGIE) 

Existeren= buiten zichzelf staan., zichzelf overstijgen, nooit abstractie maken van de concrete 
leefwereld, er is geen geïsoleerd ‘ik’. Ex: het uitgaan � het uittreden naar iets anders.  
vb: studeren voor pedagoog = job voor later. Ik val niet met mezelf samen.  

1: In-de-wereld-zijn � 2: invulling ervan 

Het beslissende kenmerk van het ‘ik’ in het lichaam. Het is het standpunt ten opzichte van de 
wereld.  
opm: nooit puur objectief, altijd doordrongen van je subjectiviteit � lichaam : de ‘plaats’ waar je je 
de wereld toe-eigent.  

SEIN UND ZEIT: EEN ANALYSE VAN DASEIN 

Het wezen van de mens ligt in zijn existentie: het zijn van de mens ligt nooit voorgoed vast. De 
mensen heeft namelijk altijd de mogelijkheid om zelf zijn bestaan in te vullen.  

� Het wezen van de mens moet worden gerealiseerd door jezelf en niet door dé mens, door te 
existeren.  

� De mens is zijn mogelijkheden waarbij zijn bestaan wordt gekenmerkt door het kunnen-
zijn.  

“existentie voor essentie” (Sartre) 
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1) Dasein = er-zijn � de mens is er: hij bestaat in der wereld en heeft in zijn kunnnen-zijn een 
bijzondere relatie tot zijn eigen bestaan.  
Het dasein beseft dat het niet samenvalt met de gegeven feitelijkheid. Dat besef is geen 
cognitief weten, maar bestaat in het alledaagse beleven. 

a. In-der-welt-sein: het meest oorspronkelijke zijn van de mens is niet dat van een 
denkend bewustzijn (>< Descartes) maar van een concreet aanwezig-zijn in de 
wereld. Het denkende subject is slechts een afgeleide van een veel oorspronkelijker 
in-de-wereld-zijn.  
opm: ‘da’� fundamentele openheid van de mens op de wereld: een zijn bij dingen, 
een vertrouwdheid met de dingen. Niet zozeer het ruimtelijk aanwezig zijn. 

 
2) Mit-sein: het in-de-wereld zijn van dasein is wezenlijk een zijn-met-anderen. De mens leeft 

nooit geïsoleerd, hij bevindt zich altijd al in een wereld waarin ook andere mensen gegeven 
zijn. Dit besef van anderen is even oorspronkelijk als je omgang met de dingen (zie verder) 
in-der-welt-sein is essentieel een mit-sein 
Mit-dasein: mensen delen een gemeenschappelijke wereld waarop zij samen openstaan. 
Fürsorge: uiting van het mit-dasein. = alle mogelijke vormen van onderling gedrag. 
Opm: niet louter positief, het gaat om een oorspronkelijk bezig zijn.  
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3) Das man: mit-sein is wezenlijk voor het dasein == in de fürsorge ben je resoluut afhankelijk 
van anderen. Je kan nooit volledig ontkomen aan de eisen die andere aan je stellen.  
Wie is dat dan? Het is niemand concreet, maar een onpersoonlijk ‘men”. Het ‘men’ beheert 
voor een stuk je leven, in je dagelijkse bekommernis ontsnap je nooit aan de dictatuur van 
deze onpersoonlijke kracht: das man.  
 

4) Existentialen=structurele elementen van de openheid van de mens naar de wereld (da) � 
fundamenten in ieder mens. 
opm: ≠ niveaus in het bewustzijn, wel elementen die alle drie even oorspronkelijk zijn en 
die altijd tegelijk gegeven zijn.  
 

5) Befindlichkeit: affectiviteit. We benaderen de wereld vanuit een affectiviteit die ons gedrag, 
onze manier van kijken, onze houding bepaalt. � nooit stemmingloos in-der-welt-sein. Het 
dasein voelt zich altijd in het bestaan op een bepaalde manier. � aard, geaardheid  
opm: niet concreet (∼Kantiaanse bril) 
 

6) Verstehen: ≠theoretische kennis 
                     = oorspronkelijke, alledaagse verstaan: in ons bezig-zijn verstaan we impliciet 
onze omgeving en onze plaats daarin. 
                     = preconceptueel: het is niet uitgelegd, niet het resultaat van analyse. Het is een 
verstaan in de act zelf.  
vb: je wat wat je moet doen in een aula en je kent je plaats daarin als student.  
 

7) Rede: de taal, die de affectiviteit en het verstaan bepaalt. 
opm: niet zozeer het vermogen te spreken. Wel het vermogen om structuur aan te brengen, 
waardoor de wereld wordt ingericht.  
= de grondmogelijkheid om Dasein te ordenen en te structureren (inrichtend vermogen ∼ 
Cassirer) 
 

8) Historiciteit: het menselijk bestaan is wezenlijk tijdsgebonden (∼Schleiermacher e.a.) 
De mens is min of meer in staat om zijn ruimtelijke bepaling te overstijgen of zelfs te 
neutraliseren. Je kan echter op geen enkele manier je tijdgebondenheid uitschakelen.  
� geboortedatum perkt je mogelijkheden beslissend en definitief in. 
� er is tijd nodig om je leven te ontplooien, leven vraagt tijd 
� dasein is eindig en in alles wat we doen hebben we besef van de eindigheid.  
 

a. Faktizität: je bent reeds in de wereld. Je leven is feitelijk gegeven. Je kan niet anders 
dan je bestaanscontext op je nemen. 
= verleden 
� geworfenheit: dasein ervaart zich als in het bestaan geworpen, zonder daar zelf 
het initiatief voor genomen te hebben.  

 
b. Existenzialität: de mens gaat op zichzelf vooruit. Je bent nooit volledig bepaald.  

opm: mogelijkheden zijn wel niet onbegrensd.  
= toekomst 
� entwurf: je bent een ontwerp van jezelf. Je streeft naar een bepaalde toekomst. 
Het is een betrokken-zijn op het andere dan het Dasein 
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a. Omgaand met de dingen= heden 

opm: het is niet zo dat elke daad van de mens volledig beantwoordt aan de opgave 
om zijn mogelijkheden te realiseren. Soms handelt het men (das man) � 
automatische piloot. � authenticiteit veronachtzaamd kan + of – zijn.  
� verfallenheit 
� jemeinigkeit 
 

Verfallenheit  Jemeinigkeit  
Das man leidt volledig dasein. 
opm: niet altijd negatief. Wel 
wanneer we een doorsnee bestaan 
(durchschnittlichkeit) leven � 
inauthentiek bestaan.  
Bedrieglijke rust: keuzes hoeven niet, 
das man is eeuwig. 
� gevaar voor grundbefindlichkeit  

Het besef dat het jou bestaan is en 
dat je er zelf voor verantwoordelijk 
bent.  
� authentiek bestaan 
� Sein zum tode: aanvaarding van 
de eindigheid van het bestaan � 
bestaan als zinvol: keuzes moeten.  

 

 
9) Grundbefindlichkeit:  

≠ vrees: heeft een duidelijk object 
= (existentiële angst): angst voor het “niets”, angst voor onze existentie zelf en voor het 
ontwerpkarakter van het menselijk bestaan.  
= de meest fundamentele emotie � fundamenteel omdat ze het dasein exact confronteert 
met wat het dasein als het dasein is: een geworpen ontwerp.  
� jemeinigkeit: confrontatie laat dit zien.  
overvalt het Dasein in zijn doorsnee bestaan als gevolg van een gebeurtenis of ervaring.  
 

