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• Achterliggende principes 

• Kernbegrippen; Hermeneutische eenheid, Primary Document, 

Codes & Family´s supercodes + netwerk 

• Per kernbegrip uitleg over het programma 

Opbouw 
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Soft ware ter ondersteuning kwalitatieve data-analyse. 

Analyse zelf is hersenkraker van de onderzoeker; is niet 

voorgeprogrammeerd zoals in SPSS 

 

Achterliggende noties:  

• Visualiseren 

• Integratie 

• Serendipiteit 

• Exploreren 

ATLAS-ti 
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De Hermeneutische Unit zorgt voor de datastructuur = de kern. 

De HU heeft vier niveau’s: 

1. Primairy documents 

2. Quotations 

3. Codes 

4. Super codes, Families & Networks 

 

 2 + 3 = dataverwerking 

 4 = analyse 

Structuur van ATLAS-ti 
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Structuur van ATLAS-ti 
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PD’s worden geen fysiek onderdeel van de HU 

ATLAS-ti legt automatisch verbinding 

 

ABSOLUUT PAD = gefixeerd 

- Voordeel stabiel en gemakkelijk te delen. 

- Nadeel niet te verplaatsen naar andere computer of map want 

dan ben je de verbinding kwijt 

 

SPECIAAL PAD = flexibel 

- HU en PD worden in één folder bewaard 

- Via EXTRA/Preferences/General Preferences, tab: HU Editor in 

te stellen. 

 

 

Verbinding PD met HU 
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Altas-ti staat toe dat meerdere personen tegelijkertijd werken in de 

HU, zelfs met een en dezelfde PD 

Voorwaarde is dat iedereen geautoriseerd is om contact te leggen. 

In praktijk betekent dit dat iedereen toegang heeft tot dezelfde 

directory. 

Elke school heeft eigen directory, dus ICT moet gezamenlijke 

directory open. 

Externe onderzoekers hebben geen toegang tot de directory, naar 

mijn weten. 

Optie is te werken in sub-HU’s en deze later samen te voegen. 

Daarvoor is het wel belangrijk om het pad goed in te stellen. 

Werken in teamverband 
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• Tekst documenten: 

– Rich text 

– Word doc en docx (liever omzetten in Rich text werkt programma 

sneller) 

– Text PDF-file 

• Grafische documenten: 

– MBP, JPEG, TOFF 

– Graphic PDF 

• Audio- en video documenten 

– AVI, WAV 

– MPG en MP3 als driver ingeïnstalleerd is kern. 

• Google Earth site 

Primairy documents (PD) 

13 maart 2012 Louis Polstra, Introductie ATLAS-ti 6.2  



14-2-2014 Titel presentatie aanpassen 9 

Primairy documents (PD) 
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Coderen is simpelweg het leggen van een verband tussen de 

quote en de code. Van oorsprong is het gebaseerd op de 

methodologie van Grounded Theory (Glaser en Strauss). Maar 

het is niet noodzakelijk om deze methodologie te volgen. 

 

Eerste stap is selecteren data secties, daarna toekennen code en 

memo’s 

 

Wat ik oversla is: 

Eerst quote selecteren: Create Free Quotation, daarna toekennen 

code aan een quote. 

Ik ken gelijk een code toe aan een quote 

 

 

 

 

Coderen 
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Selecteer quote, dan 3 opties: 

1. Ga naar menubalk Quotations, Coding, open coding 

2. Ga naar iconen in linker balk en selecteer daar 

3. Klik op re-muisknop, Coding, open coding 

 

 

 

 

Quotations & Codes 
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Quotations 
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Belangrijk vooral als er wordt samengewerkt is dat helder is 

omschreven wat de exacte betekenis is van de code. Je kunt 

dit als volgt vastleggen 

 

Rechter kolom staat de code 

Ga erop staan en klik met re-muisknop 

Open Edit comment om KORTE uitleg toe te voegen. 

Niet vergeten to save 

 

Als je vervolgens op de code gaat staan en je klikt met de li-

muisknop dan krijg je daar de uitleg te zien 

 

 

 

Betekenis 
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Betekenis 
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Als code al bestaat : ga naar code by list en klik op de 

gewenste code. 

Code in vivo is het eerste woord van de geselecteerde 

quote. Wordt gebruikt als: 

– Reminder 

– Mooi citaat 

 

 

Het is ook mogelijk bepaalde woorden te laten zoeken 

en daaraan een code toe te kennen. Eigenlijk alleen 

te gebruiken bij analyse survey-data. 

 

 

Code in vivo / by list 
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Een memo is net als een comment tekst. Het verschil is dat een 

comment is gekoppeld aan een entiteit , b.v. code. Bij een 

memo kan dit wel, maar hoeft dit niet. Het kan ook gekoppeld 

worden aan meerdere codes, quatations of PD. 

