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1. Zou je onderstaande omschrijvingen en stellingen onderschrijven vanuit het boek van M.
Packer, m.a.w. zou Packer akkoord gaan met onderstaande stellingen? Waarom wel/niet?
(Ga afzonderlijk in op elke omschrijving of stelling.)

a. “Bij kwalitatief onderzoek is een realistisch doel dat de onderzoeker onpartijdig blijft; dat
wil zeggen, onpartijdig is ten opzichte van de uitkomst van het onderzoek, de eigen
vooroordelen erkent en zo onbevooroordeeld en waardevrij mogelijk optreedt.”i

b. “We moeten [...] proberen het risico te vermijden dat onze veldnotities […] ongewild
geobjectiveerd worden als kennis die wordt geproduceerd door ons individuele cognitieve
proces over wat er werkelijk is gebeurd, waardoor we in de praktijk de constructionistische
premisse over het hoofd zien dat kennisproductie sociaal is en dat objectiviteit als
dusdanig een functie van sociale relaties is.”ii

c. “Interview – een methode voor gegevensverzameling waarbij twee of meer mensen
informatie uitwisselen via een reeks vragen en antwoorden.”iii

d. “Kwalitatieve onderzoeksresultaten zijn moeilijk te repliceren omdat ze ongestructureerd
zijn en vaak afhankelijk zijn van de vindingrijkheid van de onderzoeker. […] Het is [daarom]
onmogelijk om te weten hoe de bevindingen kunnen worden gegeneraliseerd naar andere
soortgelijke gevallen.”iv

(1,25 punt per stelling)

a. neen
Een onderzoeker mag de resultaten natuurlijk niet vertekenen. Maar deze stelling gaat uit
van de mogelijkheid dat vooroordelen aan de kant gezet kunnen worden. Dat gaat in tegen
hoe Packer voor-oordelen begrijpt, nl. (cf. hermeneutiek, Gadamer) als onze toegang tot de
sociale werkelijkheid; cf. “application”.

b. ja
Veldnotities zijn in de opvatting van Packer (cf. Geertz) ook altijd al “fabrications”, of een
vorm van “faction”, of “inscripties”.

c. neen
Aan deze omschrijving ligt de conduit metaphor ten grondslag (uitwisselen van informatie),
terwijl voor Packer een interview altijd een gezamenlijke productie van betekenis is.

d. ja … maar …
Klopt dat kwalitatief onderzoek afhankelijk is van de onderzoeker (subjectiviteit van de
onderzoeker speelt altijd mee). Maar dat vormt voor Packer geen probleem omdat
veralgemeenbaarheid/generaliseerbaarheid geen doel is in/van kwalitatief onderzoek.
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2. In de colleges hebben we gezien dat het onderzoek van Milstein een goed voorbeeld van
kwalitatief onderzoek is beoordeeld vanuit de positie van Packer.

a. Een belangrijk begrip voor Packer is het begrip “complicity” – een begrip dat hij op
verschillende manieren gebruikt. Op welke wijze(n) is dit begrip werkzaam in het
onderzoek van Milstein? Geef (telkens) een duidelijk voorbeeld uit het onderzoek
van Milstein.

b. Twee centrale noties bij Gadamer (wiens positie Packer onderschrijft) zijn
“vooroordeel” en “horizonversmelting”. Hoe zie je deze begrippen aan het werk in
het onderzoek van Milstein? (Geef duidelijke voorbeelden uit het onderzoek van
Milstein.)

(deelvragen a en b tellen elk voor 2,5 van de 5 punten mee)
(vraag is gescoord op 4 en daarna omgezet naar een score op 5)

a. Begrip is op 2 manieren werkzaam in onderzoek Milstein:

- Als “complicity” (letterlijk: medeplichtigheid) van de onderzoeker: cf; p. 303:
“accomplice”, “partnership in an evil action”. Dit impliceert dat de onderzoeker een
“awareness of existential doubleness” vertoont. Onderzoeker is nooit zomaar “daar”
(veld), maar tegelijk altijd “hier” (academische wereld). “Medeplichtigheid wijst precies
op die dubbelheid en het bewustzijn ervan.