10) Sorge 
= aandacht, nauwlettendheid, zorgvuldigheid en overgave 
= fundamentele structuurelement van het dasein. In alles wat we in de alledaagsheid doen 
en laten, gaan we zorgend om met ons eigen bestaan, met de dingen en met anderen � 
kennis is niet primair, maar wel handelen (= het primaat van het handelen.) 
 
De 3 existentialen vinden hun eenheid in de zorg.  
 
De zorg is historisch, de dynamiek die de dimensies van de historiciteit mogelijk maakt.  
� echte zorg is zorgend-verantwoordelijk omgaan met de dingen op grond van wat in het 
verleden is gegeven en in functie van een nog naar de toekomst uitstaande realisatie van het 
eigen bestaansontwerp.   
 

11) Tuigen/objecten 
Dingen staan ten dienste van het Dasein. Ze zijn altijd gesitueerd in een groter geheel: 
tuigencomplex. Geeft voorkennis die een structuur aanbrengt aan het dasein.  
Tuigen bepalen omgeving en de omgeving bepaalt de tuigen. Alle dingen verwijzen naar 
elkaar: ze roepen elkaars bestaan op en maken het mogelijk.  
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a. Zuhanden: er is 1 punt dat niet meer ten dienste staat van iets anders, maar enkel 

nog naar zichzelf verwijst namelijk het dasein.  
al de rest bestaat door toedoen van het dasein en hun bestaan ligt in hun 
dienstigheid. Ze staan het dasein ter hand: zuhanden 
 
Een object leidt in feite doorgaans een sluimerend bestaan. 
 

b. Vorhanden: de dingen maken zich los uit het netwerk van verwijzingen, ze zijn niet 
langer sluimerend aanwezig � er gebeurde iets ongebruikelijk 
� de objecten zijn louter voorhanden: enkel nog gegeven, losgemaakt uit het 
perspectief van hun bruikbaarheid.  
� pus nu kunnen we ze abstraheren en kunnen we er wetenschappelijke analyse op 
doen, kunnen we ze ‘objectiveren’  
(oorspronkelijke instelling ten opzichte van de dingen wordt verlaten.) 

CONSEQUENTIES  

• Bewuste reflexie, wetenschappelijke kennis vindt pas in 2de instantie plats >< voorgaande 
filosofen. 

• Er is meer waarheid dan enkel wetenschappelijke waarheid 
• Dasein: plaats van de onthulling van zijn (zijnverstaan) 

vb: de wijze waarop wij vandaag met de dingen bezig zijn, drukt een bepaalde waarheid uit; 
beheerst door techniek. 
� we hebben een bepaalde waarheid over ons bestaan gekregen door na te denken over 
wie we zijn. Dat wordt nu vooral ingevuld door techniek; (je bent ‘naakt’ zonder je gsm,…) 
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GADAMER 

INLEIDING: ENKELE NOTIES 

Gadamer  probeert vorm te geven aan de hermeneutische methode in de geesteswetenschappen: 
samenvoeg van de hermeneutiek en Heidegger.  
� ook het hermeneutische uit de geesteswetenschappen kopiëren naar de gedragswetenschappen.  

1) Pedagogische wetenschappen: doel is optimaliseren. Wat we daarover zeggen gaat uit van 
de ware kennis.  
opm:  

a. Gaandeweg is ‘ware kennis’ verengd tot methodisch verkregen kennis (Descartes), 
∼ zekere kennis.  
� belangrijke stap: invulling van ‘ervaring’ is verengd tot ‘evidentie’/’bewijs’. Enkel 
dit soort ervaring is de toegangspoort tot ware kennis.  

b. Wetenschappelijk kennis = zintuiglijke imput + verwerking (Kant)  
� verenging van ‘wetenschappelijke kennis’.  
 

2) Andere waarheden laten zien 
Gadamer stelt dat er meer waarheden dan de wetenschappelijke waarheid (=Heidegger) is.  
∼ levenswijsheid, wat kan en niet kan.  
� notie van vooruitgang ± die van de natuurwetenschappen (een cumulatief proces).  
 

3) Verstaan 
Voor Heidegger: ermee kunnen omgaan. Gadamer vergroot dit. 
Voor Gadamer:  

a. Basisconditie 
b. Centraler � verstaan is zijnswijze. We zijn een geworpen ontwerp, maar geven zelf 

ook betekenis (=constructie). We weten wat te doen.   
c. Extra dimensie: zich met elkaar verstaan, tot overeenstemming komen. Het gesprek 

is hiervoor het middel bij uitstek.  
d. Historiciteit en eindigheid: Wetenschap is secundair op het verstaan dat we 

vanzelfsprekend vinden (=Heidegger) 
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SCHEMA 

 

VOORVERSTAAN 

Hermeneutische cirkel ≠ vicieuze cirkel 

= Heel ons conceptueel apparaat waarmee we een tekst te lijf gaan, onze ervaringen en kennis 
opm: we kunnen ook misvattingen hebben 
MAAR: een correcte interpretatie moet vrij zijn van misvattingen � we moeten ons door de dingen 
zelf laten leiden.  
interpretatie begint met het voorverstaan dat voortdurend vervangen wordt door een nieuw, 
nauwkeuriger verstaan: een proces van nieuwe projecties. Stapsgewijs opbouwen: 

• Idee (hunch) 
• Idee wordt aangepast � aangepast voorverstaan 

 
1) Anticipatie= verwachtingen 

interpreteren is een bewust zijn van de anticipaties en het aanpassen ervan in functie van 
wat je leest. Een bepaalde betekenis anticiperen.  
Voorstructureren:fore-having, fore-sight en fore-conception. Het verstaan is iets wat verder 
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bouwt op het vorige, je vertrekt niet van een wit blad, je verstaat al van alles.  
opm: oppassen met die voorstructureren � vrijhouden van verkeerde lezingen. We moeten 
ons laten leiden door de dingen zelf: we projecteren ons idee (=betekenis) van de tekst op 
de tekst = voorprojectie 
 

2) Objectiviteit = bevestiging van de anticipaties over de zaak: match tussen voorkennis en wat 
in de tekst staat. 

a. Voortdurend 
b. Radicaliserend 

 
3) Openheid= open blijven ten aanzien van de betekenis die de situatie ons geeft  

                   ≠ aan de kant schuiven van je subjectiviteit (bril afzetten: Kant) 
                   = situering in relatie tot ons voorverstaan.  
 

4) Sensitiviteit: geen neutraliteit (dat is een illusie), gen uitdoven van het eigen zelf (>< 
Descartes) 
Wel: het zich bewust worden van het zich eigen maken van het eigen voorverstaan, zich 
bewust zijn van de eigen vertekeningen.  
 

5) Methodologisch bewust verstaan: vormen van anticipaties en ervan bewust zijn zodat we 
kunnen checken � komen tot een juist verstaan van de zaak zelf.  
vb: je vertrekt vanuit anticipaties, die ga je controleren aan de hand van de data van 
interviews.  
 
