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Theory Construction
•
•
•

Powerpoints: you should now by heart, apart from methodological slides on grounded theory
(types of coding) and QCA (truth tables).
Reader: you should be able to find information quickly in all of the texts , apart from
Rueschemeyer’s text (Multilevel analysis)
Additional text: the appendix of Alice Goffman’s On the Run

1. Introduction: Theorising in the social sciences.
1.1: Inleiding
Theorie:
•
•
•

Is vaak abstract, technische en filosofisch.
Bestaat uit concepten en definities.
Bestaat uit ideeën over hoe de sociale wereld werkt.

Theorievorming/ Theorising:
•
•

Is een praktische, intellectuele vaardigheid.
Proberen om sociale fenomenen te begrijpen door te denken over de uitleg.

Voorbeeld: Interview met Syrische vluchtelingen in België.
Allereerste interview: Syrisch ontbijt thuis bij mijn respondent.
“Ik ben sterk, ik ben hier oké, ik ben professioneel, ik heb mijn ervaring. Jij hebt gedachten, ik heb
gedachten, jij hebt ogen, ik heb ogen, oké. We zijn hetzelfde, je voelt en ik voel. Je bent professioneel
in je werk en je studie en ik ben professioneel op mezelf. Dus, we moeten elkaar respecteren, ik hoef
niet te smeken, zelfs als je een god bent, ik smeek niet. Ik heb niets van je nodig, omdat ik mezelf
ken.”
-> Niet relevant voor het onderzoek?
Interesse in: Spanning in vluchtelingenkampen, toegang tot juridisch advies, gezondheidszorg, hoe ze
denken over de toekomst, verwachtingen die zij van Europa hebben gehad, hoe zit het met
geslachtsrelaties,..
Maar: Toch bleef het eten en drinken steeds terugkomen.
Interview in een noodopvangcentrum:
Mochten zelf niet koken/ eten meebrengen en er werd volop geklaagd over het ziekenhuiseten.
-> Eten is meer dan een triviaal biologisch proces. Het is een “symbolisch medium bij uitstek”. (Mintz)
Dus ik begon te denken over wat dit zou kunnen betekenen voor mijn respondenten, ging terug naar
de gegevens die ik eerder verzameld had en heb het opnieuw besproken met belangrijke
informanten en met nieuwe respondenten.
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Terug naar de theorie.
Geen van deze boeken vertelt iets over
eten en drinken en zeker niet over
Syrische vluchtelingen in België. Maar
wat Mauss in 1917 over 'het cadeau'
schreef, was ongelooflijk handig om te
kunnen begrijpen wat er gaande was
tijdens mijn Syrische ontmoetingen.

Mauss: The gift:
“De wederkerigheid van een cadeau maakt de persoon die het cadeau accepteert minderwaardig.”
Bourdieu: Outline of a theory of practice:
“Totdat hij iets teruggeven heeft, is de ontvanger ‘verplicht’/ wordt er van hem verwacht dat hij zijn
dankbaarheid toont aan zijn weldoener, of op zen minst om hem in acht te nemen.
Hij moet zich onthouden van het gebruik van al zijn wapens, die hij anders had kunnen gebruiken om
aan zijn trekken te komen (te krijgen wat hij wil), anders zal hij beschuldigd worden van
ondankbaarheid en wordt hij veroordeeld door ‘wat mensen zeggen’.
Dit geeft zijn handelingen hun sociale betekenis.”
“Toch maken de meeste individuen gebruik van specifieke strategieën om zichzelf in een betere
morele positie te plaatsen. (Bijvoorbeeld door duurdere cadeaus terug te geven of door snel een
cadeau terug te geven)”
Conclusie in geval van de Syrische vluchtelingen:
Zij bevonden zich in een ondergeschikte machtsrelatie: Zeer afhankelijk van de Belgische staat voor
hun huisvesting, voor eten, voor bescherming, etc. Terwijl ze tegelijkertijd sterk gedacht hebben aan
de wederkerigheid (jij helpt me nu, ik help je later).
Dat was wat deze Syrische mannen aan het doen waren wanneer ze mij thee en snoepjes bedienden
in het midden van een koud, depressief asielcentrum. Ze probeerden de machtsrelaties om te keren:
Ze gaven eten in plaats van het te ontvangen. Ze namen de rol van gastheer in, in plaats van een gast
te zijn en veranderden zo van asielzoekers, die afhankelijk zijn van de Belgische staat, naar een groep
mannen die een Belg uitnodigden voor thee.
In totaal waren er minstens drie sets van betekenissen die de meeste Syriërs toegeschreven hebben
aan eetpraktijken:
•

•

•

Het omkeren van de machtsrelaties:
o Het worden van de gastheren in plaats van de gasten.
o Iemand anders afhankelijk maken in plaats van afhankelijk te zijn van andere.
Het gevoel van zelf en huiselijkheid creëren:
o Het kunnen hosten van bezoekers als een teken van normaliteit.
o Hun eigen eten kunnen bereiden.
Identiteit:
o De meeste asielcentra verwachten dat iedereen tegelijkertijd, hetzelfde eten eet.
o Terwijl Syrisch eten een drager van collectieve trots was.
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Ik nam mijn bevindingen systematisch mee op in mijn interviews en in mijn data analyse.
Verder presenteerde het aan maatschappelijk werkers, vrijwilligers en lokale beleidsmakers.
Dit had drie gevolgen:
•
•
•

Sommigen herkenden het als iets waar ze niet volledig van bewust waren.
Het heeft geholpen om onverwacht gedrag, conflicten en spanningen te verklaren.
Het leidde tot workshops koken en integratie activiteiten van nieuwkomers en Belgen.

Theorievorming/ Theorising:
•
•
•
•

Proberen bepaalde sociale fenomenen te begrijpen door te denken over mogelijke
verklaringen.
Bestaat uit een reeks praktische, intellectuele vaardigheden, in plaats van een nauwkeurige
kennis van de bestaande ideeën en concepten.
Je kan bestaande theorieën en concepten gebruiken, het belangrijkste punt is dat je het zelf
doet!
Het is meer zoals een puzzel. Het komt voort uit eender wat je ook fascineert, je fantasie
opwekt, je aantrekt,..

Swedberg: The art of social theory (p.16-28)
Theorie: “Is een uitspraak over de verklaring van een fenomeen.”
Theoriseren: “Is het proces waarmee een theorie wordt geproduceerd.”
"Zien, observeren en overwegen."

