
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectieven op Recht (2019/2020) 

Preview 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

We willen graag alle nieuwe klanten en terugkerende klanten welkom heten!  

Voor het gebruiken van de werkgroepantwoorden hebben we nog een tweetal belangrijke 

mededelingen:  

1. Wees je er volledig van bewust dat je het meeste uit een werkgroep haalt wanneer je 

zelf uitgebreid voorbereid bent. We raden dus aan om onze antwoorden voornamelijk 

te gebruiken in combinatie met eigen studie, en niet ter vervanging hiervan.  

 

2. Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden, dit betekent dat het verboden 

is om inloggegevens en/of studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch 

doet loop je het risico dat je account permanent geschorst wordt.  

Ten slotte willen we een ieder van jullie bedanken voor jullie vertrouwen in BOEQ, we zullen 

ons week in week uit inzetten om aan de hand van werkgroepantwoorden zo veel mogelijk 

lastige leerstukken te verduidelijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of 

van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 

beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt 

het recht om het werk openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is 

verboden om zonder de toestemming van BOEQ documenten van BOEQ of onderdelen 

daarvan fysiek en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het auteursrecht behoudt 

BOEQ het recht voor om schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen.  

 



 

Week 1: Inleiding en de bepaaldheid van het recht: 

Het rechtsrealisme. 

 

 

Voorgeschreven materialen 

 

Reader 

o Jerome Frank, Law and the Modern Mind, London: Stevens and Sons 1949. Chapter V. 
Legal Realism, p. 42-47; Chapter XII The Judging Process and the Judge’s Personality, 
p. 100-106.  

o Roscoe Pound, ‘Law in Books and Law in Action’, American Law Review, vol. 44, no. 
1, January-February 1910, p 12-13, 14-28, 34-36. 

 

Blackboard 

 

o ‘Typen van vragen: Een landkaartje’ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

0. Inleiding 
 

Lieve studenten,  

 

We hopen dat het goed gaat met iedereen, en dat de tentamens succesvol zijn verlopen. We 

zitten helaas nog steeds in een situatie waarin geen fysieke werkgroepen worden gegeven. We 

zijn dus allen nog steeds afhankelijk van de Universiteit Utrecht om een invulling te geven 

aan het onderwijs. Zoals het er nu voor staat zullen we voor dit vak een wekelijkse 

uitgebreide, maar toch begrijpelijke, uitleg posten. Hierin zullen we verwijzen naar de 

voorgeschreven literatuur en overzicht proberen te creëren in de stof. We staan altijd open 

voor feedback, zodat we voor jullie zo veel mogelijk maatwerk kunnen leveren.  

 

Omdat uitleg aan de hand van casusvragen minder voor de hand ligt binnen de huidige opzet 

van het onderwijs zullen we ons inzetten om in onze bestanden steeds duidelijk te maken waar 

we het over hebben, wat het verband is tussen bepaalde onderdelen van de stof, etc.  

 

Vragen mogen altijd ingezonden worden via social media kanalen of via e-mail, naar 

boeqcontact@gmail.com. Samen gaan we er een geslaagde periode van maken.  

 

Liefs, 

 

Thijs 

 

1. Het rechtsrealisme: inleiding 
 

De bovenstaande uitleg is voornamelijk algemeen van aard. Het lijkt ons ook niet onaardig 

om jullie even in te leiden in het vak en in het bijzonder in de eerste week. Het vak is in twee 

delen opgedeeld, waar het in het eerste deel gaat over de bepaaldheid van het recht.  

Het is goed denkbaar dat deze term je niet veel zal zeggen, het spreekt niet echt tot de 

verbeelding. In deel 1 van de cursus zal echter vanuit meerdere perspectieven worden 

gekeken naar in hoeverre het recht van te voren vast staat. Zou in een complexe casus elke 

rechter altijd tot dezelfde uitspraak komen en staat daarom het recht ‘vast’, of is het recht 

volledig subject aan de willekeur van rechters en ligt het daarom ‘open’.  

