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Beschrijving huidige werkwijze met behulp van Max QDA 

Wij gebruiken het programma Max QDA om teksten te coderen. Dit programma wordt gebruikt als hulpmiddel voor kwalitatieve data-analyse. 

Hierboven is een printscreen van de werkwijze met behulp van Max QDA, met daaronder een toelichting per gekleurd kader: 

Kader links bovenin (rood) 

Links bovenin, in de print screen weergegeven door middel van een rood kader, worden de documenten (cao’s) geïmporteerd als PDF. Hier staan 

alle documenten die worden gebruikt voor een onderzoek bij elkaar. Deze worden bij ons aangemeld en hebben wij dus al tot onze beschikking.  

Kader rechts bovenin (blauw) 

Rechts bovenin, in de print screen weergegeven door middel van een blauw kader, staat de tekst weergegeven van de actieve cao waarmee we 

op dat moment aan het werk zijn.  

Kader links onderin (groen) 

Links onderin, in de print screen weergegeven door middel van een groen kader, staan de codes die wij handmatig aangemaakt hebben op basis 

van de vragenlijst. De vragenlijst is afgestemd met de beleidsmedewerker en bevat de onderwerpen waarop we de documenten doorzoeken. Een 

voorbeeld van een dergelijke vragenlijst die we gebruikt hebben voor het onderzoek ‘interne/externe flexibiliteit’ is bijgevoegd als bijlage. 

Wanneer wij een monitoringsonderzoek uitvoeren wordt de vragenlijst (vaak in iets aangepaste vorm) opnieuw gebruikt zodat de ontwikkelingen 

over de jaren bijgehouden kunnen worden. Regelmatig worden er nieuwe onderwerpen in opgenomen. Stukken tekst uit de documenten (in ons 

geval cao’s) kunnen worden aangewezen aan deze specifieke codes verkregen uit de vragenlijst.  

 



Kader rechts onderin (geel) 

De stukken tekst die gecodeerd zijn per document kunnen gemakkelijk worden teruggevonden bij ‘retrieved segments’ rechts onderin, in de print 

screen weergegeven door middel van een geel kader. Hier staan de codes en de stukken tekst uit het document naast elkaar weergegeven. Deze 

codes kunnen worden geëxporteerd naar Excel, op basis waarvan een dataset gemaakt kan worden. Een voorbeeld hiervan (in aangepaste en 

opgemaakte vorm) is bijgevoegd als Excel bestand met de naam Factsheet. In sommige gevallen geven we aan of er een bepaling bestaat 

(dichotoom in ja/nee vorm), in sommige gevallen zijn de variabelen categoriaal (bijvoorbeeld: geen bepaling, wettelijk, bovenwettelijk), en in 

sommige gevallen gaat het om een bedrag (toeslag) of stuk tekst (bijvoorbeeld visie op flexibiliteit). Aan de hand van de dataset maken wij 

grafieken en tabellen om de data te illustreren en samenvatten, o.a. om de verschillen tussen de diverse sectoren aan te geven. Ook 

verduidelijken wij eventuele trends over de jaren. Op basis hiervan schrijven wij het rapport, met hierin regelmatig tekstuele voorbeelden uit 

cao’s, hiervoor zijn hele citaten nodig (deze halen wij rechtstreeks uit Max QDA). 

Lexical search 

Een andere optie van Max QDA die wij gebruiken is de ‘Lexical search’, waarmee je zoektermen kan ingeven voor alle cao’s tegelijk en hiervan 

een tabel krijgt. Een voorbeeld hiervan is hieronder weergegeven. Hiermee wordt een tabel verkregen met de zoektermen en de teksten waar 

deze gevonden zijn. Momenteel gebruiken wij deze functie vooral om na te gaan of we geen bepalingen over het hoofd hebben gezien, of om een 

snelle inschatting te kunnen maken van hoe vaak een bepaling over een bepaald onderwerp voorkomt. 



 


