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Stappenplan Coderen

1. Codeerschema maken in Excel

2. Tekstfragmenten markeren in Word

3. Tekstfragment kopiëren naar Excel

4. Steekwoord aan tekstfragment hangen 

(open coderen)

5. Alle tekstfragmenten open coderen

6. Steekwoorden samenvoegen of abstracter maken 

(axiaal coderen)

Stappenplan 
coderen



1. 
Codeerschema 

in Excel

Interviewvraag
Respondent 
nummer Tekstfragment

Antwoord 
in steekwoorden 
(open codes)

Algemene
steekwoorden
(axiale codes)

Vraag 1 1 (deel) Antwoord Steekwoorden Steekwoorden



Maak een codeerschema in ExcelOpdracht 1
5 min.



2. Word 
document

Bruikbare tekstfragmenten markeren in Word



Markeer van 1 respondent de relevante 
tekstfragmenten van 1 vraag

Opdracht 2
5 min.



3. 
Tekstfragment 

kopiëren 
Tekstfragment kopiëren naar Excel



4. Open 
coderen

Steekwoord aan tekstfragment hangen



Kopieer een tekstfragment naar Excel en 
hang er steekwoorden aan

Opdracht 3
5 min.



5. Alles open 
coderen

Alle tekstfragmenten open coderen



6. Axiaal 
coderen

Steekwoorden samenvoegen of abstracter maken 

(axiaal coderen)



Resultaten hoofdstuk



Wat staat er in het 
resultaten hoofdstuk?
Antwoord op de praktijk deelvragen



Stappenplan Resultaten Hoofdstuk

1. Relevante axiaal codes ontdekken

2. Opzet van hoofdstuk maken met axiaal codes 

(thema’s)

3. Bekijk overeenkomst met theoretische kader

4. Per thema citaten zoeken

5. In eigen woorden thema uitleggen (aantal 

respondenten)

6. Verwijzen naar citaten

Stappenplan 
Resultaten 
Hoofdstuk



Gebruik de filter van Excel 
om relevante axiaal codes te ontdekken

Gegevens > Filter1. Relevante 
axiaal codes



Zet het filter aan in je Excel documentOpdracht 4
2 min.



Voorbeeld



Deelvraag: Wat zijn zwaktes van SoftwareX? 

• Geen indeling in afdelingen

• Downtime

2. Opzet met 
thema’s



Deelvraag: Wat zijn zwaktes van SoftwareX? 

Bekijk overeenkomsten met het theoretische kader

In het theorie kader worden dezelfde begrippen gebruikt:

• Geen indeling in afdelingen –>   Dit wordt units genoemd
• Downtime

3. 
Overeenkomst 

Theoretisch 
kader



Deelvraag: Wat zijn zwaktes van SoftwareX? 

Geen units
Respondent 11: “Ik vind een zwakte van de tool dat het niet gebouwd is op 
de afdelingsstructuur zoals de organisatie deze kent.’’ 

Downtime
Respondent 2: “De grootste bedreiging is dat het systeem eruit klapt. Dan 
zullen we weer over moeten gaan naar beoordeling met de hand.’’ 
Respondent 9: “Ik denk dat als je het hebt over het grote gevaar van 
SoftwareX is het dat het niet een door de locatie uitgedragen applicatie is. 
Op het moment dat er wat mis mee is ben je afhankelijk van Amerikanen 
aan de andere kant van de oceaan. Om het maar simpel te zeggen liggen die 
de helft van de tijd op één oor op het moment dat je hier aan het werk 
bent.’’

4. Citaten 
zoeken



Deelvraag: Wat zijn zwaktes van SoftwareX? 

Geen units
Een zwakte van SoftwareX is dat deze niet is ingedeeld naar afdelingen. 

Respondent 11: “Ik vind een zwakte van de tool dat het niet gebouwd is op 
de afdelingsstructuur zoals de organisatie deze kent.’’ 

Downtime
Vier van de vijf respondenten zien de mogelijkheid op downtime als zwakte 
van SoftwareX. 

Respondent 2: “De grootste bedreiging is dat het systeem eruit klapt. Dan 
zullen we weer over moeten gaan naar beoordeling met de hand.’’ 
Respondent 9: “Ik denk dat als je het hebt over het grote gevaar van 
SoftwareX is het dat het niet een door de locatie uitgedragen applicatie is. 
Op het moment dat er wat mis mee is ben je afhankelijk van Amerikanen 
aan de andere kant van de oceaan. Om het maar simpel te zeggen liggen die 
de helft van de tijd op één oor op het moment dat je hier aan het werk 
bent.’’

5. Eigen 
woorden 

toevoegen



Deelvraag: Wat zijn zwaktes van SoftwareX? 

Geen units
Een zwakte van SoftwareX is dat deze niet is ingedeeld naar afdelingen. Zo 
noemt respondent 11: “Ik vind een zwakte van de tool dat het niet gebouwd 
is op de afdelingsstructuur zoals de organisatie deze kent.’’ 

Downtime
Vier van de vijf respondenten zien de mogelijkheid op downtime als zwakte 
van SoftwareX. Respondent 2 zegt hierover: “De grootste bedreiging is dat 
het systeem eruit klapt. Dan zullen we weer over moeten gaan naar 
beoordeling met de hand.’’ Respondent 9 voegt daaraan toe: “Ik denk dat als 
je het hebt over het grote gevaar van SoftwareX is het dat het niet een door 
de locatie uitgedragen applicatie is. Op het moment dat er wat mis mee is 
ben je afhankelijk van Amerikanen aan de andere kant van de oceaan. Om 
het maar simpel te zeggen liggen die de helft van de tijd op één oor op het 
moment dat je hier aan het werk bent.’’

6. Verwijzen 
naar citaten


