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Kwalitatief onderzoek checklist

Beoordelingscriteria voor een kwalitatief onderzoek

Naam beoordelaar: .......................................................... Datum: ...............................................................................................

Titel: ........................................................................................................................................................................................................

Auteurs: ...............................................................................................................................................................................................

Bron: ......................................................................................................................................................................................................

Korte beschrijving onderwerp: ....................................................................................................................................................

Kenmerken onderzochte groep: .................................................................................................................................................

Manier van selectie deelnemers: ………………………………………………………………………………

Waarnemingsmethode:

O observatie

O (diepte-)interview

O focusgroepinterview

O documentanalyse

O anders, namelijk ………………………………………………………………………………………………

KWALITEIT

item uitwerking Ja / nee

Is er een goede vraagstelling? Past de vraagstelling bij kwalitatief 
onderzoek?

Is de vraagstelling relevant?
Is de gebruikte 
waarnemingsmethode
adequaat?

Persoonlijke ervaringen, percepties: 
interview
Heersende opvattingen binnen een 
groep: focusgroep
Gedrag van mensen: observatie

Is desamenstelling van de 
onderzoekspopulatie
adequaat?

Bij kwalitatief onderzoek hoort purposive 
sampling; convenience sampling en 
random sampling zijn niet optimaal, omdat 
ze niet gericht zijn op het selecteren van zo 
veel mogelijk variatie, maar soms is het 
verkrijgen van een goede 
onderzoekspopulatie dermate moeilijk dat 
men niet ontkomt aan deze methoden
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Is het materiaal adequaat
verzameld?

Kwalitatief onderzoek vraagt:
– topiclijst; dit hoeft niet bij elke vorm 
 van kwalitatief onderzoek; een 
 voorbeeld hiervan is participerende 
 observatie
– deskundige interviewer;
– cyclische afwisseling van 
 dataverzameling en analyse;
– saturatie;
– beschrijving van mogelijke 
 selectiebias

Is het onderzoek 
controleerbaar?

Audio-of video-opnames

Is de analyse adequaat? Cyclische afwisseling dataverzameling
en analyse?

Is de analyse gedaan door deskundige
onderzoekers?

Is het coderen gedaan door 
onderzoekers onafhankelijk van 
elkaar?

Is voldoende gezocht naar 
contrasterende meningen?

Is de analyse in voldoende diepte
beschreven? 

Biedt de beschrijving voldoende 
inzicht in destappen waarmee de 
onderzoeker vanuit de data tot codes, 
categorieën en thema’s komt?

Zijn de citaten adequaat?

Is het uitgangspunt van de
onderzoeker duidelijk?

Is het uitgangspunt duidelijk (vooral 
ook voor analyse belangrijk)?

Passen de conclusies bij het
kwalitatieve karakter van het
onderzoek?

Is de conclusie kwalitatief 
geformuleerd?