1.2: The sociological imagination
De sociale verbeelding:
•
•

Alle wetenschappen proberen bepaalde fenomenen uit te leggen.
Wat specifiek is voor de sociale wetenschappen is de sociologische verbeelding.

Mills: The sociological imagination (p.5-11)
“De capaciteit om te variëren van de meest
onpersoonlijke en afgelegen transformaties naar
de meest intieme eigenschappen van het
menselijk zelf - en om de relaties tussen de twee
te zien.”
De mogelijkheid om “geschiedenis, biografie en
de relaties tussen de twee te begrijpen.”
Zo kan “het individu zijn eigen ervaringen
begrijpen en zijn eigen lot beoordelen door
zichzelf in zijn tijd te lokaliseren.”
Voorbeeld: Je favoriete lunch.
Het lijkt misschien een kwestie van persoonlijke smaak, toch is het sterk verbonden aan je sociale
identiteit: subculturen onder collega's, mediaverbruik, waar je woont,… en op je niveau van
onderwijs, klas, etnische achtergrond, leeftijd, geslacht, de tijd waarin u woont, etc.
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Troubles and issues
•
•

Problemen: individueel, persoonlijk, enkelvoud, directe relaties, particuliere zaken.
Issues: organisatie van persoonlijke milieus, instituties, openbare zaken,…

Voorbeeld: werkloosheid
•

•

10 werkloze mannen en vrouwen in een stad met hoge werkgelegenheid is een kwestie van
persoonlijke problemen: We kijken naar zijn mentaliteit, zijn vaardigheden en de
onmiddellijke mogelijkheden om het probleem op te lossen.
100.000 werkloze mannen en vrouwen in een kleine stad is een publieke kwestie: We
onderzoeken de arbeidsmarkt, het onderwijssysteem, het welzijnsondersteuning,
overheidsregulering, etc.

Voorbeeld: huwelijk
•
•

Persoonlijke problemen onder getrouwde koppels.
Publieke problemen: stijgende echtscheidingspercentages.

Opmerking:
Het gaat niet alleen over hoe individuen worden bepaald door sociale structuren of context. Nee, het
werkt ook andersom: Hoe structuren vaak het gevolg zijn van individuele acties en voorkeuren.
Voorbeeld: huwelijk
Het onderzoeken van hoge echtscheidingspercentages door diepgaand interviews door te luisteren
naar de verhalen van mensen. Misschien zijn onze eisen verandert over wat we verwachten van een
relatie; Wat betekent huwelijk voor mensen? Hoe resulteert dit in stijgende scheidingspercentages?

1.3: What you need to theorise
Swedberg: The art of social theory (p.169-180)
1. Een diepe kennis van wat iets sociaal maakt.
•

Wat is het sociale?
o Durkheim: Activiteiten gerelateerd aan groepen of categorieën van mensen.
o Weber: Ondernemende acties/handelingen die zinvol gericht zijn op het gedrag van
andere actoren.

Voorbeeld: Geld doneren aan ‘Music for life’
o
o
•

Durkheim: Onderzoek de correlatie van doneren met de klasse, etnische achtergrond,
leeftijd en geslacht. Of het onderzoeken als een vorm van ‘sociale integratie’.
Weber: Het is een individuele strategie om je sociale status te verbeteren.

Wat zijn de oorzaken en effecten van het sociale?
o Durkheim: Verklaar het sociale door middel van het sociale.

Voorbeeld: zelfmoordcijfers
Een gedesintegreerde, individualistische samenlevingen met verlies van zinvol sociaal contact.
o

Weber: Verklaar het sociale door individuele acties en hun gevolgen te onderzoeken.

Voorbeeld:
Een verlangen naar individuele rijkdom produceert een competitieve culturele mentaliteit.
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•

Hoe verandert het sociale?

Gemeenschappen en sociale groepen zijn nooit statisch, ze moeten voortdurend worden
gereproduceerd, ze vragen voortdurend werk
•

Wat maakt een bepaald onderwerp belangrijk?

Vereist sociaal belang: Iets dat relevant is voor veel mensen. (Bijvoorbeeld: werkloosheid, verlies van
identiteit, geweld, echtscheiding,…)
2. Vertrouwd zijn met een aantal concepten en theorieën.
•

Bijvoorbeeld: sociale acties, macht, status, betekenis, strategie, sociale feiten,
individualisatie, rituelen, anomie, solidariteit, superdiversiteit,...
Je moet een aantal van hen kennen, zodat je er genoeg hebt om uit te kunnen kiezen
wanneer je een fenomeen probeert te theoriseren.
Lees zoveel mogelijk interessante dingen als je kan, en vermijd domme en saaie werken!
Neem deel aan ongedwongen, onoordeelkundige lezen: lees alles wat je fascineert.

•
•
•

Vertrouwd zijn met bestaande
sociologische concepten:

Een diepe kennis van wat iets sociaal
maakt:
•
•

•
•

Lees diep en met veel aandacht!
Het stellen van deze vragen
moet een kwestie zijn van
intuïtie, van getrainde
gevoeligheid.

Lees wijd maar volg je interesses!
Denk instrumentaal aan hoe je
deze begrippen nuttig kunt
toepassen op het fenomeen dat
je bestudeert.

1.4: Theorising in the social sciences
Swedberg: The art of social theory (p.16-28)
•

•

Fase 1: De prestudie of vroegtijdig theoriseren (‘context van ontdekking’)
o Observeer en focus op iets interessant of verrassend.
o Genereer ideeën die je helpen het fenomeen te begrijpen en/of te verklaren.
o Denk creatief en wild (bijna alles gaat).
Fase 2: Het hoofdonderzoek (‘context van rechtvaardiging’)
o Vroege theorieën omzetten in onderzoeksvragen en ontwerpen.
o Doe het onderzoek, trek conclusies uit je gegevens en theoriseer opnieuw.
o Construeer een volwaardige theorie over je fenomeen.
o Weiger alternatieve verklaringen.

Ragin & Amoroso: Constructing social research (p.24-32)
•
•

Creatief of verbeeldingrijk denken is niet genoeg.
De sociale wetenschappen zijn maar ‘één van de vele manieren om representaties van het
sociale leven te maken – om over de samenleving te vertellen’.
Andere: journalistiek, documentaires, film, romans, kunst, discussies op straatniveau, etc.