 

De verschillende visies op de bepaaldheid van het recht die we zullen bezoeken zijn: Het 

startpunt ‘visie 0’, het rechtsrealisme met daaraan verbonden Jerome Frank, de rechtsfilosofie 

van H.L.A. Hart, de rechtsfilosofie van Ronald Dworkin en als laatste de visie van de 

Nederlandse Paul Scholten.  

 

1a. ‘Visie 0’ / Syllogisme  
 

Het is een beetje onduidelijk of de ‘visie 0’ wel daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de stof. 

Toch is het een essentieel onderdeel van het begrip van de antwoorden op de vraag over de 

bepaaldheid van het recht. Het is namelijk, wanneer je alle visies naast elkaar zou zetten, een 

uiterste visie. Het is de visie die zegt: het recht is volledig bepaald. Voordat we in gaan op 

deze visie is het handig om te weten dat deze visie, waar in deze cursus geen rechtsfilosoof 

aan wordt verbonden, onder meerdere namen genoemd wordt. Met al deze benamingen wordt 
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steeds gerefereerd naar hetzelfde. Het gaat dan om: de rechter als subsumptieautomaat; 

mechanical jurisprudence; de rechter als de bouche de la loi; syllogisme.  

 

Deze visie gaat uit van volledige bepaaldheid van het recht. Dit betekent dat volgens deze 

visie de rechter in elke situatie simpelweg het recht kan toepassen om tot een beslissing te 

komen. Deze beslissing zal dan ook altijd hetzelfde zijn, want het recht is volgens deze visie 

volledig bepaald. Het staat van te voren al vast. Een schema wat hier bij past is:  

Feiten + Rechtsregels = Uitspraak. Om van de feiten en de rechtsregels naar de beslissing te 

komen is slechts tussenkomst van de rechter nodig voor de toepassing van de rechtsregels.  

 

Voor deze visie is geen aansluitende literatuur voorgeschreven, maar het wordt wel besproken 

in het hoorcollege. Wees je dus bewust van het bestaan deze ‘extreme’ visie. 

 

Kritiek 

 
Op deze visie is veel kritiek te leveren, hij wordt in het algemeen als te kort door de bocht 

beschouwd. Er zijn makkelijke feitencomplexen waarin de rechter inderdaad slechts de regels 

hoeft toe te passen om tot een beslissing te komen, maar er zijn ook ingewikkelde 

feitencomplexen waar dit simpelweg niet nodig is. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het recht 

zich nog niet genoeg heeft ontwikkeld om op een feitencomplex te kunnen worden toegepast.  

 

Stel dat de rechtsregel bestaat dat er geen voertuigen mogen worden bestuurd in het park. Dan 

zou het duidelijk zijn dat deze regel wordt overtreden als iemand met een auto in het park 

rijdt, of met een scooter. Wanneer iemand echter wordt aangehouden omdat hij of zij zich op 

een segway voortbeweegt in een park, of als we nog veel verder vooruit denken met een 

vliegende auto over het park heen vliegt, dan zullen de rechtsregels niet toereikend zijn om 

simpelweg te worden toegepast door de rechter.  

 

1b. Het rechtsrealisme.  
 
Zoals we net hebben aangestipt bestaat er dus een visie die stelt dat het recht volledig bepaald 

is, namelijk ‘visie 0’. Deze week staat echter centraal van een visie die het tegenovergestelde 

stelt, dat het recht volledig onbepaald is. Deze visie wordt onder andere kracht bijgezet door 

de voorgeschreven literatuur van Jerome Frank, waarin hij aan de hand van een voorbeeld 

deze visie verder uitwerkt.  