- [correct voorbeeld uit artikel]

- Als “ontological complicity” van de respondenten (c.q. de kinderen): het onderzoek toont
hun manieren van zijn in de wereld; de kinderen zijn vertegenwoordigers van een
manier van leven.

- [correct voorbeeld uit artikel]

b.

- voor-oordeel: niet noodzakelijk negatief, maar toegang tot begrijpen van tekst/sociale
werkelijkheid; voor-oordelen worden uitgedaagd in confrontatie met tekst/manieren van
zijn

- [correct voorbeeld uit artikel]

- horizonversmelting: (stricto senso) het samenkomen (“dialogue”, aldus Gadamer) van
verleden en heden in het begrijpen van een tekst (toegepast) samenkomen van de
horizon van de onderzoeker (lezer) en de horizon van de respondent (tekst)

- [correct voorbeeld uit artikel]
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3. Brownyn E. Wood (2014) onderzoekt hoe jongeren burgerschap ervaren en er uitdrukking
aan geven.

a. Zou je haar onderzoek een vorm van “ethnomethodology” kunnen noemen (Cf.
Garfinkel in hoofdstuk 8)? Waarom wel/niet? Beargumenteer je antwoord a.d.h.v.
volgende drie elementen: “constitution”, “subjectivity”, en “products of investigation”, en
geef telkens een concreet voorbeeld uit de tekst van Wood. (Zie tabel 8.4 op p. 265,
kolom onder Garfinkel.)

b. Hoe begrijpt Wood zichzelf als onderzoeker en is dat in lijn met hoe Packer vindt dat
een onderzoeker zich moet opstellen in kwalitatief onderzoek? Beargumenteer je
antwoord.

(deelvraag a: op 3 van de 5 punten)
(deelvraag b: op 2 van de 5 punten)

a.
CONSTITUTION (Garfinkel): gaat over hoe
praktijken (sociale orde) gemaakt worden
door de concrete dagelijkse activiteiten van
de betrokkenen; die gemaakte orde is
contingent; en het maken ervan is “ongoing”

WOOD: praktijk = burgerschap
Vb.

- met “constituted”, “constitutive nature”
- hoe jongeren concreet burgerschap

vormgeven

SUBJECTIVITY (Garfinkel): gaat over hoe
de betrokkenen zichzelf begrijpen door de
praktijken die ze ondernemen; subjectivity
zit niet in het hoofd, en is geen
representatie, maar manifesteert zich in de
concrete praktische activiteit

WOOD
Vb.

- hoe citizenship zichtbaar is in wat
jongeren doen

- hoe ze zichzelf definiëren als goeie
burger

PRODUCTS OF INVESTIGATION
(Garfinkel) zijn geen theorieën, modellen;
zijn ook niet in een speciale taal opgesteld;
maar zijn accounts of practical engagement

WOOD
Vb.

- vb van zo’n “account” uit het artikel

b.
- Wood is zich duidelijk bewust van de eigen aanwezigheid als onderzoeker.
- Dat bewustzijn manifesteert zich concreet in een vorm van self-reflexive writing (I-

vorm).
- De aanwezigheid wordt door Wood onderkend in termen van “power” (balance) van de

kant van de onderzoeker.
- Die aanwezigheid wordt verder door haar ook onderkend in termen van het gegeven

dat de onderzoekssituatie mede de “data” genereert.
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4. Op p. 312 van zijn boek brengt Packer het probleem van het subject-object dualisme ter
sprake en citeert daarvoor, met instemming, Wieder (cf. “The problems encountered …
necessity of literal description”).

a. Epistemologisch is dit subject-object dualisme terug te voeren tot de moderne
wijsbegeerte. Leg uit.

b. Wood gebruikt in haar onderzoek twee specifieke onderzoeksmethoden, “café-
style focus groups” en een visuele methodologie genaamd “Photovoice”. Slaagt
Wood er met deze 2 methoden in om te ontsnappen aan het probleem van het
dualisme zoals Packer dat hier (op p. 312) bij monde van Wieder formuleert?
Waarom wel/niet? Maak in je antwoord een duidelijk onderscheid tussen de 2
methoden.