De sociale wetenschappers
•

Richt je op/ verwijs naar sociaal significante verschijnselen.
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o

•

Algemene problemen, in plaats van persoonlijke problemen.
Bv. Ik ben mijn job kwijt vs. jeugdwerkloosheid in België
o Sociaal significant omdat het zeldzaam of ongewoon is.
Bv. Een persoon met een armoedeachtergrond die CEO wordt.
o Sociaal significant vanwege hun historische betekenis.
o Bv. De afschaffing van de slavernij.
Hou je direct of indirect bezig met sociale theorieën.
o Theorie als ‘een reeks los verbonden, doorlopende gesprekken over abstracte ideeën
met andere sociale wetenschappers en sociale denkers’.

Voorbeeld: Een religieuze sekte bestuderen
Een sociale wetenschapper zal deze sekte vergelijken met (studies over) andere sektes, en probeert
de relevantie van de nieuwe sekte die wordt bestudeert te laten zien.
Een journalist zal zich simpelweg concentreren op de bizarre of ongebruikelijke praktijken van deze
bijzondere sekte.
•

•

Gebruik grote hoeveelheden bewijs.
o Diepgaande/ gedetailleerde informatie over een beperkt aantal gevallen of een beperkte
hoeveelheid informatie over een groot aantal gevallen.
o Doelgericht verzameld via een specifiek onderzoeksontwerp zodat men het juiste type
gegevens kan verzamelen om specifieke wetenschappelijke vragen te beantwoorden.
Analyseer het bewijs op een systematische manier.
o Softwareprogramma’s
o Gespecialiseerde diepte-interviews

Voorbeeld: Waarom kiezen sommige mannen en vrouwen ervoor om geen kinderen te hebben
•

•

Een journalist:
o Vertelt de verhalen van een handvol personen of presenteert een aantal algemene
statistieken.
Een sociale wetenschapper:
o Diepte-interviews (2 tot 4 uur elk)
o 30 tot 60 personen
o Alles moet in detail worden getranscribeerd en geanalyseerd.

Theoriseren in de sociale wetenschappen
Wat zorgt voor het onderscheid tussen sociaalwetenschappelijk onderzoek en de andere manieren
om te vertellen en te denken over de samenleving?
•
•
•
•

Het behandelt maatschappelijk significante verschijnselen.
Het houdt zich direct of indirect bezig met sociale theorieën.
Het bevat grote hoeveelheden passend bewijs.
De resultaten vloeien voort uit een systematische analyse van dit bewijs.

Opsomming
‘Theorieconstructie’ gaat over creatieve, onafhankelijke en gedisciplineerde theorisatie in de sociale
wetenschappen.
De nadruk ligt op het verwerven van praktische, intellectuele vaardigheden die je in staat stellen om
jezelf te theoretiseren, in plaats van het leren en toepassen van bestaande theorieën.
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2. Creative theorising : The context of discovery
2.1: In het nieuws
Een oproep voor afzonderlijke jeugdbewegingen voor immigranten en jongeren met een
migratieachtergrond (Scouts, Chiro, KAJ, ...)
•
•
•
•
•

Waarom zouden deze afzonderlijke jeugdbewegingen ontstaan? (Wat zou de sociale oorzaak
kunnen zijn?)
Wat zou het sociale effect kunnen zijn van het ontstaan van verschillende jeugdgroepen?
Hoe werkt dit sociale integratie tegen.
Behalve de effecten op integratie, hoe zou je deze oproep kunnen vastleggen of begrijpen?
Wat maakt dit een publieke kwestie, in plaats van een privézaak?

2.2: Context of discovery and contexts of justification
Herhaling:
Swedberg: The art of social theory (p.16-28)
•

•

Fase 1: De prestudie of vroegtijdig theoriseren (‘context van ontdekking’)
o Observeer en focus op iets interessant of verrassend.
o Genereer ideeën die je helpen het fenomeen te begrijpen en/of te verklaren.
o Denk creatief en wild (bijna alles gaat).
Fase 2: Het hoofdonderzoek (‘context van rechtvaardiging’)
o Vroege theorieën omzetten in onderzoeksvragen en ontwerpen.
o Doe het onderzoek, trek conclusies uit je gegevens en theoriseer opnieuw.
o Construeer een volwaardige theorie over je fenomeen.
o Weiger alternatieve verklaringen.

De prestudy:
Gerring: Social Science Methodology (p.27-36)
"In het algemeen is het doel van de wetenschap om nieuwe dingen over de wereld te ontdekken en
de waarheidswaarde van de bestaande voorstellingen over de wereld te beoordelen."
2 fasen:
•

Ontdekking: "Ontdek nieuwe dingen”
o Context van ontdekking: Om iets nieuws bij te dragen.
o Vaak verkennende, initiële fasen van onderzoek
o Inheems anti-nomothetisch (anarchisch): "Er is geen systemische procedure voor het
ontdekken van nieuwe dingen."
o Deze fase is cruciaal voor het ontwikkelen van theoretische (wetenschappelijke)
inzichten.
o Karl Popper: "Ontdekken bevat een irrationeel element of een creatieve intuïtie."
o Speel met ideeën, theoriseer wild, gebruik je verbeelding, ...

-> Gerring legt een sterke nadruk op innovatie: Iets nieuws bijdragen.
Bv. Democratisering: "Hoe en waarom democratiseren sommige staten, terwijl anderen dat niet
doen?"
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-> Almond & Verba 1965: nationale politieke culturen in het VK, Duitsland, Italië, Mexico en de VS.