 

VOOROORDEEL  

Wanneer we een tekst proberen te verstaan, vertrekken we vanuit een set van vooroordelen, 
gebaseerd op ons voorverstaan. Nooit tabula rasa.  
Opm: het gaat hier niet enkel om de negatieve invulling: VOOR-OORDEEL: een oordeel dat je vormt 
voor alle elementen grondig onderzocht werden ∼ verwachting die je uitspreekt voor een 
onderzoek. 
Vooroordelen kunnen zowel positief als negatief zijn. (>< Descartes: vooroordelen zijn slecht) 
opm: hoe maken we dan het onderscheid? We zijn ons immers niet altijd bewust van ons 
voorverstaan.  � door provocatie � het vooroordeel treedt naar de voorgrond = positief of 
negatief.  
Best vertrekken zonder vooroordelen, ons bewust zijn en opnemen en aanpassen.  
opm: We kunnen niet oordeelvrij zijn, het is juist eigen aan de mens (historiciteit).  

1) Traditie: we komen terecht in een traditie (cultuur): geworpenheid. Deze nemen we over.  
opm: we doen dit niet zomaar. Het impliceert een bewuste keuze om de traditie voort te 
zetten/ door te geven.  
Het is een grote bron van vooroordelen.  
 

2) Autoriteit: het wezen van de autoriteit is niet gebaseerd op onderwerping van de rede, maar 
is de act van het verstand. � iemands autoriteit aanvaarden doe je pas als je weet dat die 
superieur is en dat erkent � vooroordelen overnemen.  
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Tradities zijn een vorm van autoriteit: doorgegeven naar volgende generatie, we doen het 
omdat we het waardevol vinden. . Behouden van een traditie=act van de rede.  
opm:  

a. Het is nooit een blind volgen. 
b. Altijd verbonden met de idee dat wat de autoriteit zegt niet arbitrair is maar waar 

en dat dat getest kan worden 
><Verlichting: alle autoriteit en traditie te negeren: ze hebben niet willen inzien dat 
deze zaken ook waarheid uitspreken.  

c. Het aanvaarden van iemand anders zijn rede betekent dat je die persoon zijn 
autoriteit erkent. Je ziet in dat zijn oordeel beter/wijzer/meer geïnformeerd is dan 
het eigen oordeel 

 

ONDERZOEK DOEN 

Er wordt geen abstractie gemaakt van de historiciteit van de mens. Je moet je bewust zijn van je 
tradities.  
opm: de onderzoekslogica kan hier niet toegepast worden.  

Object geesteswetenschap                       ≠                object van de natuurwetenschap  

= blijvend belang: de relevantie ervan                    = om vooruitgang te boeken, altijd verder gaan. 
houdt niet op omdat iemand er een  
betekenis aan geeft. De waarde ervan  
hangt af van de interesse op dat moment.  
Mensen geven betekenis aan de wereld 
� tekst ≠natuur als object van de studie 

1) Anticipatie van betekenis: We verwachten iets over wat de tekst ons zegt, voordat we hem 
gelezen hebben door de voorkennis die we hebben. Het is belangrijk deze verwachting bij te 
stellen indien de tekst dit vraagt.  
Interpreteren ≠ ons verplaatsen in het initiatief van de ander 
                            = tot agreement in content 
 

2) Anticipatie van volledigheid: We gaan ervan uit dat de tekst een consistentie heeft: de 
auteur spreekt zichzelf niet tegen. (= rode draad) 
Verstaan van de tekst is een spanningsrelatie tussen vertrouwdheid en vreemdheid. Het 
gaat over het verstaan van de elementen om zo het geheel te begrijpen.  
opm: Je verplaatst je niet volledig in de geest van de auteur. Je kan je namelijk niet 
onttrekken van je relatie tot de tekst, je voorverstaan.  
>< klassieke hermeneutiek.  
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HORIZON 

De situatie moet transparant gemaakt worden, maar er zijn grenzen/limieten. 
� horizon: bakent het terrein af dat je kan zien vanaf een bepaald punt.  
                     

1) Kenmerken:  
a. Voortdurend in beweging; ligt nooit volledig vast, je ziet meer (verbreedt), al wat je 

meemaakt wordt erin opgenomen 
b. Nooit gesloten: er is altijd overlapping met de horizon van anderen. Ook voor 

teksten uit het verleden: je geeft er nooit een volledig andere interpretatie aan. Je 
bent wel gekleurd door eigen ervaringen en de kijk op zaken. (Bril kan niet volledig 
worden afgezet.)  
 

2) Historische horizon 
≠de verleden horizon van een auteur 
≠letterlijk transpositioneren  
= horizon van waaruit we die tekst proberen te verstaan. Je moet niet zomaar jezelf 
ontkennen. In zekere zin een klein beetje om te zien wat de ander ziet, maar we moeten ook 
en vooral onze eigen inbreng in de horizon brengen (eigen verstaan). 
= onderzoekshouding  
 

3) Horizonversmelting: zichzelf in de positie zetten van een ander is niet empathie of zich erin 
verplaatsen, wel 2 posities samenbrengen tot een hoger niveau.  
opm: het is geen optelsom, maar een combinatie van de 2 posities. 
Verstaan ≠ uit je horizon stappen en die van de ander overnemen, je blikveld is immers 
uniek door de gegeven gebeurtenissen, geen reconstructie 
                  = versmelten van 2 horizonten, een constructie (kritiek op Dilthey en 
Schleiermacher)  
Horizonversmelting= datgene wat er in de tekst van betekenis zit, wordt geconfronteerd 
met de vooroordelen van de lezer.  
opm: woorden uit de tekst krijgen pas betekenis wanneer ze in contact worden gebracht 
met de huidige betekenis.  
� spanningsrelatie tussen vertrouwdheid en vreemdheid = interpreteren.  
 

4) Interpreteren: analogie met een dagdagelijks gesprek: het gaat over iets en wordt door iets 
geleid (de zak).  
� men poogt samen tot een goed gesprek over de zaak te komen. Het houdt mogelijkheden 
tot verandering in doordat er over gesproken wordt + er is wederzijdse zinscommunicatie.  
� interpreteren: tussen de lezen en de tekst vindt er een wederzijdse zinscommunicatie 
plaats. Er komt een zin (betekenis) naar boven die niet van de lezer is, noch van de auteur 
maar een gemeenschappelijke.  
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BETER VERSTAAN 

Beter verstaan is niet de juiste term: het gaat om een verstaan op een andere manier. De echte 
betekenis van de tekst zoals die voor de lezer is, hangt niet af van de auteur en zijn toenmalige 
publiek.  
opm: Er bestaat niet zoiets al een ‘echte’ betekenis, die is immers altijd afhankelijk van de horizon.  
Gesprek: gezamenlijk tot inzicht komen, samenwerkingsrelaties tussen onderzoekers en 
onderzochten.  
� betekenis gaat altijd voorbij aan de auteur. Je hebt als auteur nooit DE betekenis in de hand.  
� alles verstaan houdt geen steek, het gaat telkens om een ander verstaan.  
opm: het is niet mogelijk om alle interpretaties samen te brengen en daar de ultieme interpretatie 
van te maken. Er is niet zoiets als een empirische logische waarheid. Er is enkele het anders 
interpreteren van gegevens. Maar er zijn grenzen aan de interpretaties (>< beklag op Heidegger) 
� je leest, naast de tekst, ook alle interpretaties vanuit je eigen horizon. Het is dus gewoon opnieuw 
EEN interpretatie.  