 

Een belangrijke tip is het volgende (dit hoort niet bij de voorgeschreven stof). Het 

rechtsrealisme en Jerome Frank worden in principe besproken in Amerikaanse context. Het 

rechtssysteem in Amerika, en de verhouding tussen recht en jurisprudentie behoort tot het 

common law. Het dominante rechtsstelsel dat men terug kan vinden in Europese landen, met 

uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, is het civil law. In het common law ligt, kort 

gezegd, de nadruk bij het maken van recht minder op het codificeren (alle rechtsregels 

vastleggen) en meer op de vrijheid van de rechter. Dat betekent voor ons begrip van het 

rechtsrealisme en de visie van Frank dat het vanzelfsprekend is dat er anders wordt gekeken 

naar de rol van de rechter en de rol van jurisprudentie dan men in Nederland gewend is. Het 

kan dus helpen om bij het lezen van de tekst dit in het achterhoofd te houden, en bestaande 

ideeën over het Nederlandse rechtstelsel voor nu even los te laten. Het is niet essentieel om 

het bovenstaande te begrijpen, maar het kan wel helpen bij het begrip van de tekst. 



 

1b. De teksten van Jerome Frank.  
 

Chapter V: Legal Realism 
 

De eerste voorgeschreven tekst van Jerome Frank is geschreven vanuit het perspectief van de 

‘regular man’. Jerome Frank wil de vraag beantwoorden wat “recht” eigenlijk is, door te 

beschrijven wat recht betekent voor een reguliere burger. Hij doet dit aan de hand van een 

voorbeeld over een taxi bedrijf. De feiten van dit voorbeeld zijn als volgt:  

 

De Jones family heeft een taxibedrijf en sluit een contract met een spoorwegbedrijf. Het 

contract komt er op neer dat het taxibedrijf van Jones een exclusief recht heeft om 

taxidiensten aan te bieden langs de spoorweg. Er ontstaat een conflict wanneer een ander 

taxibedrijf, van de Williams familie deze overeenkomst tussen Jones en het spoorwegbedrijf 

gaat negeren. De Jones’ benaderen hun advocaat met de vraag wat hier tegen gedaan kan 

worden.  

 

Hier begint dus het contact van de ‘reguliere man’ met het recht. Er is een contract gesloten 

waar iemand anders zich niet aan houdt, wat kan het recht in zo’n situatie voor de reguliere 

man betekenen?  

 

De advocaat van de Jones family doet dan een voorspelling over wat het recht zal zijn, hij 

voorspelt dat de rechters in Kentucky zullen beslissen dat het contract niks waard is en dat er 

geen rechten aan kunnen worden ontleend. De nationale rechters (federal) zullen naar 

verwachting besluiten dat het contract valide is, en dat hier dus rechten aan ontleent kunnen 

worden. Als plan stelt de advocaat voor om buiten Kentucky te vestigen zodat de Jones family 

een zaak kan aanspannen voor de federal court.  

Wanneer gevraagd wordt of het plan waterdicht is zegt de advocaat: 

“You can’t ever be absolutely sure about such a plan. I can’t find any case completely holding 

our way on all these facts. But I’m satisfied that’s the law and that’s the way the Federal court 

ought to decide. I won’t guarantee success. But I recommend trying out my suggestion.” (p. 3)  

 

In dit laatste segment schemert al door dat het recht dus onbepaald is, zeker weet je het 

namelijk nooit volgens de advocaat. De Jones family wint echter de rechtszaak en ook het 

hoger beroep en het hoogste beroep bij de Supreme court. Als voorafgaand aan deze zaak aan 

advocaten gevraagd zou worden of het ‘plan’ ging lukken zou de helft hebben gezegd van 

wel, en de helft van niet. Voordat de rechters er daadwerkelijk een uitspraak over hebben 

gedaan stond het recht nog niet vast, er kon slechts een voorspelling worden gedaan. Toen er 

eenmaal een uitspraak was gedaan stond het recht vast (“fixed”, p. 5).  

 

Voor een average person is het recht op een bepaald moment dus slechts (a) het recht dat 

geweest is, voorgaande uitspraken en (b) het recht dat voorspeld kan worden. Een 

voorspelling is echter geen écht recht, maar een gok wat een bepaald gerecht zal beslissen. 

Deze voorspelling kan nooit zeker zijn.  