•

o Brits: vertrouwen in zowel administratieve als juridische functionarissen
o Duitsers: bijzonder vertrouwen in administratieve functionarissen
o VS: bij wetgevende functionarissen
o Italianen en Mexicanen: weinig vertrouwen in beide
Ze zien deze als veroorzaakt door hun structurele geschiedenis
o Brits: vroege ontwikkeling van bureaucratie en politieke instellingen
o Duitsland: vroege en stabiele bureaucratie, maar een late en onstabiele politieke
ontwikkeling
o VS: late bureaucratie, vroege politieke structuur
o Italië en Mexico: late ontwikkeling van beide

-> Arts W. & Gelissen J. (2001) "Welvaartsstaten, solidariteit en rechtvaardigheidsbeginselen: doet
het type er echt toe?" In: Acta Sociologica, 44 (4), 283-299.
•
•
•

•

Wilt u uitleggen hoe mensen denken over solidariteit en rechtvaardigheid in de
verzorgingsstaat (individueel niveau)
Leg dat uit aan de hand van de verzorgingsstaat waarvan ze deel uitmaken (macroniveau)
Soorten verzorgings-/ welvaartstaten
o Liberaal: gelijke kansen en individuele gelijkheid
• Mensen zelf zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor hun eigen welzijn
• Sociale steun alleen voor verdiende armen
o Sociaal-democratisch: sterk herverdelend
• Bijv. het bieden van betaalbare woningen, het garanderen van minimuminkomen, ...
o Conservatief: rechtvaardigheid, ontworpen om statusverschillen te reproduceren
• Bijv. mensen verzamelen rechten door te werken
o Zuid-Europees: onvolwassen, armere verzorgingsstaten
• Sterke solidariteit
• Maar: meer afhankelijkheid van familie- en sociale netwerken
De voorkeuren van mensen over "solidariteit": of het de verantwoordelijkheid van de
overheid is om:
o Een baan aan te bieden voor iedereen die er een wil
o Zorgen voor ziekenzorg
o Zorgen voor een behoorlijke levensstandaard voor werklozen
o Verminderen van de inkomensverschillen tussen de rijken en de armen
o Geven van financiële hulp aan studenten uit gezinnen met lage inkomens
o Zorgen voor degelijke huisvesting voor diegenen die het niet kunnen betalen
Het model:
•
•

•
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Bemiddelende
mechanismen:
Leren: mensen raken
gewend aan wat voor type
sociaal beleid "normaal" is.
Framing: hoe mensen
(media, politici, publiek)
praten over overheidssteun

•

•
•

Enkele resultaten: het type verzorgingsstaatregime is inderdaad van belang voor de ideeën
van mensen over solidariteit en rechtvaardigheid
o Burgers van sociaal-democratische verzorgingsstaten zijn aanzienlijk meer voorstanders
van sociale rechten door de overheid dan burgers van liberale en conservatieve
welvaartsstaten
o Het type welzijnsregime verklaart 0,24% van de variantie tussen de voorkeuren van
individuen, terwijl individuele factoren slechts 0,09% uitmaken
Echter: Arts & Gelissen bieden geen bewijs voor de impact van "framing" of "cultural
learning" (wat sowieso slecht is geconceptualiseerd)
En: in het ideale geval voltooi je de causale cirkel door hun macroverklaringen aan te vullen
met microverklaringen van de uitleg
o Dat wil zeggen hoe bepaalde typen welvaartsstaten ontstonden in verschillende landen
o Waar komen deze verschillende idealen vandaan? Waar en wanneer zijn ze een pionier?
Waarom zijn ze succesvol in die specifieke landen?
o Hoe worden ze gereproduceerd door micro-instellingen en acties (micro-foundations)?

Samengevat:
•
•

•

Denk altijd na over de verschillende niveaus en analyse-eenheden die u in uw onderzoek
gebruikt
Twee soorten veelgemaakte fouten
o Compositional fallacy: uitspraken over samenlevingen of organisaties door gebruik te
maken van individuele gegevens
o Ecologische denkfout: uitspraken over individuen en organisaties door gebruik te maken
van macrocijfers
U kunt deze fouten op twee manieren vermijden:
o "Je niveaus recht houden" (“Keeping your levels straight”)
o Verschuiven tussen niveaus door de causale verbanden tussen niveaus te expliciteren

12. Vergelijken
12.1 Inleiding
•

•

Vergelijken is een dagelijkse activiteit waarmee de mens de (sociale) realiteit begrijpt en
verklaart
o In the social sciences: “Comparison is compelling because it reminds us that social
phenomena are not fixed or ‘natural’. Through comparison we can de-centre what is
taken for granted in a particular time or place after we learn that something was not
always so, or that it is different elsewhere, or for other people.” (Bloemraad 2013)
Vergelijking is alomtegenwoordig (ubiquitous)
o Systematische analyse van een relatief klein aantal gevallen: traceren hoe en waarom
verschillende omstandigheden (sociale structuren, culturen, processen, normen,
instellingen, enz.) Kunnen leiden tot verschillende uitkomsten
o Bijvoorbeeld
• Waarom leidt economische ontwikkeling tot democratisering in sommige autoritaire
regimes, maar niet in andere?
• Waarom zijn Russische immigranten beter geïntegreerd in de arbeidsmarkt dan
Bulgaarse immigranten?
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•
•
•

Vergelijkend onderzoek wordt niet gekenmerkt door een bepaald type gegevens of
methoden, maar door een bepaald type van case-centered onderzoeksdesign.
U hebt vooraf kennis van uw zaken nodig (door middel van literatuur en / of een verkennend
onderzoek)
Selectie van zaken is cruciaal:
o Wat te vergelijken: in welke klasse / type gevallen (groepen, organisaties, geografische
gebieden, perioden, ...)
o Hoe te vergelijken: welke specifieke gevallen (Sudanese of Colombiaanse immigranten?
Seoul of San Francisco?)