Een memo wordt gebruikt voor: 

• Theoretische verhandelingen 

• Methodologische opmerkingen 

• Uitleg/Commentaar bedoeld voor teamleden 

 

Memo’s  

• voorkomen dat je iets vergeet, 

• maken de analyse transparant 

• maken het rapporteren gemakkelijker, je schrijft een deel van 

de rapportage al in de memo’s 

 

 

 

 

Memo’s 
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Memo’s 
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De naam zegt het; een familie clustert. Je kunt een family maken 

van PD’s, codes en memo’s. Niet van Quotations want die zijn 

direct gelinkt aan de tekst. 

Je gaat in de menu op b.v. codes staan. 

Klink op Edit families 

In scherm naar families, open families. 

Typ naam in. 

Drie vakken.  

Bovenste vak is voor de family 

Onderste vak rechts = codes 

Onderste vak links = geselecteerde codes behoren bij de family 

Ga op de gewenste code staan en via pijltjes in tussenbalk 

verplaats je de codes van rechts naar links en terug. 

 

 

Families 
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Families 
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Een supercode brengt je een abstractieniveau hoger dan de codes. 

Net zoals bij een family omvat de supercodes meerdere codes. 

Het verschil is dat in een supercode de relaties/verbanden 

tussen de codes en/of families worden gedefinieerd. Zie het met 

een soort T-toets of Anova, maar dan anders. 

De relaties/verbanden zijn deels gebaseerd op verzamelingenleer. 

Supercodes maak je m.b.v. de Query Tool. Te openen via Tools in 

de menu-balk of via de snelkoppeling ‘verrekijker’. 

In de box links-onder staan de codes, daarboven de families. Door 

erop te klikken (= selecteren) gaan ze naar de box rechts-boven 

 

Supercodes 
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Links staan symbolen, door erop te klikken verschijnen ze in de 

box-rechts-onder. 

Naast OR en AND zijn vooral interessant: 

- Deze code is onderdeel van deze 

- Deze code sluit deze uit 

- Deze code komt na deze code. Dit laatst is vooral van belang bij 

narratieve analyse. Zelf heb ik het gebruikt om in de interviews 

het soort dilemma en de oplossingsstrategie te koppelen. Pas 

na het dilemma komt de oplossing. 

Het vereist trail en error eer je er uit bent. Rechts boven vind je 

knoppen op de boel ongedaan te maken. 

 

Klik als je klaar bent op ‘supercode’ en geef deze een naam. De 

code verschijnt in de code-list en heeft een rode kleur. 

 

Supercodes 
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Query Tool 
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Toegang tot output kan via menubalk quotations, codes of memo’s. 

Families zijn handig om te filteren. 

Door één code te selecteren krijg je output van alle bijhorende 

quotations. 

Ik begin vaak zo met de analyse om een overzicht te krijgen. In 

feite maak ik een samenvatting. Die kun je vervolgens weer 

vastleggen in de memo van de betreffende code. 

 

Families zijn handig om te filteren zodat je alleen dat eruit krijgt wat 

je zoekt. 

 

 

 

 

Output 
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Output 
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Selecteer: 

• Editor 

• Printer 

• File 

 

Mijn voorkeur =  

editor 

Output 
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In het Network worden de relaties visueel weergegeven. Een nieuw 

netwerk open je door via de menu-balk, network, New netwerk 

view aan te klikken. Je moet het netwerk een naam geven. 

Daarna opent zich een leeg scherm met een menu-balk. 

Je begint met het importeren van Nodes. Dit kunnen codes, 

families, memo’s maar ook quotes zijn. Default zie je eerst de 

codes. Via het driehoekje kun je de anderen zien en selecteren. 

De volgende stap is het linken van de nodes. Nadat je de nodes 

hebt verbonden moet je nog aangeven wat de betekenis is. 

Atlas-ti geef je daar een aantal opties voor, net zoals bij de 

supercode. Je ziet de betekenis in het scherm terug. 

 

Vroeger werden begrippen vooral in een boomstructuur geplaatst. 

De netwerkoptie en de supercode bieden veel meer 

mogelijkheden 

Network 
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Importeren 
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Links 
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De makers van Atlas-ti hebben filmpjes op youtube gezet. Erg 

handig vooral voor beginners. 

Er is een grote internationale gemeenschap. Het programma is 

ontwikkeld door kwalitatieve onderzoekers uit Berlijn. Kom je er 

niet uit, dan kun je een vraag aan deze gemeenschap stellen. 

Daarmee werk je mee aan kennisontwikkeling. 

Hulp bij ATLAS-ti 
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navolgbaarheid  is 

waar het om draait bij 

elke vorm van 

onderzoek 


