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The Place of Qualitative Research Methods in Psychology
De jury voor de scripties in de gedragswetenschappen bestond uit Lenneke Alink, Marise Born en
Peter van Koppen. Er werden 18 indrukwekkende inzendingen beoordeeld. De jury was echter in
het bijzonder onder de indruk van de scriptie van Rinske Vermeij aan de Rijksuniversiteit
Groningen onder supervisie van Jeremy Burman en Douwe Draaisma.
De scriptie gaat over kwalitatieve empirie, overigens als enige inzending. Als gevolg van de nieuwe
regels van de American Psychological Association is Rinske Vermeij gedoken in de historie van
kwalitatief onderzoek in de psychologie en de historie van de APA-richtlijnen vanaf het begin van
de vorige eeuw. De nieuwe Journal Article Reporting Standards for Qualitative and MixedMethods Research gaan voor het eerst over kwalitatief onderzoek en lijken een verbreding in de
APA in te luiden die vanaf de Eerste Wereldoorlog in het bijzonder was gericht op kwantitatief
experimenteel onderzoek.
In een uitstekend geformuleerde scriptie neemt Rinske de lezer mee in een boeiende tocht langs
de ontwikkelingen op dit gebied de afgelopen 90 jaar. Rinske geeft een uiterst lezenswaardige
geschiedenis van de totstandkoming van de APA-richtlijnen. Zij liet de jury voor het eerst kennis
maken met de toenmalige APA-president Edwin Boring en zijn invloed op de overheersende rol
van kwantitatieve methoden in de Amerikaanse psychologie. Boring was een leerling van Wundt,
de vader van de experimentele psychologie. In een fascinerende historische analyse, ook langs de
route van Borings oordeel over vrouwen en joden en zijn tijd aan Harvard, beschrijft Rinske de
interactie met de toenmalige ideeën over de psychologische methodologie.
En passant leidt Rinske de lezer langs de soms subtiele verschillen tussen kwantitatief en
kwalitatief onderzoek in de psychologie. Zij laat bijvoorbeeld overtuigend zien dat de rol van de
psycholoog als observator, waarnemer, sterk wordt onderschat door de nadruk op kwantitatieve
methodes.
Kortom: Rinske Vermeij heeft een stevige lans gebroken voor een zinvolle rol van kwalitatief
hoogstaand onderzoek in de psychologie. En dat doet haar zeker deze prijs verdienen.
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