12.2 Waarom vergelijken?
-> E.g. Loic Wacquant (2008): comparing US ghetto’s with French banlieues
•
•

•

•

•

Onthoudt de populaire gedachte dat de franse steden getto’s worden.
Ze hebben een aantal overeenkomsten:
o Enclaves met hoge concentraties van minderheden of etnisch gemarkeerde populaties
o Demografische structuur: jong en oud, weinig gezinnen
o "Sombere en onderdrukkende atmosfeer", publiek, ervaren en geïnternaliseerd stigma
Toch meer functionele en historische verschillen:
o Organisatorische ecologieën:
• Grootte: 300.000 versus 13.000 inwoners
• Ghettos zijn multifunctionele ensembles met relatieve institutionele autonomie,
terwijl de inwoners van de Franse cités meestal verbonden zijn met de rest van de
stedelijke omgeving.
o Raciale opsluiting versus diversiteit
• Amerikaanse getto's zijn volledig homogeen, terwijl Franse steden multi-etnisch zijn
(inclusief witte meerderheden).
o Uiteenlopende armoedecijfers
• Chicago's 16% werkgelegenheid versus 50% in La Courneuve
• In Chicago heeft 60 tot 80% van de huishoudens maar één ouder, tegenover slechts
6% in La Courneuve
o Stedelijk beleid
• Amerikaanse terugtrekking van staat (vervallen infrastructuur) versus voortdurende
Franse staatsinterventies (inclusief sociale woningbouwprojecten)
Biedt bewijs voor deze verschillen op verschillende analytische niveaus, met behulp van
zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens
o Deelnemersobservatie en diepte-interviews gedurende meerdere jaren in de zuidkant
van Chicago en in La Courneuve (bij Parijs)
o Gebruikt (historische en recente) statistische gegevens over deze specifieke gevallen,
evenals over Amerikaanse "ghetto's" en Franse "banlieues" meer in het algemeen
Draagt bij aan concept- en theorievorming
o Uitdagen hoe je een zaak dient te conceptualiseren
o Test theorieën en concepten door ze uit te breiden
o Kan helpen bij het theoretiseren van subcategorieën van klassen of cases
o Bij het afbakenen van dergelijke categorieën wordt de geleerde gedwongen te
theoretiseren waarom en hoe dergelijke verschillen van belang zijn
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•

Identificeer causale mechanismen en processen
o De meeste inferentiële statistieken kunnen correlatie vaststellen, maar hebben alleen
indirect (deductief) bewijs over causaliteit

Onderzoeksdoelen (Ragin & Amoroso)
•

3 onderzoeksdoelen komen het meest voor in vergelijkend onderzoek
o

Diversiteit onderzoeken
• Analyseren van overeenkomsten en verschillen tussen cases, zodat je de
verschillende causale condities die verschillende uitkomsten produceren kunt
ontrafelen
• Bijvoorbeeld:
o Ghetto's en banlieus
o Fitnessculturen
o Anti-bezuinigingsprotesten
o Attitudes over sociale uitkeringen in verschillende landen
o Genderongelijkheid in verschillende welvaartsregimes

o

Het interpreteren van cultureel / historisch belangrijke verschijnselen
• Door vergelijkende ontwerpen kunt u een grondige kennis opbouwen van enkele
(vergelijkbare) cases
• Helpt bij het specificeren van wat kenmerkend is voor deze gevallen
• Bijv. Politieke en / of sociale revoluties (Frankrijk, Rusland, Algerije, Egypte, ...)

o

Theorie voortzetten
• Causale linken identificeren: "hoe verschillende configuraties van oorzaken
verschillende resultaten opleveren"
o Bijv. hoe studentenclubs solidariteit genereren, kan van invloed zijn op de aard
van die solidariteit
• Begrippen, classificaties, theorieën testen voor nieuwe gevallen, ...

Onderzoeksdoelen (Landman)
•
•
•
•

Contextuele beschrijving: diepgaande, nauwkeurige kennis
Classificatie
Hypotheses toetsen
Voorspelling

12.3 Wat te vergelijken?
•
•

Enkele case-studies (later)
Macrostudies met een vergelijkend element
o Vaak gaat het om het toepassen van een reeds bestaande typologie of het ontwikkelen
van een nieuwe
o Deze typologieën verklaren vaak meer dan enkelvoudige macro-indicatoren (en ze zijn
theoretisch interessanter)
o Bijv. Arts & Gelissen (2001). "Welzijnstoestanden, solidariteit en
rechtvaardigheidsbeginselen. Doet het type er echt toe? "Acta Sociologica 44 (4), 283299
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o

•

Bijv. Dämmrich J. & Blossfeld H. (2017) "Nadeel van vrouwen bij het bekleden van
toezichthoudende functies. Variaties tussen Europese landen en de rol van horizontale
gendersegregatie. "Acta Sociologica 60 (3), 262-82.
Mezzo-vergelijking: groepen, instellingen, organisaties, geografische gebieden, bewegingen
o Wat wordt meestal begrepen als "vergelijkend onderzoek"
o Andere termen: "meest gefocuste vergelijking", "vergelijkbare cases strategie", "formele
vergelijking" (“most focused comparison”, “comparable cases strategy”, “formal
comparison”)
o Je moet een cruciale beslissing nemen over welke "type" of "klasse" van de zaken die je
kiest
o Bijv. migratie (Bloemraad 2006)
• Migrantengroepen (nationaliteit, ras, klasse, religie, ...)
• Nationaal beleid
• Steden, buurten, regio's
• Over de tijd
• Organiations
• Bewegingen
o Elk van deze casus selecties kan waardevolle inzichten opleveren, maar zal sommige
oorzakelijke mechanismen verdoezelen
o Misschien is de meest voorkomende combinatie het bestuderen van enkele
migrantengroepen in een paar zorgvuldig gekozen landen
• Bijv. Chinese en Indiase migranten in twee landen van bestemming
• Op deze manier kun je het relatieve belang van immigrantkenmerken en
maatschappelijke invloeden ontwarren
• "Divergent" vergelijkingsmodel of "quasi-experimenteel model"
• Maar: Kan erg moeilijk zijn vanwege lokale verschillen en omdat er meer middelen
nodig zijn
o Bijv. misbruik in bejaardentehuizen
• Aard en ontwikkeling van misbruik
• Medewerkers (bijv. Daders, omstanders en niet-deelnemers)
• Soorten rusthuizen (bijvoorbeeld confessionele achtergrond, centrum / periferie,
regio's, ...)
• Typen organisatiebeleid
• Typen nationaal beleid

12.4 Hoe te vergelijken?
•

•

Welke specifieke gevallen zul je onderzoeken?
o Bijv. Amerikaans en Amerikaans immigratiebeleid
o Bijv. Portugese versus Vietnamese immigranten
o Bijv. religieuze versus door de staat geleide bejaardentehuizen
Drie vergelijkende ontwerpstrategieën:
o Meest vergelijkbaar/ gelijke vergelijkend ontwerp (MSSD)
• Het meest vergelijkbare systeemontwerp vergelijkt cases die veel
gemeenschappelijke functies delen, om belangrijke functies te identificeren
waardoor ze anders zijn.
• Gebaseerd op de "methode van verschil" van JS Mill: zoek naar belangrijke
verschillen die u in staat stellen om verschillende uitkomsten te verklaren
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•