 

Chapter XII: The Judging Process and the Judge’s Personality  
 

In dit volgende hoofdstuk blijven we binnen het rechtsrealisme, maar veranderen we het 

perspectief van de advocaat en de cliënt naar de rechter zelf. Om dit perspectief beter te 

begrijpen wordt er eerst gekeken naar hoe een regulier persoon het oordelen aanpakt. Op de 



 

eerste pagina staat een belangrijk inzicht over hoe ‘oordelen’ werkt: 

 

“The process of judging, seldom begins with a premise from which a conclusion is 

subsequently worked out. Judging begins rather the other way around – with a conclusion 

more or less vaguely formed; a man ordinarily starts with such a conclusion and afterwards 

tries to find premises which will substantiate it.” 

 

Er wordt dus gezegd dat een conclusie niet het einde is van een denkproces, maar dat het 

voornamelijk het begin is van een denkproces. Na het vormen van een vage conclusie 

worden argumenten of aannames gevormd om deze conclusie kracht bij te zetten. Dat een 

oordeel begint de conclusie is in het geval van een advocaat niet gek. Als we het denkproces 

van een rechter willen begrijpen is dit echter niet logisch. In theorie begint de rechter namelijk 

met een rechtsregel of een beginsel als aanname, om dit toe te passen op de feiten en om dan 

tot een conclusie te komen. (p. 8)  

 

 Hier wordt dus in principe het standpunt van ‘visie 0’ als startpunt genomen.  

Dit startpunt zal echter aan de hand van argumenten worden verworpen.  

 

Gerechten worden opgevuld door mensen, de rechters, omdat rechters mensen zijn is het 

onrealistisch om te denken dat zij een mechanische manier van denken kunnen toepassen bij 

het formuleren van uitspraken. Ook juridische uitspraken zijn opgebouwd van achteren naar 

voren. Er wordt een stuk van Judge Hutcheson aangehaald waarin hij verteld hoe hij bij een 

uitspraak komt. Uit dit stuk blijkt dat hij wacht op een ‘hunch’, nadat hij alle feiten voor 

zichzelf op een rijtje heeft gezet. Daarna probeert de rechter te bedenken hoe hij voor zichzelf 

en voor de kritiek van de publieke opinie zijn conclusie kan rechtvaardigen.  

 

 Dit stuk wordt dus als voorbeeld gebruikt van het ‘backward thinking’ bij rechters.  

 

Als het recht bestaat uit de uitspraken van de rechters, en de rechters komen tot deze 

uitspraken met behulp van ‘hunches’ dan is het dus essentieel om te onderzoeken waar deze 

hunches vandaan komen. Deze hunch-producers (stimuli) worden opgedeeld in (1) het recht 

en de beginselen die achter de beslissingen schuil gaan en (2) de politieke, economische en 

morele voorkeuren van de rechter. Deze laatstgenoemde factoren zijn echter heel erg breed 

geformuleerd, en zijn afhankelijk van de persoonlijke kenmerken (personal biases) van de 

persoon wiens oordeel onder de loep ligt. Dit wordt ook nog toegelicht.  

 

1) De politieke en economische voorkeuren worden bepaald door persoonlijke ervaringen van 

een persoon.  

2) Ook bij het vernemen van de feiten spelen de persoonlijke kenmerken een grote rol.  

 

Daarmee eindigt de tekst van Frank. We hebben dus geleerd dat het recht voor een average 

man slechts voorspellingen van uitspraken van rechters zijn of reeds gedane uitspraken van 

rechters. Deze uitspraken van rechters worden eigenlijk van achter naar voren opgebouwd, en 

zijn onderworpen aan de rechtsregels en de beginselen, maar voornamelijk aan de 

persoonlijke voorkeuren (personal biases) van de rechter.  

 

 

 



 

1c. Roscoe Pound: Law in the Books and Law in Action.  
 

De laatste tekst is een tekst van een andere schrijver, Roscoe Pound, maar moet weer gelezen 

worden in context met het rechtsrealisme. De tekst gaat over het recht in de theorie in 

vergelijking met de recht in de praktijk, en de verschillen die hier tussen kunnen verstaan. 

Want volgens Pound zullen er altijd verschillen bestaan tussen het recht in de praktijk en recht 

in de theorie.  

 

Het stuk begint met een voorbeeld, waarin Tom Sawyer “Jim” onder een hut wil uitgraven. 