ENKELE VERDUIDELIJKINGEN: SOCIAAL HANDELEN 

≠gedrag (reflexen) 

= betekenisvolle interpretatie van de wereld= verstaan als bestaanseigenheid (spontaniteit) 
(=Heidegger). 

1) Handelen als expressie: handelen is een vorm van taal. Taal is een interpretatie van de 
wereld.  
� handelen is een interpretatie van de wereld (∼Heidegger) 
� handelen is een hermeneutisch gebeuren, er voltrekt zich een zeker verstaan.  
� in het handelen wordt een bepaalde betekenis uitgedrukt (naar analogie met een tekst) 
Verhouding tussen het handelen en betekenis? (tussen uitdrukking en wat uitgedrukt 
wordt) 
vb: een muziekstuk: er worden bij het spelen bepaalde accenten gelegd: er is een bepaald 
tempo, met een bepaald gevoel � je haalt er een bepaalde betekenis in naar boven, je doet 
iets met die notenbalken.  
� betekenis geeft vorm aan het handelen.  
opm: niet zomaar om het even wat doen! Er zijn bepaalde referentiepunten. Maar die 
punten betekenen niets tot je ze tot uitdrukking brengt.  
� elk handelen is een oorspronkelijk handelen. Of dat beter of slechter is, is een vraag van 
secundaire orde. (Het is evenzeer een interpretatie als het originele dat is).  
 

2) Methode >< waarheid  
Nuancering van Gadamer. Er zijn principes waarmee je rekening moet houden bij het 
interpreteren. 
opm: ≠handboekregels. 
Waarheid in de geesteswetenschappen: kan een methode zijn. 
 
Hermeneutische principes: 

a. Hermeneutische cirkel: wisselwerking van voorverstaan en datgene waarmee je 
geconfronteerd wordt � bewust zijn van die spanning  
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b. De zaak staat centraal: de betekenis van de zaak, daarover gaat het, niet de motieven 

van de schrijver.  
 

c. Vooronderstelling van volmaaktheid: ≠ veronderstelling van volledigheid.  
                                                                         = we veronderstellen dat de ander weet wat 
                                                                             hij zegt, dat dat geen onzin is en dat dit de 
                                                                             waarheid is. 
 

d. Interpreteren als gesprek: ander accent dan Gadamer. Heen en weer tussen 
vreemdheid en vertrouwdheid: als je alles al weet over de zaak, valt er niets te 
vertellen  
� er moet een zekere vreemdheid zijn. Als je niets over de zaak weet, kan je niet 
interpreteren. 
� er moet een zekere vertrouwdheid zijn.  
 

e. Horizonversmelting: een gezamenlijk zicht op de zaak.  
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DEEL 3: NARATIEF ONDERZOEK 

NARATIEF ONDERZOEK: VAN DE BOMEN EN HET BOS NAAR EEN INDELING VAN 
NARRATIEF ONDERZOEK BINNEN DE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

DEFINITIES 

1) Onderzoek 
a. Het verhaal (van de betrokkene of de onderzoeker) wordt als onderzoeksgegeven 

gebruikt.  
 

b. Het uiteindelijke resultaat van het onderzoek is een verhaal � het onderscheid 
tussen narratief onderzoek en ander kwalitatief onderzoek zit in het gebruik van het 
verhaal. Verhalen = diachronische data: waarin het duidelijke tijdsevolutie of 
ontwikkelingsperspectief zit.  
 

2) Analyse (Polkinghorne) 
Analysis of narratives  Narrative analysis  

 
= analyse van verhalen 
 
Op zoek naar thema’s in de verzamelde 
verhalen 
� verzameling van gevallen onderbrengen 
in categorieën + relaties ertussen aangeven. 
+ werkelijkheid wordt overzichtelijker 
(grote groep) 
+ paradigmatisch: abstractie maken van een 
particuliere  
- ten koste van unieke kenmerken en 
contextgegeven.  

= verhalende analyse 
 
Focus op dat ene geval. Info daarover wordt 
niet alleen uitverhalen gehaald maar uit 
verschillende bronnen.  
+ data aan elkaar relateren en in een 
consistent rapport gieten met een temporale 
structuur (plot)  
+ orde en betekenisvolheid aan het licht 
brengen die daarvoor niet duidelijk was.  

 
 

3) Verhaal 
De afbakening van narratief onderzoek gebeurt op grond van een bepaalde invulling van 
‘verhaal’ 
opm: deze wordt niet door iedereen gedeeld.  

a. Enge definitie: niet eender welke proza, maar ‘narrative as a story’ 
= welbepaalde vorm van discours waarin verschillende gebeurtenissen en 
menselijke handelingen samengebracht worden in een zinvol geheel rond een 
bepaalde rode draad, een centraal thema. Daarin wordt de complexiteit van 
menselijk gedrag met het samenspel van temporale gebeurtenissen, motivatie en 
toevalligheden en veranderende en intermenselijke relaties behouden. 
(Polkinghorne)  
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b. Ruime definitie: iedere tekst die bestaat uit volzinnen die samen een coherentie 
stellingname vormen = basismetafoor voor het menselijk leven: mensen beleven een 
verhaal waarinze personages zijn die op hun beur ook weer een rol hebben in 
andere verhalen (Connelly en Clandinin) 
� narratief onderzoek = studie van de manier waarop mensen de wereld beleven.   
 

4) K. Casey 
Vertrekt niet van een definitie van ‘narrative’. De stromingen geven ieder op hun manier 
een antwoord op de postmoderne conditie en zijn gerelateerd aan de recente 
ontwikkelingen in de sociale en culturele context / resultaat van demografische 
ontwikkelingen � verlies van grote overkoepelende waardekaders.  

a. Mens als actor en betekenis centraal � de mens is een betekenisgevend wezen 
(Gadamer) die hun betekenissen stichten en tot uitging brengen in het handelen.  
 

b. Verwerping van de idee dat kennis en exacte representatie is van de wereld zoals ze 
bestaat, los van de menselijke ervaring en het menselijk denken daarover (>< 
Descartes, = Gadamer � horizon) 
 

c. Relatie tussen onderzoeker en het subject: samenwerkingsproces, het samen 
beleven. De  relatie wordt gekenmerkt door gelijkheid en verbondenheid.  
� de subjectiviteit van de onderzoeker is medebepalend. Het is een gedeelde 
constructie en reconstructie (= Gadamer � horizonversmelting) 
 

d. Verbonden met sociaal-politieke overtuigingen: de waarheid aan het licht brengen 
door de unieke elementen van het verhaal en niet door onderliggende universele 
wetmatigheden.  Metafoor van de stem (voice) het geven van ieders individuele 
stem.  

opm: er worden geen formele criteria verbonden aan de onderzoeksdata.  