Komt dicht bij een quasi-experimenteel ontwerp: onderzoek of een paar beslissende
variaties tot gevolg hebben dat er divergenties ontstaan
• Bijv. Lisa Malkki (1994), Purity and Exile
o Hutu-vluchtelingen in een geïsoleerd Tanzaniaans kamp versus Tanzaniaanse stad
o Dezelfde achtergrond, dezelfde geschiedenis maar toch heel verschillende
identiteiten, waarden en ambities
o Een belangrijk verschil: kampement versus stedelijke nederzetting
• Bijv. Syriërs / Iraakse immigranten in België vergelijken in verschillende wettelijke
statussen
o Asielzoeker, subsidiaire bescherming, erkende vluchteling, afgewezen
asielzoeker, gezinshereniging, verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, Belgische
burger, gemigreerd als kind, ...
o Helpt bij het analyseren van de impact van de juridische status op hun ambities
• Bijv. het vergelijken van Belgen met een participatieniveau van Turkse en
Marokkaanse afkomst aan universiteiten
o Gelijkaardige generatie (derde generatie)
o Vergelijkbare algemene migratiegeschiedenis (door de overheid geïnitieerde
arbeidsmigratie 1960s)
o Vergelijkbare religieuze achtergrond
o Hiermee kunt u verschillende deelnamepercentages beschrijven
o En kan je toestaan om deze verschillen uit te leggen
o Meest verschillende vergelijkende ontwerp (MDSD)
• De meeste verschillende systemen ontwerpen (MDSD) vergelijken zaken die heel
weinig delen, behalve dezelfde uitkomst.
• Gebaseerd op een van beide:
o JS Mill's methode van overeenstemming, zodat u de causale omstandigheden
kunt identificeren die vergelijkbaar zijn in met name verschillende gevallen
(Landman)
o Of Weberian ideaaltypes waarmee je hun verschillen kunt systematiseren (en
nuttig overdrijven om hun algemene logica te ontdekken) (Bloemraad)
• De meeste verschillende vergelijkende ontwerpen kunnen het nuttigst zijn wanneer
u een bepaald resultaat hebt dat in verschillende gevallen moet worden uitgeleg
• Bijv. landen die vergelijkbare normen ontwikkelen voor de humane behandeling van
gevangenen, ondanks zeer verschillende politieke regimes
• Bijv. revoluties, militaire staatsgrepen, overgangen naar democratie, snelle
economische groei, ...
• Bijv. onderzoek naar misbruik bij bejaardentehuizen (katholiek, staat, platteland,
stedelijk, ...)
o Wat hebben deze bejaardentehuizen met elkaar gemeen, wat hen onderscheidt
van rusthuizen waar geen misbruik heeft plaatsgevonden?
o Misschien is het een combinatie van een nieuwe managementstructuur,
verouderde infrastructuur, hoge werkonzekerheid, hoge niveaus van stress en
ruimtelijke isolatie?
• Bijv. Jihadistische krijgers onderzoeken? Selecteren van een breed scala aan
individuele gevallen
o Ze kunnen komen uit een verscheidenheid van etnische, klasse en confessionele
achtergronden
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o
o

Wat zijn de weinige dingen die ze gemeen hebben?
Misschien is het een specifieke combinatie van slechte kansen op de
arbeidsmarkt, ervaringen met racisme, gebrek aan religieus onderwijs thuis,
betrokkenheid bij kleine misdaden en / of een strijd om identiteit?

Wijze van overeenstemming (Method of agreement):
•
•

•
•

Bijv. de lage tevredenheid van werknemers in ziekenhuizen verklaren: de impact van de
managementstructuur vergelijken
Bijv. Jimenez (2010) ondanks de verschillende Mexicaanse migratiegeschiedenissen,
ondervinden Mexicanen van de eerste en tweede generatie vergelijkbare vormen van
uitsluiting in de VS en ervaren vergelijkbare vormen van transnationale relaties
Bijv. landen waar een politieke revolutie plaatsvond, hebben allemaal een ongelijke verdeling
van machtsmiddelen
Bijv. onderzoeken waarom migreren naar België negatieve gevolgen heeft voor de
onafhankelijkheid van sommige Syrische vrouwen ten opzichte van hun echtgenoten?
o Bijna alle vrouwen met een negatieve impact hadden twee kenmerken: de man had
weinig of geen onderwijs + religieuze achtergrond van de soennieten

Weberiaanse ideaaltypen:
•
•

•

Benadruk de verschillen tussen de gevallen: analyse van hun interne logica en de gevolgen
ervan
Bijv. Thomas Swerts, (aanstaande) Citizen X
o Vergelijking van migrantenactivisten zonder papieren in Chicago (Immigrant Youth
Justice League) en Brussel (Collectif de sans-papiers en Belgique)
Bijv. Rogers Brubaker (1992), Citizenship and Nationhood in Frankrijk en Duitsland
o Franse "burger" versus Duitse "etnische" traditie

o

Heteronomisch ontwerp: Vergelijking als een conceptueel spectrum van zaken
• Typologie van cases met specifieke sleuteleigenschappen die u wilt analyseren
• Bijv. Koopmans et al. (2005): onderzoek naar integratiebeleid
o Nederland als een civiel, multicultureel land
o Frankrijk als civiel, monocultureel land
o Duitsland als etnisch, monocultureel land
• Bijv. het vergelijken van vijf soorten organisaties die actief zijn in het Belgische
programma voor begeleide vrijwillige terugkeer
o Caritas, IOM, Fedasil, Immigration Office, Urban social services, Local NGOs
o Werk in dezelfde context van het welzijnsregime, verleen vergelijkbare steun en
werk voor dezelfde doelgroep
o Verschillende plaatsen of functies in het programma, overeenkomstig hun
institutionele paden (humanitair, migratiebeheer, sociale rechten, ...)