De theorie schrijft voor dat een zakmes gebruikt wordt om Jim vrij te maken, terwijl een 

pikhouweel meer geschikt is. Het is een metafoor om te beschrijven dat dit fenomeen ook in 

het recht gebeurt. Het feitelijk meest geschikte instrument wordt gekozen, maar men doet 

alsof het voorgeschreven instrument wordt gekozen om een bepaald doel te bereiken. Tom 

doet net alsof zijn pikhouweel een zakmes is, omdat de boeken een zakmes voorschrijven.  

Zie over dit voorbeeld ook zelfstudievraag 5.  

 

Op p.17 volgt een meer theoretisch deel, waarin Pound verschillende ficties in het recht 

bespreekt en aanstipt hoe de opgenomen ficties in het recht een overblijfsel zijn van het 

rechttrekken van recht in de praktijk en recht in de boeken. Eerst waren rechtspersonen geen 

personen in het recht, maar op een gegeven moment heeft de rechtstheorie geweken voor de 

rechtspraktijk en is in de theorie de fictie opgenomen dat ook rechtspersonen in de ogen van 

het recht personen zijn.  

Op p. 18-20 volgen voorbeelden van verschillen in de rechtstheorie en in de rechtspraktijk. 

Bijvoorbeeld het verschil tussen hoe de rechtstheorie voorschrijft dat verdachten tijdens 

verhoor behandeld moeten worden, en hoe ze in de praktijk behandeld worden.  

 

De publieke opinie verschilt vaak van regels in boeken. Het recht probeert de regels te 

waarborgen en zich aan te passen aan de publieke wil door bijvoorbeeld een pikhouweel een 

zakmes te noemen (metaforisch). Het gaat er vooral om dat juridische termen gebruiken 

worden om te verbloemen dat gehoor wordt gegeven aan de publieke opinie en law in 

practice weer in lijn wordt gebracht met law in the books.  

 

Pound probeert ook een verklaring te geven voor het verschil van law in practice en law in de 

books. Gebrekkige wetgeving wordt verworpen als hoofdoorzaak, alhoewel kan het wel een 

kleinere rol hebben gespeeld. Hierbij moet worden gedacht aan wetgeving waarbij een licht 

vergrijp veel zwaarder gestraft kan worden dan een ernstig vergrijp. In de praktijk zal dit, 

ongerechtvaardigde verschil, worden opgevangen door rechters die voor het lichte vergrijp 

lagere straffen opleggen.  

 

Het recht verandert altijd, maar kent hierin wel verschillende fases. Het huidige 

(Amerikaanse) recht kent nu een periode van stabiliteit. Het huidige ‘common law’ is echter 

niet in staat om nieuwe problemen op te lossen en is hierdoor volledig in elkaar gestort. Wat 

steeds nodig is geweest, is aanpassing van recht door wetgeving. In stabiele periodes streven 

juristen naar formele perfectie in plaats van rechtvaardigheid in concrete gevallen. Er moet 

opeens gesleuteld worden aan het systeem als geheel. In stabiele periodes is het recht wellicht 

stabiel, maar de publieke opinie alles behalve stabiel, met als gevolg dat er grote verschillen 

ontstaan tussen recht in de boeken en recht in de praktijk. Dit is de algemene oorzaak. Deze 

oorzaak kan samengevat worden als de veranderlijkheid van de publieke opinie 

(samenleving).  

 



 

Er worden ook nog drie specifiekere oorzaken geformuleerd.  

 

a) Onze huidige juridische gewoontes liggen behoorlijk ver van onze huidige 

economische, sociale en filosofische gewoontes vandaan.  

 

b) De huidige systematiek van het wetgeven is te stijf, waardoor wel geprobeerd wordt 

om in alle gevallen te voorzien, maar dit alsnog niet lukt.  

 

c) Het falen van het administratieve apparaten (dit zit op de naleving van wetgeving).  

 

Op p. 28-31 wordt het eerste punt en het algemene punt verder uitgewerkt. Er is hier een 

ingewikkelde uiteenzetting van het individualisme van het common law te lezen. Dit stuk 

ontleent zich niet echt voor een samenvatting, elke zin houdt weer verband met de opvolgende 

zin. We willen jullie adviseren dit stuk even rustig zelf te lezen in de context. Het is niet van 

essentieel om de stof van deze week te begrijpen.  