 

THEORETISCHE BENADERING EN ONDERBOUWING 

1) Ricoeur 
a. Persoonsidentiteit: begrijpen naar model van het verhaal: we geven een 

levensverhaal dat de narratieve identiteit vormt = garantie voor blijven ondanks de 
veranderingen.  
 

b. We gaan op zoek naar een narratieve identiteit door modellen die ons vanuit de 
cultuur worden aangereikt tot te passen op onszelf. 
 

c. Het subject is nooit bij aanvang gegeven: het ‘zelf’ komt tot stand door de inwerking 
op het zelf van culturele symbolen waarbinnen de verhalen die ons aangereikt 
worden in de literaire traditie op de eerste plaats komen. (= Heidegger � 
geworpenheid) 
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d. Intersubjectieve context is primair; je bent erin opgenomen � ingeschakeld in een 
symbolisch orde en je hoort eerst verhalen vooraleer je je eigen verhaal vertelt.  
Voor de compositie van zijn narratieve identiteit kan het individu niet anders dan 
gebruik maken van de taal en de verhalen die hem door de cultuur worden 
aangereikt.  
Opm: er zijn grenzen aan de compositie, door het feit dat het individu ook 
opgenomen is in het verhaal van anderen � vertellen is secundair, geënt op ons 
verstrikt zijn in verhalen.  
 

e. Je kan dus nooit buiten het zelfverstaan in narratief onderzoek. Het verstaan van het 
zelfverstaan is cruciaal om de redenen van het handelen te verstaan.  
 
 

2) MacIntyre 
a.  Het ‘zelf’ = een zelf wiens eenheid ligt in de eenheid van een verhaal dat de geboorte 

verbindt met de dood.  
 

b. Adequaat begrijpen van gedrag kan enkel als we de langetermijnintenties en het 
verband met kortetermijnintenties kennen en in rekening brengen (= historiciteit 
van Heidegger) 

 
c. Allemaal beleven we verhalen en begrijpen we os leven in termen van verhalen � 

verhaalvorm bij uitstek geschikt om het handelen van anderen te begrijpen.  
 

 

HET GEBRUIK IN PEDAGOGISCH ONDERZOEK 

1) In de opleiding van leraren: het bijhouden van een logboek om te reflecteren op de eigen 
onderwijspraktijk 
 

2) In teacher thinking-studies: kennis is sterk contextgebonden � voorgeschiedenis van 
belang 
 

3) In onderziek naar carrière: keuzes onlosmakend verbonden met de identiteit � 
levensverhaal 
 

4) Collaboratief onderzoek: gelijkwaardige situatie om professionele ontwikkelingen van 
leerkrachten te stimuleren � verhalen nodig.  
 

5) Femenistisch onderzoek: vanuit en politiek standpunt: 
a. Iemand het woord geven 
b. Autoriteit van het zelf invullen van de betekenis.  
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DISCUSSIE 

1) Het kiezen voor narratief onderzoek al gemakkelijk oplossing. 
a. misplaatst vertrouwen in de betrokkenen en in hun vermogen om een duiding te 

brengen in hun eigen wereld (Waite)  
b. Mensen in de situatie kunnen de situatie niet altijd het best inschatten doordat ze te 

betrokken zijn.  
 

2) hoe bevrijdend en emancipatorisch het ook is, het zal verdwijnen als het niet leidt tot de 
wezenlijke verandering (Connelly en Clandinin) 
 

3) Werken met verhalen is slechts een vertrekpunt. Ze moeten gezien worden als sociale 
constructies die ons in staat stellen om de sociale context waarin ze spelen te lokaliseren en 
te bevragen (Goodson) 
� enkel gebruiken waarvoor ze dienen. Geen generalisatie: wel een doorbreken van een 
doorbreken van een algemene mening over menselijk handelen. 
 

4) De epistemologie wordt vervangen door politiek.  
� niet geïnteresseerd zijn in kennis, maar in de verhalen omdat mensen zo een stem 
krijgen, of het nu waar is of niet.  
� verhalen mogen pas gebruikt worden wanneer ze epistemologisch respectabel zijn. Het 
is soms nodig mensen een stem te geven, maar enkel voor zover het iets zegt over de 
oorzaken van het handelen (D.C. Phillips)  
 

5) Adequaatheid, aannemelijkheid en een boeiend plot  
� geen criteria. Ze zijn wetenschappelijk en epistemologisch irrelevant. Ze zijn te subjectief. 
Duidelijkheid is nodig, iedereen moet ermee an de slag kunnen, ongeacht de evocatieve 
kracht. (D.C. Phillips) 
 

6) Een radicalisering van een persoonlijke verhaalkarakter kan leiden tot de verwerping van 
iedere veralgemenisering. (verhouding tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk) 
� verhalen zijn alleen nog voor de schrijven zelf + de verheerlijking geeft een authenticiteit 
die niet verantwoord is (Carter) 
 

7) Narrativiteit kan niet an de criteria generaliseerbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit 
voldoen. 
 
 

SLOTBESCHOUWING 

1) Context, het taalspel is noodzakelijk om het menselijk handelen te begrijpen 
 

2) Begrijpen van een praxis: spelregels achterhalen 
∼analogie tekst (=Gadamer � we lezen het sociaal handelen; We kunnen hierbij niet buiten 
de (ruimere) context) 
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3) Het begrijpen van de actor impliceert het begrijpen van hun zelfverstaan. Hierbij is 
herkenbaarheid in de theoretische uiteenzetting nodig (Winch en Taylor) �optimalisering 
en impact 
 

4) Vertrouwdheid met het onderwerp om te context te begrijpen (=Gadamer). Goed 
interpretatief onderzoek: persoon herkent zich in de interpretatie. 

 

BIOGRAFISCH ONDERZOEK 

UITGANGSPUNT 

De wijze waarop mensen handelen en betekenis geven aan situaties, wordt mede bepaald door 
ervaringen uit het verleden en verwachtingen naar de toekomst. (=biografisch perspectief) 

BEGRIPPEN 

1) Biografisch perspectief >< biografische methode 
a. Perspectief= globale invalshoek op de sociale werkelijkheid. Menselijk handelen: 

betekenisvol handelen, mede bepaald door de biografie.  
 

b. Methode=kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij de data de subjectieve perceptie 
en beleving releveren van levenservaringen voor de respondent. De meest gebruikte 
techniek: biografisch interview. 
 

2) Kenmerken 
a. Narratief: verhalend element in de data. 

Opm.: het gaat hier over de betekenis van feiten en gebeurtenissen voor het subject. 
Een verhaal plaatst de afzonderlijke gebeurtenissen in een samenhang vanuit de 
subjectieve betekenis die ze hebben voor de respondent.  
 

b. Constructivistisch: verhalen zijn altijd constructies: gebeurtenissen relateren aan de 
plot 
� voor de verteller (retrospectief) 
� voor de onderzoeker in zijn rapport  
 

c. Contextualisering: gebeurtenissen altijd gesitueerd in hun context, zowel ruimtelijk 
als temporeel. 
� ruimtelijk : institutionele omgeving, de sociale, culturele en intrapersoonlijke 
leefwereld.  
� temporeel: in de levensloop + die levensloop interpretatief ingebed in de ruimere 
socio-historische context.  
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d. Interactionisme: mensen construeren betekenissen door te interageren met de 
omgeving (vooral sociaal en cultureel)  
op: geldt ook voor de onderzoeker.  
 

e. Dynamiek: de data zijn momentopnames. De levensverhalen liggen niet vast, ze 
veranderen in functie van ervaringen en interacties.  
 