(12.5 Het proces van vergelijkend onderzoek)
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12.6 Voor-en nadelen
•

•

•

Bijzondere voordelen:
o Geeft geen voorrang aan een bepaald type gegevens
o Kan geaccepteerde en conventionele wijsheden uitdagen, leiden tot innovatief denken
o Laat toe om causale processen te analyseren, in plaats van (deductieve) gevolgtrekkingen
o Kan helpen bij het conceptualiseren / classificeren van verschijnselen
o Evalueer de grenzen van een bestaande theorie
o Bestudeer configuraties van causale omstandigheden
Kostbaar aan middelen:
o "Hoe meer dingen u vergelijkt - soorten mensen, immigrantengroepen, organisaties,
buurten, steden, landen of perioden - hoe meer achtergrondkennis u nodig heeft en hoe
meer tijd en middelen u moet investeren om gegevens te verzamelen en analyseren."
o Diepe contextuele kennis van deze gevallen
o Meertalige en multiculturele vaardigheden
Kritiek dat een uitbreiding van zaken de aandacht ondermijnt die u aan één zaak betaalt
o Vooral als je historische of etnografische methoden gebruikt
o Surveyonderzoek: Hoge kosten voor het ondervragen van extra mensen op meerdere
locaties of in meerdere immigrantengroepen (vertalers, inhuren van interviewers,
vertalen van enquêtes, kanssteekproeven, ...)

Problemen van vergelijking, Landman:
•

Te veel variabelen, te weinig gevallen
o 'Te veel gevolgtrekkingen' of expanatoire variabelen en niet genoeg waarnemingen
o Vaker met enkele case-studies (kleine n)
o Bijv. onderzoeken welke factoren hoge overheidsuitgaven kunnen verklaren
• Literatuur: hoge overheidsuitgaven in rijke landen die worden gecontroleerd door
links-of-middenoverheden
• Vandaar: één afhankelijke variabele (uitgaven) en twee onafhankelijke variabelen
(rijkdom en politieke oriëntatie)
• Logisch gezien zijn er vier mogelijke combinaties van de twee onafhankelijke
variabelen
• Als je dan alleen een links-arm land vergelijkt met een links-rijk land, dan laat je
rijkdom niet variëren
• Vandaar: u moet ten minste één extra case toevoegen

-> Drie oplossingen
•

Meer cases! Verhoog het aantal waarnemingen zodat de studie grotere algehele variatie
bevat
o Bijv. vluchtelingen bestuderen: afhankelijk van wat je wilt vergelijken, overweeg om
respondenten toe te voegen met (afhankelijk van
• Verschillende etnische, religieuze en nationale achtergrond
• Verschillende wettelijke statussen (erkende, subsidiaire bescherming,
asielzoeker, afgewezen asielzoeker, hervestiging, gezinshereniging, ...)
• Verschillende gezinsstatus (ongehuwd, getrouwd met kinderen, gehuwd zonder
kinderen, gemigreerd zonder familie, ...)
• Platteland / stad
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•

•

•

Meest vergelijkbare systeemontwerp: gerichte vergelijking van een paar landen
o Bijv. vergelijk links-arme en links-rijke landen
• Analyseren van overeenkomsten en verschillen, met aandacht voor het
belangrijkste verschil in die specifieke gevallen (rijkdom)
Meest verschillende systeemontwerp: Verklein het aantal variabelen door u te
concentreren op een beperkt aantal belangrijke verklarende factoren
o Bijv. Opp et al (1995) vergelijken links-rechtse ideologische posities en steun voor
sociaal protest in Duitsland, Peru, Israël
o Bijv. Parsa (2000) vergelijkt sociale revoluties in Nicaragua, Iran en de Filippijnen
o Bijv. het vergelijken van de impact van migratie op de gendergerichte machtsbalans
in de sociale relaties van Syriërs

Gelijkwaardigheid vaststellen (Establishing equivalence)
o “Vergelijkbaarheid”:
• Het probleem van "vergelijkbaarheid" of "gelijkwaardigheid": kunt u deze gevallen
eigenlijk vergelijken? Zijn ze niet te verschillend?
• Ook wel 'contextvaliditeit' genoemd: is het mogelijk om concepten en indicatoren
met gedeelde betekenissen te specificeren om geldige vergelijkingen mogelijk te
maken?
• Bijvoorbeeld:
o Betekent het begrip 'sociale klasse' hetzelfde in Frankrijk als in Brazilië?
o Kun je een "terugkeercoach" vergelijken die voor het immigratiebureau werkt,
terwijl er één werkt voor Caritas International?
o Kun je het activisme van mensen zonder papieren in België vergelijken met
mensen zonder papieren in de VS?
o Kun je politieke allianties in China en Europa vergelijken?

Vier oplossingen:
•

•

•

•

Verlagen van het niveau van abstractie
o Bijv. met behulp van concrete termen of indicatoren zoals werkgelegenheid, in plaats
van klasse
o Bijv. het gebruik van emic, in plaats van etische concepten in een kwalitatieve
vergelijking
Richt u op een kleine set cases waarover u meer inhoudelijke kennis hebt
o Bestudeer uw cases goed (grondige, lokale kennis)
o Dit zal u helpen beoordelen of uw vergelijkingen en conclusies logisch zijn
Werk samen met andere geleerden die gespecialiseerd zijn in die extra gevallen
o Hiermee kunt u de contextuele validiteit (lokale kennis) van specifieke gevallen
beoordelen
o Bijv. Lokale gespecialiseerde teams om een vergelijkbare enquête in 43 landen te
implementeren
o Bijv. Vragenlijst over integratiebeleid gestuurd naar vooraanstaande academici
Identificeer de "functionele equivalentie" van concepten en indicatoren: Concepten niet
bekijken als identiek, maar functioneel equivalent
o Bijv. leiders van landen vergelijken
o 3 functies: symbolische vertegenwoordiging van de natie, hoofdbestuur van het
staatsgezag en partijleider
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o

•
•
•
•

De Franse president belichaamt alle drie, UK de monarch belichaamt de symbolische
rol en de Britse premier belichaamt de laatste 2 functies
o Afhankelijk van wat je wilt studeren, kun je uitgaan van een "functionele
gelijkwaardigheid" tussen de Franse en Britse leiders
• d.w.z. hun rol als uitvoerend orgaan van de staat te vergelijken (Britse premier en
Franse president)
• Bijv. hun symbolische rollen vergelijken (Britse Monarch en Franse president)
Selectiebias
Valsheid / Onechtheid (Spuriousness)
Ecologische / individuele fallacies
Waardebias

