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R- ButtÊr

Dansen met structuurl
(Onderzoek in de Ecologische pedagogiek)

In orklerstaande ingezonden bíjdrage Eeeft René Batter een teídraad roor mogelijk
ondetzoek ín een bredere @ntext dan het l,ageboidenonderzoek, zoals tue dat
Dan\it de monodisciplítnie traditie kennen. Hij stek zích én ile lezer een aantal
inrcrp\sonrc und?rzo.k,ut oeen. dR welli(lt dt\u. si?optoeppn.

Algemene onderzoeken de attitu de
Ecologisch verantrvooÍd onderzoek doen betekent openstaan voor de vragen diezich
in sperifieke conlerlen hunnen \ oordoen. Hiei voor rs een open. communicdrieve ên
rcflexieve houding van 'continu zelfonderzoek' essenrieel. Hel is betangrijk om je bê-
rvust te ziin van je uilgangspunten, vragen en verwachlingen en deze zo veêt mogetij k
teexplicitercn c.q. te structurer€n. DooÍdit te doen geefjeanderen immers de gelegen-
heid omhelaldan niet mei je eens tezjjn. Anderzijds is her ook noodzakelijk dar je
bercid bentieeigen mindsets' los re laten. Zobezien is het doen van onderzoek eên
natrurliik, m€nselijk pr oces i,an zich aÍwisselende fases va n strucrureren en toslaten.

Voortestructureerd (of 'kwantitatiet') onderzoek
Kivantitatiefonderzoek heeÍt ten doel om vragen ie beantwoorden door,elementen
van de werkelijkheid' in getallen uit te dnikken om totobjectieve uirspraken tekomen.
In depedagogiek is dil vaak problematisch. IIet antwooÍd op bijvoorbeeld de vraag
'wal zijn probleemjong€ren? zal immersafhangen van het perspectief van deonder,
zoekeren/ofde contextvan $'aaruit naar het onderwerp wordtgekeken. Toch kun-
nen getallendan worden ingezet a Is 'structurerende rcprcsenraliês , vergelijkbaar
met de manier ivaarop mensen veÍhaleD vertellen om hnn werkelijkheid testruc-
tureren. Ceslandaardiseerde vragenlijsren oisurveys worden sreeds vakeÍvia het
internet aang€boden. Ditis handigom snel veel Íespondenten reber€iken. Vaak
worden daàrbij zogenoernde ratjng scales gebrujkt. Hierbijkan de respondentop
een voorgecodeerde schaal aangeven in hoêverÍeeen stelling op hem oi haaÍ van
toepassingis. Dezegerallen kunnenmeestal nietalsmetingen van hoeveelheden
wordengezien. D€ vooraf aangebrachte getalsmatige strucruurin devÍagenen de
anlwoordcategorieên maakt hetaDalyseren van de gegevens êchter gemakkeljjker.

Flexibel (of 'kwalitatief') onderzoek
Kwaiitatief onderzoek hêeft lot doel om zo dich! mogelijk te bliiven bij 'de rveÍkelijkheid
van deondeÍzochten. Concrete voorbeelden van kwalitatiefonderzoek zijn open inter,
views, opeD groepsinlerviews (focrsgroepenJ, openobservaiieonderzoeken onderzoek
naaÍ verhalen vaD m€nsên (na[atieíonderzoekJ. Dit onderzoek kent eên re]atiei lage
male van voorstruclurering. De kans bestaat immers dat de voomf bedachte vragen enl
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ofantwoordcategorieën meer zeggen over dêbelevingvan de onderzoeker dan die van

deonderzochlen. Dat zou \rrageD opÍoepen over dezin van het ondeÍzoek. Ook komt
hct gebruik i'nn getallen als stÍucturerende rêpresertatie in deze benadêring veel minder
voor Hierdoorwordlrespondenten veel ruinÍegeboden om hun cigcn beleviDgen ten

aanzien van hetonderzochle thema ivccr le gev€n. Door het open en rvederziidse karak_

terkandit sooÍ onderzoek gezien worden.lts een i'orm van dialoogtussen de onder

zoeker er dêonderzochien. Concreet betckent ditdalde onderzoeker gaand€rveg het

onderzoeksproces zijrbenadeÍing steeds kan aaDpassen aan wat de respond€ntenlot
dan ioe le berde hebben gebracht. Dalaverzamêlingen analyse wisselen elkaar dus vaak

aÍ, wat bij kwanlitatief onderzoek veel moeilijkerte realiseren is. Hierdoorkan optimaal
woÍden iDgespeeld op aspecten die zich in de specifieke contexl voordoe . Dit zal vêak
gunstiguilpàkken voorde betekenis van het onderzoek voor de ondeÍzocht€D en anderc
geÍnterêsseerden en daardoor eenpositiêieffect hebben op de zingeving oI !'aLidileil.

VooÍ deze fl€xibilileit moet echterook weer eelrprijs worden beiaald. Door het gebrek

aan a-priorislructrur zat deze vaak achlcrafmoeten rvorden aangebracht. Dit maakl
ook bii relatiêf eenvoudig onderzoek de data-analyse meestal moeilijker €n arbeids_

intensiever dan bijeen kwantilatiei onderzoekvan vergelijkbare moêilijkheidsg.aad.
Ook is het lasliger om (wad rodig) de betrouwbaarheidaan te tonen- Doordal er van

tevoren minder structuur is dan bij klvantitatief onderzoek moeten eÍ in de analyse-

fase extra inspanningen worden verricht om te Iaten zien dat de conclusies ni€t louter
betÍekking hebbên op de inlerpretatievan een individuele onderzoeker ook voordit
type onderzoek is een gedegen onderzoeksdesign daaroIn zeerbelangtiik.

Onderzoeken is tetelij kertijd aanbrengen en loslaten van structuur of 'with
or withoutyou tcan't live'(vrij naar U2)
Het verschil tussen kwatitatiefen kwanlitatiei onderzoek is gradueel. Kwantiratieve
onderzoekêÍs zullen zich zorgen mo€ten maken over de eÍfecienvan de door hen
gehantêerde voorstructurerirg op de belekenis van het onderzoek. Anderzijds onl
komen ook krvalitatieve onderzoekers niel aan helhanterenvan slructuÍerende en

daa.door reducerende principes. Zo zullen zijom efiectiefre kunnen omgaan mel
grote hoeveelheden interviervtranscripten bijvooÍbeeld niet ontkomen aan het on_

derbrengen van verschillende uitinger in eenzelfde calegorie. Tol slol kan beioogd
worden datzinvol onderzoekdoen zonder het hanteren van slructurerende prirci_
pes nietmogelijkis. zonder structuur aan ie bÍengen voêgt de onderzoeker zelf geen

waarde loe, lvat een lors zingevingsvraagstuk implicêert. Ook zou de onderzoêker
zich zo onttÍekkenaan de voor de ecologische waarde van het onderzoek noodzake
lijke dialoog. Melhodologisch gezier is alleen de vraág op rvelk moment je slructuur
inlroduceeít van belang. Meeraan hei begin, zoals bij kwanlilatieí onderzoek, oÍ
meer aan het eind zoals bij krvalitàtieí orderzoekl Tegelijkerlijd mo€t je ais onder-
zoekeralt;jd alert zijn op de gevaren van versiarring die elke vorm van slruclurering
en rubricering met zich meebrengl. [en orderzoekende houding betekent immêrs
het zelfaanbrengen en vêrvolgens zelf weer loslaten van denkslructuren. Deze

eirdeloze 'dans met dê siructuur' is wellicht ivat onderzoek betekenisvol maakt.
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