CONCREET ONDERZOEK: KELCHTERMANS 

1) Onderzoeksvraag 
De interesse: de professionele ontwikkeling van leerkrachten in het basisonderwijs.  
� hoe geven ze betekenis aan de talloze ervaringen die ze tijdens hun loopbaan opdoen en 
hoe beïnvloeden deze hun denken en handelen?  
� reconstrueren van de professionele biografie en blootleggen van het persoonlijke 
interpretatiekader. 
  

2) Situering 
a. Literatuurstudie: welke onderzoeken gingen hier al over?  

                                  Wat waren de conclusies? 
 

b. Vooronderzoek: klein onderzoek, gebaseerd op de ideeën verkregen uit de 
literatuurstudie, om te testen of het onderzoek oplevert wat gevraagd wordt.  
 

c. Voorlopig conceptueel kader: functioneert als geheel van ‘sensitizing concepts’ in 
het onderzoek 

i. PZV: geheel van opvattingen over zichzelf als leerkracht. 
Opm: zowel het proces als het product 

ii. SOT: persoonlijk geheel van kennis en opvattingen over onderwijs dat de 
leerkracht hanteert bij het uitoefenen van het beroep.  

iii. KF, KP, KI: sleutelervaringen die een grote impact hadden op SOT en PZV 

 

 

Wordt door de 
respondent aan de 
onderzoeker 
verteld  

Zaken die je kan 
opzoeken zonder 
de respondent 

_    _    _    _    _    _    _    _    _   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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3) Onderzoeksprocedure= gestimuleerde autobiografische zelfthematisatie: de leerkracht 
aanzetten tot het thematiseren van de eigen professionele loopbaan.  

a. Technieken: semi-gestructureerde biografische interviews, vragenlijsten, klas- en 
schoolobservaties, gesprekken met derden en documentenanalyse 
 

b. Onderzoeksdraaiboek = gedetailleerd overzicht van de onderzoekstechnieken en – 
instructies en de wijze waarop ze gebruikt dienden te worden.  
 

c. Onderzoekslogboek = gedetailleerd logboek met elk contact met de respondent, 
observaties tijdens de interviews, informele gesprekken en een reflexie over de 
persoonlijke belevingen tijdens de onderzoeken van de onderzoeker.  

 
d. Zeer tijdsintensief (12 weken / respondent) 

 
4) Dataverzameling:  

a. Transcriptie van interviews: protocollen 
 

b. Coderen van protocollen en uitgeschreven observaties: descriptief + een beperkt 
aantal interpreterende codes (SOT en PZV) 
opm:  
- in hoeverre zit er geen interpretatie in descriptieve codes? 
- er bestaat geen handboek voor codes, ze zijn onderzoeksgebonden. 
- ontwikkelen gaandeweg in het onderzoek. Er is een zekere ervaring voor nodig.  
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5) Data-analyse 

Verticale analyse  Horizontale analyse 
= within-site analysis  
 
Analyse per respondent�Professionele 
biografisch profiel=medium voor derden 
Opm= er zijn rijke beschrijvingen nodig voor 
rijke interpretaties 
 
Het  rapport opgesteld op basis van de codes 
Opm: het rapport moet een coherent geheel 
zijn. � basis voor horizontale analyse  

= cross-site analysis 
 
Analyse over de respondenten heen. � 
preciezere omschrijving van de begrippen 
uit het conceptueel kader en hun 
samenhang.  
 
Voortdurend vergelijken: een 
systematische analyse van de data en het 
permanent toetsen van de interpretaties 
aan de data.  
 

Opm:  

- Rigoureusiteit en systematiek om het wetenschappelijk onderzoekskarakter te 
garanderen 

- Ook garanderen dat het verhaal als verhaal voldoende tot zijn recht komt 
- ∼Gadamer � horizonversmelting: het samen schrijven van data is een constructief 

proces waarbij de horizon van de onderzoeker in aanraking komt met die van de 
respondent � een op een hoger niveau tillen van de betekenissen.  
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METHODOLOGISCHE MOEILIJKHEDEN EN MOGELIJKHEDEN 

1) Relatie onderzoeker-respondent 
Bepalend voor de kwaliteit en de kwantiteit van de verzamelde data.  
opm: de onderzoeker dient voordurend alert te zijn op de kwaliteit van de relatie.  
 

a. Vertrouwen: volledig engagement voor de autobiografische reconstructie 
 

b. Wederkerigheid: het verzamelen van data mag een eenrichtingsverkeer zijn. Door 
het vertellen van relevante persoonlijke anekdotes door de onderzoeker, is de 
sociale balans van geven en nemen in evenwicht.  (Herkenbaarheid)  
opm: opletten voor storende factor. Het kan ook leiden tot teveel van de eigen 
horizon in het construct te stoppen.  
 

c. relatieve buitenstaander: relatief � je moet als onderzoeker wel vertrouwd zijn met 
wat je onderzoekt om het te begrijpen. 
Buitenstaander � je vormt geen objectieve bedreiging (∼gadamer)  
 

d. gevoelsmatige aspecten: beide partijen observeren elkaar en vormen een 
evaluerend beeld.  
 

e. permanente zelfreflexie: zich constant bewust zijn van de eigen vooroordelen (= 
Gadamer)  
 

f. alerte onbevangenheid: je moet open staan voor wat de betekenissen van de 
respondent zijn.  
 

g. rol van de onderzoeker: actieve, geïnteresseerde en niet-beoordelende luisteraar en 
observator.  

 
2) aard van de dataproductie 

a. de respondent houdt (impliciet) rekening met de luisteraar en het ruimere publiek 
dat hij achter de onderzoeker vermoedt. Ook de verwachtingen van wat er met de 
data gaat gebeuren bepalen mee de verhalen.  
 

b. Mededelingsintentie: de verteller wil niet alleen mededelen maar ook de 
levensgeschiedenis verdedigen en legitimeren. Deze intenties kunnen een invloed 
hebben op het verhaal. 
opm: analyseer kritisch het retorische karakter.  
 

c. Subjectief en intersubjectief: altijd persoonlijke duidingen die ontstaan in een 
intersubjectieve context waarbij de verteller retrospectief eigen ervaringen 
meedeelt aan anderen.  
opm: ook de kenmerken van de interviewsituatie moeten ook opgenomen worden.  
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3) Ethische aspecten 
Hangen nauw samen met e relatie onderzoeker-respondent en met het soort data.  

a. Indringendheid: hoe diep mag men graven in de persoonlijke levensgeschiedenis?  
opm: geen vaste regels � tact en aanvoelen met respect voor de respondent en 
integriteit.  
 

b. Vertrouwelijkheid: de info moet vertrouwelijk zijn � anonimiteit.  
 

c. Machtsverhouding: er wordt op een respectvolle, niet-evaluerende en niet-
interveniërende manier omgegaan + de respondent weet van de 
onderzoeksbedoeling en de wijze van verwerking en stemde ermee in (=informed 
consent) 
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4) Kwaliteitsnormen 
a. Intersubjectieve navolgbaarheid: de onderzoeker beschrijft zijn activiteiten en 

keuzes zo helder en uitvoerig mogelijk zodat anderen het onderzoek stap voor stap 
kunnen reconstrueren en herhalen. Hiervoor zijn het draaiboek en logboek handig.  
 

