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Inleiding

Aanleiding tot het schrijven van dit boek is de ervaring van de auteur dat studen-
ten toegepaste psychologie praktijkgericht willen werken en dat opdrachtgevers 
in het psychologische werkveld vaak op zoek zijn naar praktische antwoorden. 
De tweede druk van dit boek onderscheidt zich van de eerste druk door concre-
te casussen uit het werkveld. Op grond van die casussen doorloop je een aantal 
keren het proces van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek en krijg je 
uitleg over keuzes in dat proces.

Het boek richt zich op de volgende doelgroepen:
1 studenten toegepaste psychologie die zelf kwantitatief en kwalitatief onder-

zoek doen en in bredere zin studenten psychologie, (ortho)pedagogiek en 
geestelijke gezondheidskunde;

2 studenten psychologie die er behoefte aan hebben hun kennis op het gebied 
van kwantitatief en kwalitatief onderzoek op te frissen;

3 medici, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers die kennis willen 
opdoen over kwantitatief en kwalitatief onderzoek voor toegepaste psycho-
logie.

Opbouw van de hoofdstukken

Deel I beschrijft het onderzoek voor toegepaste psychologie in termen van evi-
dence based practice. In deel II komen thema’s van onderzoek voor toegepaste 
psychologie aan de orde. De thema’s worden aan de hand van casuïstiek uitge-
werkt. Eerst bespreken we enkele aandachtspunten waarop je moet letten in de 
casuïstiek; daarna gaan we dieper in op de casus.



Evidence based 
practice

Onderzoek voor toegepaste psychologie wordt meestal in gang gezet als een 
opdracht gever uit het werkveld bij een toegepast psycholoog raad zoekt bij 
problemen. Een coachingsbureau kan bijvoorbeeld als vraag hebben: kinderen 
dreigen de dupe te worden van echtscheidingen, hoe kan dat vooraf worden 
voorkomen? Ook kan een vraag van een opdrachtgever zijn: onze zorg voor 
mensen is gedeeltelijk afhankelijk van vrijwilligers, hoe kunnen wij deze groep 
meer en langduriger binden aan onze organisatie?

Om zulke vragen te beantwoorden zijn er vijf onderzoeksmethoden om gege-
vens te verzamelen, namelijk:
1 observatie;
2 interviews en gesprekken;
3 documenten en vakliteratuur;
4 vragenlijsten;
5 veldexperiment met controlegroep.

In onderzoeken voor toegepaste psychologie worden diverse termen gebruikt 
voor deze vijf methoden. In tabel 1.1 zie je welke terminologie je kunt tegen-
komen als je andere onderzoeken in de toegepaste psychologie leest.
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Tabel 1.1 Methoden van gegevensverzameling en verwante terminologie

Methoden van gegevensverzameling Verwante terminologie

observatie – (on)gestructureerde observatie
– participerende observatie
– veld- of speciale observatie
– directe versus indirecte observatie
– verhulde versus onverhulde observatie

interviews en gesprekken – (on)gestructureerd interview
– semigestructureerd interview
– telefonisch interview
– focusgroepgesprek
– groepsinterview
– expert-interview
– discourse-analyse

documenten en vakliteratuur – documentanalyse
– secundaire analyse
– literatuuronderzoek
– bureauresearch
– inhoudsanalyse

vragenlijsten – schriftelijke enquête
– surveyonderzoek
– test
– evaluatievragenlijst

veldexperiment met controlegroep – experimentele groep en controlegroep
– onderzoek/experiment met twee meet-

momenten

Als toegepast psycholoog in jouw rol van onderzoeker voer je observatie(s) uit, 
doe je interviews en gesprekken, raadpleeg je documenten en vakliteratuur, neem 
je vragenlijsten af, en probeer je in een veldexperiment groepen te vergelijken. 
Je kunt zeggen dat je met de vijf methoden van gegevensverzameling analy-
ses maakt, onderzoek uitvoert, verantwoording aflegt en je steeds afvraagt: 
‘Wat hebben we geleerd en wat is het bewijs daarvoor?’ Dit noemen we ook 
wel evidence based practice. Dit is een stijl van onderzoeken waarbij je je bij 
een belangrijke beslissing afvraagt of er bewijsmateriaal is om deze beslissing 
te ondersteunen en hoe sterk het bewijs is. Dit vereist niet alleen kennis, maar 
ook vaardigheden zoals het maken van duidelijke vragen, strategisch zoeken 
naar informatie, kritische beoordeling van documenten en daarna het op de 
juiste manier toepassen van jouw bevindingen. Dit deel gaat in op vormen van 
onderzoek en gegevensverzameling die behulpzaam zijn bij praktijkgericht 
onderzoek in de toegepaste psychologie.




