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Voorbereiding Nvivo sessie
 Start Nvivo op (Athena Academic Nvivo)

 BELANGRIJK: klik geregeld op “save” tijdens deze sessie



Data-analyse met Nvivo

 “NVivo does not prescribe an approach but provides the 
tools to let you work the way that suits you best” 
(www.qsrinternational.com) 

 Aanpak data-analyse hangt af van
 het onderzoeksdoel en/of –vragen (cf. probleemstelling)
 de bestaande kennis (cf. literatuurstudie)
 de gekozen methodologie (cf. onderzoeksdesign)
 de hoeveelheid en het type data
 de beschikbare tijd

http://www.qsrinternational.com/


Vier basisfuncties
1. Data importeren

cf. sources

2. Data classificeren

cf. classifications

3. Data coderen

cf. nodes

4. Data analyseren

cf. nodes/queries/reports/maps



 4 types data (“sources”)

 Internals

 Externals

 Memos

 Framework matrices

cf. data triangulatie

1. Data importeren

1

2

via rechtermuisknop
3



OEFENING
 Onderzoeksdoel: inzicht krijgen in feedback 

management systemen in de woonzorgsector

 Design: survey bij 145 WZC directeurs en case study
onderzoek in 4 WZCs op basis van interviews met 
WZC directeurs

 Opdracht: importeer de 4 interviews in uw Nvivo 
project



RESULTAAT



 3 types “classifications”

 Source classifications

 Case classifications

 Relationship types

cf. attributes

2. Data classificeren

1

2

classificaties met attributen 
creëren via rechtermuisknop

3



2. Data classificeren
 Source classification

 Types databronnen aanmaken

 “Classifications” => “Source classifications” => via rechtermuisknop “new 
classification” aanmaken per type databron (bv. interviews)

 Klik met rechtermuisknop op elke nieuwe classificatie en maak “new 
attributes” aan voor dit type databron (bv. datum)

 Databronnen linken aan types databronnen

 “Sources” => “Internals” => klik met rechtermuisknop op databron en
vink bij “classification” juiste type databron aan (bv. interview)

 “Classification” => “source classification” => dubbelklik op elk type 
databron en ken attributen toe aan elke databron (bv. 2/2/2014)



2. Data classificeren
 Case classification

 Types cases aanmaken
 “Classifications” => “Case classifications” => via rechtermuisknop “new 

classification” aanmaken per type case (bv. Individu/organisatie)

 Klik met rechtermuisknop op elke nieuwe classificatie en maak “new 
attributes” aan voor dit type case (bv. geslacht/grootte)

 Cases aanmaken
 “Sources” => “Internals” => klik met rechtermuisknop op elke databron

en klik op “create as” – “create as cases” en link aan gepaste classificatie
(bv. individu en/of organisatie)

 Ga naar “Nodes” – “cases” en check of elke case aangemaakt is

 Ga naar “Classifications” – “case classification” – dubbelklik op elk type 
case en ken attributen toe aan elke case (bv. vrouw)



OEFENING
 Opdracht: classificeer de case study data obv type 

data en onderstaande informatie

aantal bedden dagprijs

WZC1 88 54

WZC2 112 43

WZC3 118 55

WZC4 75 47



RESULTAAT



RESULTAAT



TIP: reduceer aantal categorieën



3. Data coderen
DEDUCTIEF INDUCTIEF

Starten met codeboom
(node structure)

Starten vanuit data en
codes aanmaken

BELANG VAN GRONDIGE LITERATUURSTUDIE MET 
AANDACHT VOOR RELEVANTE THEORETISCHE KADERS EN 

CONCEPTEN EN POTENTIËLE CONTRIBUTIE



STAP 1: basiscodeboom als start
ONDERZOEKSVRAGEN

 Hoe verzamelen WZCs 
feedback?

 Hoe verwerken en 
implementeren WZCs 
feedback?

 Hoe evalueren WZCs hun 
feedback management 
systeem?

