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Onderstaande literatuurlijst geeft een indruk van de van benaderingen en thema’s op het gebied van 
onderzoek en methoden, zoals deze aan bod komen in de bachelor Humanistiek. In de master 
Humanistiek wordt de literatuur onder de kopjes 1. Wetenschapstheorie, onderzoeksbenaderingen
en kwalitatief onderzoek en 2. Sociaalwetenschappelijk, kwantitatief onderzoek als bekend
verondersteld. Dus als je kennis over deze thema’s beperkt is of opgefrist moet worden, wordt je ten 
sterkste aangeraden deze literatuur te bestuderen. Ook voor de overige literatuur is het advies om 
hier kennis van te nemen, om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het onderwijs.

1. Wetenschapstheorie, onderzoeksbenaderingen en kwalitatief onderzoek
•  Patton, M. Q. (2014, 4e ed.). Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks,

London, New Delhi: Sage Publications.
2. Sociaalwetenschappelijk, kwantitatief onderzoek
•  Baarda, B., Bakker, E., Julsing, M., Van Vianen, R., Fischer, T., & Van der Hulst, M. (2017, 6e dr.).

Basisboek Methoden en Technieken. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

3. Evaluatie- en interventieonderzoek
•  Swanborn, P.G., (2007). Evalueren. Het ontwerpen, begeleiden en evalueren van interventies: een

methodische basis voor evaluatie-onderzoek. Den Haag: Boom/Lemma.
4. Narratief onderzoek en Oral history
•  Bohlmeijer, E., Mies, L. & Westerhof, G. (2007, Red.), De betekenis van levensverhalen –

Theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk (pp. 41-60). Houten: Bohn 
Stafleu van Loghum.

5. Filosofisch onderzoek
•  Verhoeven, C. (1967). Inleiding tot de verwondering Utrecht: Ambo. (tekst online op

http://www.dbnl.org/tekst/verh039inle01_01/) Hoofdstuk 1&2.
6. Historisch onderzoek
•  Williams, R. C. (2012). The historian’s toolbox. A student’s guide to the theory and craft of history

(3e dr.).  London, New York: Routledge.
7. Schrijven en argumenteren
•  Pinker, S. (2016). Gevoel voor stijl: goed schrijven voor denkende mensen! Amsterdam: Atlas

Contact.
8. Onderzoeksethiek
•  VSNU (2004, herziening 2018). De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Principes

van goed wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Den Haag: Vereniging van Universiteiten 
VSNU. Te downloaden van:
https://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20
integriteit%202018.pdf
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