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KWALITATIEVE ONDERZOEKSMETHODEN 

OEFENVRAGEN VOOR HET TENTAMEN VAN 22-01-2014 

1. 
 

Uitspraak 1: In de productladdering is een instrumentele waarde (instrumental 
value) abstracter dan een functioneel voordeel (functional benefit). 
 
Uitspraak 2: ‘A comfortable life’ (comfortabel leven) is een eindwaarde in de 
middelen-doel keten. 

A. Noch uitspraak 1, noch uitspraak 2 is juist. 

B. Alleen uitspraak 1 is juist. 

C. Alleen uitspraak 2 is juist. 

D. Zowel uitspraak 1 als uitspraak 2 is juist. 

 

2. Volgens de aanpak van Grounded Theory moet je bij het analyseren van 
kwalitatieve data … 

A. Altijd gebruikmaken van software voor tekstanalyse. 

B. De concepten uit je conceptuele model vertalen in codes en deze codes proberen te 
koppelen aan de data. 

C. Voortdurend aanpassingen maken in de codes op basis van de data. 

D. Verschillende theorieën vergelijken. 
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3. Waarom is het volgens de gastspreker Inge Westbroek (zij sprak over Focus Groepen 
en de rol van de kwalitatieve marktonderzoeker) voor groepsdiscussies belangrijk 
om niet teveel opnameapparatuur te gebruiken? 

A. Als je een groepsdiscussie met veel verschillende apparaten wil vastleggen kun je als 
onderzoeker in de war raken. 

B. Niet alle opnameapparatuur is in staat om de groepsdiscussie op te nemen met goede 
beeld- en geluidskwaliteit. 

C. De deelnemers aan de groepsdiscussie kunnen zich ongemakkelijk gaan voelen en zich 
anders gedragen. 

D. Opnameapparaten kosten geld; als je er te veel van gebruik, wordt het onderzoek te 
duur (voor een opdrachtgever). 

 

4. Uit een onderzoek blijkt dat er verschillende omstandigheden zijn waarin een 
fenomeen zich voordoet. Van welk soort onderzoek kan dit als een uitkomst worden 
beschouwd? 

A. Contextual research 

B. Explanatory research 

C. Evaluative research 

D. Generative research 

 

5. Uitspraak 1: Observatie is een vorm van van nature voorkomende data (naturally 
occurring data).  
 
Uitspraak 2: Het idealisme houdt in dat er een onafhankelijke werkelijkheid bestaat. 

A. Noch uitspraak 1, noch uitspraak 2 is juist. 

B. Alleen uitspraak 1 is juist. 

C. Alleen uitspraak 2 is juist. 

D. Zowel uitspraak 1 als uitspraak 2 is juist. 
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6. Hoe een onderzoek(st)er kwalitatief onderzoek uitvoert hangt af van … 

A. Zijn/haar eigen voorkeur. 

B. Het doel van het onderzoek. 

C. De geldschieters van het onderzoek. 

D. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist. 

 

7. Uitspraak 1: Het proces van onderzoeksdesign (study design) vindt voortdurend 
plaats gedurende het gehele onderzoek.  
 
Uitspraak 2: Het introduceren van het onderzoek aan de interviewee is de eerste 
fase van een interview. 

A. Noch uitspraak 1, noch uitspraak 2 is juist. 

B. Alleen uitspraak 1 is juist. 

C. Alleen uitspraak 2 is juist. 

D. Zowel uitspraak 1 als uitspraak 2 is juist. 

 

8. Tuckman beschrijft een aantal fasen van groepsontwikkeling die een groep volgt. 
Welke van de onderstaande vier antwoorden opeenvolgende fasen is juist? 

A. Forming, Storming, Norming, Performing en Adjourning. 

B. Adjourning, Forming, Storming, Norming en Performing. 

C. Forming, Storming, Adjourning, Performing en Norming.  

D. Adjourning, Forming, Storming, Performing en Norming. 
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9. Bij het observeren van een groep begeeft een onderzoek(st)er zich in de groep en 
neemt hij/zij deel aan alle activiteiten van de groep. Dit is een vorm van … 

A. Peripheral membership 

B. Active membership 

C. Participant membership 

D. Complete membership 

 

10. Welk van de onderstaande antwoorden is géén soort generalisatie? 

A. Representatieve generalisatie 

B. Inferentiële generalisatie 

C. Theoretische generalisatie 

D. Praktische generalisatie 

 

11. Iemand die betrokken is bij een merk/bedrijf, zijn mening hierover deelt en veel 
invloed heeft wordt ook wel een … genoemd.  