(deelvraag a: 2 van de 5 punten)
(deelvraag b: 3 van de 5 punten)

a.

Algemene punt is dat in de moderne wijsbegeerte zich een zogenaamde wending naar het
(denkende) subject voltrekt: oorsprong en uitgangspunt van zeker kennis is niet langer de
objectieve werkelijkheid, maar het denkende subject zelf.

Bij Descartes neemt dit een aanvang: zekere kennis vanuit een eerste zekerheid (Cogito
ergo sum), en dat is dus een zekerheid van het denken: subject wordt hiermee uitgangspunt.
Tegelijk wordt hier een scheiding tussen denken en objectieve werkelijkheid in het leven
geroepen. Er moet een brug geslagen worden tussen denken en wereld.

Bij Kant zien we een radicalisering van deze beweging/wending naar het subject. Zekere
kennis is een “constructie” op het niveau van subjectieve representaties. (Objectiviteit is
transendentaal-subjectiviteit; het Ding an sich is onbekend.) Dat impliceert ook een radicale
scheiding tussen subject en object.

b.

Probleem van het dualisme is: waarheidsgetrouwheid van de descriptie. “Is het een
correcte/juiste descriptie?”

Ja, Wood ontsnapt aan het probleem van het dualisme.
- Café-style focus groups: HOEWEL ze de regie bij de jongeren legt en de “natural

everyday conversations” beoogde te vatten … (m.a.w. hoewel het lijkt op een zoektocht
naar letterlijke descriptie …)

- Photovoice: HOEWEL ze controle bij de jongeren legt om processen en gebeurtenissen
te vatten die anders gemist zouden worden … (m.a.w. hoewel het lijkt op een zoektocht
naar letterlijke descriptie …)

- … is het NIETTEMIN duidelijk dat Wood erkent dat de antwoorden/de data die de
jongeren genereren “socially constructed and situated” zijn, gecreëerd door de
specifieke “pedagogische contexten” van het onderzoek ze gaat m.a.w. voorbij aan
het probleem van het dualisme
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i In qualitative research, a realistic aim is for the researcher to remain impartial; that is, to be
impartial to the outcome of the research, to acknowledge their own preconceptions and to
operate in as unbiased and value-free way as possible.
https://www.aqr.org.uk/glossary/objectivity#:~:text=In%20qualitative%20research%2C%20a
%20realistic,value%2Dfree%20way%20as%20possible
ii We must […] seek to avoid the risk that our field notes […] unwillingly become objectified as
knowledge produced by our individual cognitive process about what really happened, thus, in
practice, overlooking the constructionist premise that knowledge production is social and that
objectivity is in itself a function of social relations. (Bengtsson, T. (2014). What are data?
Ethnographic experiences with young offenders. Qualitative Research, 14(6) 729–744. (citaat:
p. 741))
iii Interviews -- a method of data collection that involves two or more people exchanging
information through a series of questions and answers.
(https://scientificinquiryinsocialwork.pressbooks.com/chapter/13-1-interview-research-

what-is-it-and-when-should-it-be-used/)
iv Qualitative  research  findings  are  difficult  to  replicate  because  it  is  unstructured  and
often reliant upon the researcher’s ingenuity. […] It is [therefore] impossible to know how the
findings can be generalized to other similar instances.
https://www.researchgate.net/publication/331684855_THE_IMPORTANCE_OF_QUALITATIV
E_METHODS_IN_AN_EXPLORATORY_BUSINESS_RESEARCH_A_CASE_STUDY_FROM_PUNJAB
_INDIA