BASISCODEBOOM

 Wijze waarop feedback 
verzameld wordt

 Wijze waarop feedback 
verwerkt wordt

 Wijze waarop feedback 
maangement systeem 
geëvalueerd wordt
 Positieve punten

 Negatieve punten



STAP 1: basiscodeboom als start

1

2

nodes creëren via rechtermuisknop

! altijd ‘aggregate coding from child nodes’ aanvinken

! een subnode kan gecreërd worden door de 
hoofdnode aan te vinken en vervolgens met de 
rechtermuisknop een nieuwe node te creëren

3



OEFENING
 Onderzoeksdoel: inzicht krijgen in feedback 

management systemen in de woonzorgsector

 Design: survey bij 145 WZC directeurs en case study
onderzoek in 4 WZCs op basis van interviews met 
WZC directeurs

 Opdracht: maak bij “NODES” – “nodes” de 
basiscodeboom aan (node structure)



RESULTAAT



STAP 2: data linken aan codeboom

2 node structuur openen

1 data openen

3 data selecteren en 

verslepen naar geschikte 
node (! indien nodig, 
nieuwe nodes aanmaken 
met rechtermuisknop = 
inductief coderen)



VOORBEELD
 Eerste paragraaf in “interview WZC3” kan gelinkt worden

aan node “wijze waarop feedback verzameld wordt”

 In een latere fase kan node “wijze waarop feedback 
verzameld wordt” open geklikt worden en kan de 
informatie in meer detail gecodeerd worden



TIP: codeer met verstand

 Probeer steeds volledige stukken tekst – i.e., één idee – te
relateren aan een bepaalde node

 Een bepaald stuk tekst kan bij verschillende nodes horen



OEFENING

 Semi-gestructureerde interviews:

1. Op welke manieren wordt er FB verzameld?

2. Hoe gaan jullie om met feedback?

3. Hoe evalueert u het huidige feedback management 
systeem?

 Opdracht: link de inhoud van elk van de vragen aan
de basiscodeboom



RESULTAAT



TIP: visualiseer vooruitgang



4. Data analyseren
 Theoretisch kader en concepten beperkt => exploratieve 

technieken voor start coderen
 Text search query = zoeken naar tekst in context

 Word frequency query = frequentie van woorden tellen

! verschillende visualisaties verkennen

 Theoretisch kader en/of concepten als vertrekpunt => coderen 
aan codeboom MET AANDACHT VOOR CONTRIBUTIE
 Fragmenten bij codes bekijken 

 verwijder irrelevante fragmenten (uncode)

 creëer subcodes

 Codes ordenen/groeperen

 Matrix queries om relaties tussen codes te onderzoeken



4. Data analyseren

TIP: selecteer specifieke node voor
text search of word frequency

TIP: voeg nodes en subnodes toe in 
de rijen en case classification 
attributes in de kolommen

! Steeds op “add to list” klikken



TIP: maak memo’s



TIP: codeboom als kapstop
 Includeer de finale codeboom in de methodologiesectie

(eventueel met illustratieve quotes per code)

 Gebruik finale codeboom om resultatensectie in 
masterproef/paper te structureren

 Beschrijf elke node aan de hand van de subnodes of de data 
zelf

 Voeg quotes toe om de link tussen de nodes en de data te
illustreren



OEFENING: open “Feedback.nvp”

1: codeer de informatie bij de node “wijze waarop het feedback management 
systeem geëvalueerd wordt” (zie folder “basiscodeboom met subcodes”)
! TIP: blijf zo dicht mogelijk bij de data tijdens het coderen

2: groepeer de codes bij de node “wijze waarop feedback verzameld wordt” 
(zie folder “basiscodeboom met subcodes”)
! TIP: klik nodes open als het niet duidelijk is waarover het gaat

3: ga na of de evaluatie van het feedback management systeem afhankelijk is 
van kenmerken van de WZCs (i.e., onderzoek de relatie tussen WZC 
kenmerken en de wijze waarop feedback verzameld wordt)
! TIP: gebruik QUERY – matrix coding – klik steeds op “add to list”



RESULTAAT 1
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RESULTAAT 3



Vragen of opmerkingen?

kcgg@ugent.be

mailto:kcgg@ugent.be