b. Controle van de subjectiviteit: kan aan de hand van het onderzoekslogboek. � 
minimaliseren van de effecten van de aanwezigheid en wijze van optreden van de 
onderzoeker op de data (∼Gadamer)  
 

c. Triangulatie: het toepassen van meerdere onderzoeksmethoden of technieken op 
hetzelfde fenomeen. Betrouwbare meetinstrumenten? 
� afzonderlijke tekorten opheffen.  
� in tijd, ruimte, persoon en aard van de data.  
Ideaal: 3 verschillende onderzoekstechnieken/-momenten 
 

d. Validiteit: de mate waarin de verzamelde gegevens en de daaruit afgeleide inzichten 
en dergelijke een authentieke weergave zijn van de sociale werkelijkheid.  
� goede weerspiegeling van de betekenissen die e respondenten aan ervaringen 
gegeven hebben.  
 

e. Reactiviteit: samen met onderzoekseffecten onder controle houden door herhaald 
contact.  
� daling van atypische gedragingen omwille van de aanwezigheid van de 
onderzoeker.  
 

f. Communicatieve validering: zo dicht mogelijk bij het spontane narratieve gebruik 
van de respondenten blijven + voordurend terugkoppelen om te zien of je het wel 
goed begrepen hebt.  

 

 

GEVALSSTUDIE  

DEFINITIES  

1) Negatieve typering: de gevalsstudie wordt vaak negatief getypeerd door te verwijzen naar 
wat het niet is.  
Vb: niet-kwantitatief, niet-experimenteel, niet-positivistisch, niet-lineair-rationeel 
 

2) Positieve karakterisering: grondige studie van een afzonderlijke case met als globale 
bedoeling enerzijds fenomenen te identificeren en anderzijds bij te dragen aan 
theorievorming.  
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3) Het geval als entiteit (Merriam) 
Het object van de studie is het geval als een entiteit, een af te grenzen eenheid.  
Dat geval kan zijn: 

a. 1 individu 
b. 1 gezin 
c. 1 ruimer sociaal systeem 

 
4) Vanuit het onderzoeksproces (Yin)  

nadruk op het feit dat er verschillende informatiebronnen om het ene gaval in zijn 
natuurlijke omgeving in kaart te brengen.  
 

5) Vanuit het wetenschappelijke product: een rijke, gedetailleerde, diepgaande en holistische 
beschrijving van het bestudeerde fenomeen waarbij een herkenbare en niet-technische taal 
wordt gehanteerd.  
� particularistisch, descriptief en heuristisch.  
 

6) Soorten: vanuit de doelstelling (Stake) 
a. Intrinsieke: omwille van de interesse in 1 specifiek geval en niet zozeer in de 

representativiteit van het geval voor anderen. 
 

b. Instrumentele: kennisverwerving en theorievorming die verder gaat dan het 
specifieke geval. De keuze van het geval is gebaseerd op de aanwezigheid van 
eigenschappen die men typisch acht voor een groep van fenomenen.  
 

c. Meervoudige: verschillende gevallen van ongeveer dezelfde types.  
Door vergelijking van het gemeenschappelijke in een groep van fenomenen naar 
voren te halen.  

 
 

METHODOLOGISCH KWALITEIT 

1) Betrouwbaarheid 
Extern Intern  
= herhaalbaarheid 
Expliciet duidelijk maken van vooroordelen 
en proces (logboek en draaiboek) 

1) Interbeoordeelaarsbetrouwbaarhei
d: als verschillende onderzoekers 
hetzelfde materiaal gebruiken 
moeten ze ongeveer dezelfde codes 
gebruiken 

2) Intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid: 
terugkoppelen naar de 
respondenten.  

 
 

  

N=1 
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2) Validiteit 
Extern  Intern  

1) Generaliseerbaarheid: 
communicatieve validering 

2) Transferwaarde 
a. Het is niet zuiver 

generaliseerbaar, maar je kan 
wel door de specificiteit van 
de context te expliciteren de 
resultaten overdragen op 
situaties met een 
gelijkwaardige context 

�Thick descriptions van belang 
�Situaties zo selecteren dat de 
variatiebreedte van de gegevens met 
betrekking tot de kenmerken maximaal is  
(=purposive sampling) 

In de loop van het onderzoek continu 
nagaan of de onderzoeker de subjecten 
goed begrepen heeft + het voorleggen van 
tussentijdse analyses zodat de subjecten ze 
kunnen bijsturen waar nodig is = 
communicatieve validering. 

 

DE ONDERZOEKER ALS ONDERZOEKSINSTRUMENT: ROL VAN DE ONDERZOEKER 

In een gevalsstudie worden gegevens verkregen via een relatie tussen onderzoeker en subject, 
waarin de subjectiviteit van beiden meespeelt.  
� De subjectiviteit van de onderzoeker is een belangrijke methodologisch thema 
�De persoon van de onderzoeker is het onderzoeksinstrument bij uitstek.  
De data zijn niet te beschouwen als louter geïsoleerde informatie-eenheden die elk afzonderlijk ook 
door andere onderzoekers kunnen waargenomen worden. In de onderzoeker functioneren ze als 
cumulatieve informatie. Ze worden geordend en gelinkt als gevolg van het proces dat op gang kot 
tussen onderzoeker en case = horizonversmelting (=Gadamer) 

1) Product van gecontroleerde ontmoeting: de onderzoeker dient gericht om te gaan met zijn 
ervaringen , zijn subjectiviteit, er attent op zijn.  
� reflectie over elk ervaringsmoment.  
� geëxpliciteerde en gecontroleerde subjectiviteit 
 

2) Formiliariteit en ‘cultural stranger’ 
a. Going native=mate en aard van de contacten tussen de onderzoeker en het subject.  

er is een zekere familiariteit nodig om bepaalde gegevens te verkrijgen.  
 

b. Cultural stranger: Je moet een zekere vreemdheid met het onderwerp hebben om 
iets nieuws te ontdekken (het mag niet vanzelfsprekend zijn)  
+ >< overidentificatie en afsluiten voor bepaalde dingen 
= garantie voor objectiviteit en openheid.  
∼subjectieve buitenstaander 
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3) Kwaliteit 
a. Tolerantie voor ambiguïteit: er is geen vast stappenplan. Tijdens het onderzoek 

dienen voortdurend beslissingen genomen te worden en moet men inspelen op 
onvoorziene omstandigheden. � vaak is men lang op zoek naar elementen zonder 
zekerheid van te vinden.  
 

b. Zelfreflectie: onderzoeker beschouwt zichzelf  als deel van het onderzoek � 
alertheid, gevoeligheid en openheid op zeer intensief niveau.  
 

c. Gevoelig en alert zijn  
 

ETHISCHE ASPECTEN 

1) Anonimiteit: interne en externe anonimiteit ≠ 
� intern is vaak moeilijker te garanderen. De subjecten dienen zich in het verhaal te 
herkennen.  
 

2) Beïnvloeding: de aanwezigheid van de onderzoeker heeft een invloed op de resultaten. Die 
invloed vermindert met het stijgen van het aantal ontmoetingen. 

a. Intensief bewustzijn van de aanwezigheid van een vreemde 
b. Gerechtvaardigde aanwezigheid: verwachtingen zijn duidelijk  
c. Conversationele fase: spontaan. 