A. Influencer 

B. Superpromoter 

C. In-house advertiser 

D. Geen van de bovenstaande antwoorden 
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12. Uitspraak 1: Met je tenen wiebelen tijdens een interview is een typisch voorbeeld 
van silent probing.  
 
Uitspraak 2: Explanatory accounts is de eerste fase in de analytische hiërarchie.  

A. Noch uitspraak 1, noch uitspraak 2 is juist. 

B. Alleen uitspraak 1 is juist. 

C. Alleen uitspraak 2 is juist. 

D. Zowel uitspraak 1 als uitspraak 2 is juist. 

 

13. In hoorcollege 2 kwam aan bod dat een kwalitatief marktonderzoeker 
verschillende eigenschappen bezitten. Welke van de onderstaande antwoorden is 
géén eigenschap die een marktonderzoeker moet bezitten? 

A. De marktonderzoeker moet nieuwsgierig zijn. 

B. De marktonderzoeker moet introvert zijn. 

C. De marktonderzoeker moet extravert zijn.  

D. De marktonderzoeker moet een mensenmens zijn.  

 

14. Welk/welke van de onderstaande antwoorden zijn/is volgens gastspreker Leanne 
Loijens (Gastcollege Noldus) nadelen/een nadeel van het hebben van een 
menselijke observator?  

A. Een menselijke observator genereert alleen objectieve data. 

B. Een menselijke observator kan niet alles in zich opnemen. 

C. Een menselijke observator kan invloed uitoefenen op het te observeren onderwerp. 

D. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist.  
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15. Welk van de onderstaande antwoorden is, met betrekking tot laddering, juist? 

A. Het doel van laddering is het ontdekken van associaties van een product of merk. 

B. Laddering is op twee manieren uit te voeren: met behulp van groepeertaken of door 
indirecte vragen. 

C. Bij laddering worden vragen alleen van onder naar boven (bottom-up) opgebouwd. 

D. Laddering is gebaseerd op de “hoe”-vraag. 

 

16. De betekennisstructuuranalyse resulteert uiteindelijk in een middel-doelketen, die 
uit drie niveaus bestaat. Welk van de onderstaande antwoorden is behoort niet tot 
een van de drie niveaus? 

A. Voordelen van een product of dienst 

B. Psychosociale consequenties 

C. Functionele consequenties 

D. Instrumentele consequenties 

 

17. Uitspraak 1: ‘Open coding’ is het toekennen van namen/kleuren aan tekstdelen. 
 
Uitspraak 2: ‘Interne validiteit’ is de mate waarin je meet wat je werkelijk wilt 
meten. 

A. Noch uitspraak 1, noch uitspraak 2 is juist. 

B. Alleen uitspraak 1 is juist. 

C. Alleen uitspraak 2 is juist. 

D. Zowel uitspraak 1 als uitspraak 2 is juist. 
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18. Welk van de onderstaande antwoorden geeft een bedreiging van de 
betrouwbaarheid van een onderzoek weer? 

A. Observer bias 

B. Misleiding 

C. Sociale wenselijkheid 

D. Gebrek aan structuur 

 

19. Een van de belangrijkste kenmerken van een focus group is/zijn … 

A. Data wordt gegenereerd door de interactie tussen de deelnemer en de interviewer.  

B. Deelnemers nemen een deel van de taken van de interviewer over. 

C. Individuele antwoorden worden minder goed door de aanwezigheid van anderen. 

D. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist.  

 

20. Er zijn verschillende sampling methodes. Welk antwoord is met betrekking tot deze 
sampling methodes juist? 

A. Bij practical sampling wordt een sample gekozen om te kunnen vergelijken met een 
eerder gedaan onderzoek.  

B. Het kiezen van een sample die dicht bij de onderzoek(st)er ligt is een voorbeeld van 
convenience sampling. 

C. Het nadeel van opportunistic sampling is dat de onderzoek(st)er is dat het veel tijd 
en geld kost. 

D. Criterion based sampling kan gebruikt worden om een belangrijk component van 
kwantitatief onderzoek te implementeren in kwalitatief onderzoek.  
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KWALITATIEVE ONDERZOEKSMETHODEN 

ANTWOORDEN VOOR DE OEFENVRAGEN 

1. D 11. B 
2. C 12. A 
3. C 13. C 
4. B 14. B 
5. B 15. A 
6. D 16. D 
7. B 17. D 
8. A 18. D 
9. D 19. B 
10. D 20. B 

 