12.7 Kwalitatieve vergelijkende analyse (QCA)
•
•

•

Een analytische techniek / methode ontwikkeld door Ragin (1994).
Sleutelidee: begrijpen hoe configuraties van verklarende voorwaarden bepaalde resultaten
creëren. D.w.z. niet slechts één oorzaak, maar een specifieke combinatie van onafhankelijke
variabelen.
Bijv. "Als alle landen die als gevolg van IMF-gemandateerde bezuinigingen
massavernietigingswensen hadden meegemaakt vergelijkbaar waren aan de hand van een
laag niveau van economische ontwikkeling, hoge niveaus van verstedelijking,
ondemocratische regeringen en slecht georganiseerde oppositiegroepen, zou dit een
specifieke configuratie van voorwaarden zijn die samenhangen met massademonstraties als
reactie op IMF-gemanagede soberheid "

-> Bijv. Onderdrukking van bezuinigingsprotesten
•
•
•

•
•

Hypothetische gegevens over 16 landen die in de jaren tachtig bezuinigingsprotesten
meemaakten
In 8 gevallen onderdrukte de regering deze protesten, in 8 gevallen deden ze dat niet
Op basis van de literatuur kunnen dit de verklaringen zijn voor deze onderdrukking
o Of het land in de jaren tachtig was afgestemd op de USSR of met de VS.
o industrializatie
o Democratische regering voorafgaand aan de bezuinigingsprotesten
o Sterke militaire vestiging voorafgaand aan de bezuinigingsprotesten
Het doel van een dergelijke analyse is "om de combinaties van causale omstandigheden te
bepalen dat gevallensets differentiëren."
Door binaire codering van deze voorwaarden (aanwezigheid / afwezigheid)
Eerste vier gevallen = combinatie 1
vs. tweede vier gevallen =
combinatie 2
Geen van de acht gevallen waarin er
geen gewelddadige repressie was,
had een van deze twee combinaties
van oorzakelijke omstandigheden
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•

•
•

•

•

•

•
•

Doe voort door configuraties van oorzaken (rijen van de tabel) te vergelijken, niet door de
aanwezigheid/afwezigheid van elke oorzakelijke aandoening te vergelijken met de
aanwezigheid/ afwezigheid van de uitkomst
Zorgt voor de mogelijkheid dat er verschillende combinaties van voorwaarden zijn die
dezelfde algemene uitkomst genereren (dat wil zeggen overheidsrepressie)
Lost complexe en schijnbaar tegenstrijdige patronen van oorzaak en gevolg op
o Bijv. democratische regering is belangrijk in zowel zijn huidige als afwezige toestand.
Wanneer een sterk leger aanwezig is, draagt het gebrek aan democratische overheid bij
tot de repressie. Wanneer industrialisatie afwezig is, is het juist de aanwezigheid van een
democratische regering die bijdraagt aan repressie.
Kan irrelevante oorzaken elimineren.
o Bijv. of het land al dan niet in overeenstemming was met de USSR, was geëlimineerd

Bewijs van cases kan worden weergegeven in waarheidstabellen: vat gegevensmatrices
samen door zaken te sorteren op basis van hun combinaties van waarden op dichotome
(aanwezigheid / afwezigheid) causale variabelen
Bijv. hypothetisch bewijs op 30 scholen
o Uitkomstvariabele: of studenten al dan niet worden "gevolgd" volgens vermogen (dat wil
zeggen gegroepeerd in klassen met homogene prestatieniveaus)
o Verschillende mogelijke oorzaken
• Raciale diversiteit op school
• Klassen diversiteit in de school
• Of er open schoolbestuursverkiezingen zijn
• Of leraren nu wel of geen vakbond hebben
Rangschikt alle logische combinaties van causale omstandigheden
Zorg ervoor dat dezelfde causale omstandigheden hetzelfde resultaat opleveren

Vereenvoudig de waarheidstafel
•
•

Rij 13: TRACKING = RACE * KLASSE * verkiezingen * vakbonden
Rij 14: TRACKING = RACE * KLASSE * verkiezingen * UNIONS
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•

•

"Als twee rijen van een waarheidstabel op slechts één causale situatie van elkaar verschillen
en toch resulteren in hetzelfde resultaat, dan kan de oorzakelijke toestand die de twee rijen
onderscheidt (in geval van 13 en 14: unions), als irrelevant beschouwd worden en kan het
worden verwijderd om een eenvoudiger combinatie van causale omstandigheden te
creëren."
o Bijv. Rij 13 en 14 worden TRACKING = RACE * KLASSE * verkiezingen
o Dit blijft voor alle rijen: identificeer overtollige causale variabelen en verwijder ze uit de
configuraties in de waarheidstabel
Laatste verklaring: ‘tracking’ vindt plaats wanneer
o Rasdiversiteit is afwezig en lerarenvakbonden zijn aanwezig
o Wanneer raciale diversiteit aanwezig is en er geen goede schoolbestuursverkiezingen zijn

12.8 Enkele case-studies
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Altijd een inherente vergelijking tussen een bepaalde studie en het onderzoek / denken dat
er eerder was
De "externe comparatieve plaatsing" ten opzichte van de bestaande literatuur (Bloemraad
2006): hoe verhoudt mijn casus zich tot casussen die door andere onderzoekers zijn
bestudeerd?
Bijdragen door onderzoek te doen naar een subpopulatie, nieuwe immigrantengroep of
onderzoeksgroep die niet past in het algemene patroon ...
Flyvbjerg ...
Geen willekeurige selectie: typische / gemiddelde gevallen zijn niet noodzakelijk de rijkste op
het gebied van informatie
In plaats daarvan: gedreven door theorie, of door de aanwijzingen van veldwerk te volgen
Kritieke gevallen maken deductie mogelijk: "als deze theorie (niet) geldig is voor deze zaak,
dan is deze van toepassing op alle gevallen"
Zoeken naar "minst waarschijnlijke gevallen": als dit zelfs in deze zaak van toepassing is,
moet dit voor alle anderen gelden
o Bijv. Robert Michel's ijzeren wet van de oligarchie
o Bijv. Foucauldiaanse analyses van de "Occupy-beweging"
o Bijv. als zelfs linkse liberalen bijdragen aan het uitsluiten van immigranten van de
huizenmarkt, ...
Zoeken naar "Meest waarschijnlijke gevallen"
o Bijv. bij het bestuderen van racisme kun je de Ku Klux-clan bestuderen. Je zou in staat zijn
om het mechanisme van racisme in zijn puurste, expliciete vorm te bestuderen.
o Bijv. wanneer je diversiteit bestudeert, concentreer je je op verschillende buurten of
professionals die in verschillende omgevingen werken ...
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