 

ANALYSE 

De gegevens hebben hun neerslag in woorden. Er is een onmiddellijke registratie van de ruwe 
gegevens � permanent zo volledig mogelijk en nauwkeurig gegevens bijhouden.  

1) Analyseschema: cyclisch � men doorloopt verschillende malen het materiaal ∼ conceptuele 
kader 
 

2) Inhoudsanalyse: coderen van gegevens. Per code wordt er een inhoudsanalyse gemaakt. 
Deze worden daarna bijeengebracht.  
opm: voor meervoudige gevalsstudies kan zowel een horizontale als een verticale analyse.  
 

3) Terugkoppeling: resultaten vergelijken met bestaande theorieën en deze zo eventueel te 
verdiepen of bij te sturen � reële bijdrage aan wetenschappelijke theorievorming.  
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HET SCHRIJFPROCES 

Rijke data en de zorgvuldige analyse ervan moeten adequaat neergeschreven worden.  
opm: dit vereist een ijzeren discipline 

1) Literatuurstudie  
2) Vooronderzoek (a.d.h.v. analyseschema): probleemstelling  
3) Vervolgonderzoek  

Neerschrijven= een vorm van denken en van weten � rigoureuze wetenschapper + novellist 
combineren.  
opm: het resultaat moet communiceerbaar zijn en een transferwaarde hebben.   

1) Plaatsvervangende ervaring bij de lezer teweegbrengen 
2) Metaforisch � de overeenkomsten en verschillen met de eigen situatie zien 
3) Basis om de eigen situatie te reconstrueren of opnieuw betekenis te geven.  
4) Doel: praktijk optimaliseren: 

a. Vanuit literatuurstudie 
b. Vanuit gevalsstudie 

 

CONCREET ONDERZOEK: HULPVERLENING AAN MULTI-PROBLEM-GEZINNEN 

1) Multi-problem-gezin 
a. Chronisch en complex netwerk van socio-economische en psycho-sociale problemen 
b. Ook problemen eigen aan het hulpverleningssysteem paradox uit de 

literatuurstudie.  
� probleem zit op een hoger niveau: de hulpverleningsrelatie 
 

2) Methodologie en opbouw 
a. Hulpverleningsperspectief: aan de hand van verdere literatuurstudie 
b. Gezinsperspectief:  

i. Basisonderzoek: basis voor conceptueel model (5 gezinnen) 
ii. Vervolgonderzoek: gezin en hulpverlening (1 gezin)  

 
3) Gezinsperspectief: 

a.  De elementen uit het hulpverleningsproces die de dreiging van plaatsing groter 
maken en de geassocieerde hulpverlener worden negatief geëvalueerd en 
gewantrouwd.  

b. Ouders willen in hun ouderrol bevestigd worden. Ze willen erkend worden als 
goede ouders die het beste met hun kinderen voorhebben.  

c. Boszormenyi Nagy: de verticale loyaliteit vormt de basis voor de horizontale 
loyaliteit: mensen blijven loyaal ten aanzien van hun ouders, zelfs al ze de band 
verbroken hebben.  
opm: pedagogische verantwoordelijkheid is de keerzijde: er moet evenwicht zijn.  

d. Boszormenyi Nagy: balans van verdiensten en verplichtingen � gerechtigheid: 
wanneer je het ene doet, heb je recht op het andere, de schuld van een ander wordt 
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groter. In de Multi-problem-gezinnen: gebrek aan evenwicht in de balans in de 
vorige generatie (destructieve gerechtigheid)  
 

4) Aanzetten voor de hulpverlening  
a. Nieuwe definitie vanuit de hulpverlenersrelatie vanuit de 2 perspectieven  
b. Er is een strijd van perspectieven in de relatie 

i. Hulpverlener moet de betekenissen van de betrokkenen meenemen in de 
hulpverlening 

ii. Het geeft handvaten voor andere gezinnen.  
iii. Transgenerationeel mandaat (erfenis van de eigen ouders doorgeven) 

=pleidooi voor gezinsgerichte hulpverlening.   

 

DISCOURSANALYSE 

DEFINITIE 

Er is geen vaste definitie. De manieren van informatie verkrijgen vormen geen definities. Ze vormen 
denkapparaten die de onderzoeken leiden met het oog op specifieke data en specifieke vragen.  
Discours: verbaal in combinatie met non-verbaal: de woorden, de gebaren, gedragingen, wijze 
waarop de interactie verloopt,… 
discours: taalgebruik: analyse van de taal 
Discoursanalyse: het taalgebruik (discours) dat op een bepaalde manier gebruikt wordt (Discours).  

Opm: Discours beïnvloeden elkaar en creëren er zo nieuwe.  

 

 

BEGRIPPEN 

1) Situated meanings = een beeld of patroon dat we ter plekke construeren als we 
communiceren, gebaseerd op ons beeld van de context en onze ervaringen (∼Gadamer � 
horizon en traditie) 
opm: komen tot stand tussen 2 mensen en door interactie.  
vb: Ik heb koffie gemorst: Ik ga een dweil halen (vloeistof) 
                                                  Ik ga een borstel halen (bonen/korrels) 
 

2) Cultural models= verhalen, verbonden beelden of theorieën gedeeld door mensen in een 
specifieke sociale of culturele groep. � geheel van betekenissen waarin je wordt 
opgenomen.  
opm: linken aan elkaar � grote verhaallijnen.  
Zie Ricoeur 
vb: het student zijn . Bepaald mee hoe een student zijn status gaat geven. 
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3) Reflexivity= wederkerige relatie tussen taal en werkelijkheid 
� taal weerspiegelt de realiteit en geeft er tegelijkertijd vorm aan.  
� bepaalde setting creëren  
vb: de taal tussen proffen en studenten in e-mails. 
 

4) Situation= situatie/context waarin de taal wordt gebruikt. 
Er zijn 5 aspecten: 

a. Symbolische aspect 
b. Activiteit 
c. Materiële aspect 
d. Politiek aspect 
e. Socio-cultureel aspect 

Vb: mensen die elkaar tegenkomen in de gang � knikken /  wat is uw probleem? 
Zelfde situatie maar door taal doe je iets, je sticht iets (performatief)  
Kan in kleine dingen zitten.  

 
5) Cues and clues: we proberen aanwijzigen (clues) en signalen (cues) te krijgen om de 

betekenis te achterhalen.  
Er zijn 6 elementen die een bepaald door wederkerigheid stichten: 

a. Syymbolische opbouw 
b. Wereld 
c. Activiteit 
d. Sociaal-cultureel 
e. Politiek 
f. Connecties: aannemingen over de link met verleden en toekomst.  

 
6) Social languages: taal is nooit zomaar de standaardtaal. Er zijn vele wijzen van spreken 

binnen eenzelfde taal (taalregister). 
 

PRAKTISCHE ASPECTEN 

1) Analyse is gebaseerd op alle details van het discours 
2) De onderzoeker bepaalt wat relevant is, ∼ codering 
3) Transcriptie: niet vrij van een soort indeling/oordeel 
4) Wat is het ideaal?  

a. Vragen stellen ten aanzien van de tekst 
b. Gelet op de 6 handvaten 

5) Analyse 
a. Gesitueerde betekenis van begrippen 
b. Begrippen 
c. Culturele modellen � social languages  
d. Situated meanings 

� Antwoord op de 6 vragen.  

 

 