Op p. 32 wordt het tweede punt verder uitgewerkt. Op p. 33-34 wordt het laatste punt verder 

uitgewerkt.  

 

1d. Typen van vragen: een landkaartje 
 

Het landkaartje van typen vragen is een onderdeel van het Utrechtse onderwijs dat vaker 

terugkomt en ook vaker terug zal komen. Het is een artikel geschreven om men wegwijs te 

maken in (1) het typen vragen dat gesteld kan worden (2) het typen uitspraken dat gedaan kan 

worden. Het artikel kiest ervoor om zowel (1) als (2) te dekken typen “benaderingen” te 

gebruiken. Er worden duidelijke hoofdlijnen geschetst en aan de hand van voorbeelden wordt 

een hoop duidelijk. We raden aan om op p. 3 te beginnen, en eerst begrip te krijgen voor het 

onderscheid descriptief en normatief.  

 

 

Descriptief v. Normatief 
 

Het onderscheid tussen deze twee benaderingen lijkt simpel, en dat is hij ook, maar slechts 

deels. Er moet namelijk ook niet te simpel over gedacht worden. In hoofdlijnen zijn alle 

benaderingen op te splitsen in ofwel descriptief ofwel normatief. Vandaar dat in het 

daadwerkelijke landkaartje op p. 2 deze twee termen boven het figuur staan. 

 

Descriptief van aard zijn alle uitspraken die een beschrijving geven van hoe de dingen zijn. 

Deze uitspraken waarderen deze constateringen niet, ze verbinden geen waardeoordeel aan 

een feitelijke constatering, ze geven slechts de constatering. Er kan bijvoorbeeld descriptief 

worden opgemerkt dat er binnen vijf minuten observatie drie leerlingen door rood zijn 

gereden. Ook binnen het recht moeten er ten aanzien van de feiten van de casus descriptieve 

uitspraken worden gedaan.  

 

Normatief van aard zijn alle uitspraken die wat zeggen over dingen zouden moeten zijn. 

Aangevuld door uitspraken die een bepaald waardeoordeel geven aan iets. Ten aanzien van 

de descriptieve benadering gaat de normatieve benadering een stapje verder, de vastgestelde 

feiten (descriptief) worden namelijk ook geëvalueerd. Er wordt nog een aanvulling gedaan, 

namelijk dat de normatieve uitspraken ook prescriptief kunnen zijn. De normatieve uitspraken 

kunnen namelijk een bepaalde norm voorschrijven.  



 

Als het bovenstaande strak wordt aangehouden is het onderscheid tussen descriptief en 

normatief niet extreem lastig. Er bestaat echter wel een valkuil, dat is dat een descriptieve 

uitspraak altijd iets te maken heeft met de huidige stand van zaken, en dat een normatieve 

uitspraak altijd iets te make heeft met een toekomstige situatie. Dit is niet per definitie fout, 

maar het is geen betrouwbare toetssteen om het onderscheid tussen descriptief en normatief 

aan te geven.  

 

Nadere beschouwing 

 
Nu de hoofdlijnen zijn onderzocht kan er dieper in worden gegaan over onderstromen. Het 

artikel gaat als het ware van ‘links naar rechts’. Waarbij volledig links de meest descriptieve 

vragen en volledig rechts de meest normatieve benaderingen zich bevinden.  

 

Aan de linkerkant van het landkaartje komen we als eerst de empirische vraag tegen. Deze 

vraag is bedoeld om feitelijkheden vast te stellen vanuit een zintuiglijke waarneming. “Het 

stoplicht staat op rood”, “Ik heb voor mijn toets een 6,8”, zijn antwoorden op zulk soort 

vragen. Het onderscheid tussen een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek wordt in deze 

context ook aangestipt. Bekend moet zijn dat een kwalitatief onderzoek kleinschaliger is en 

bepaalde beweegredenen of ervaringen probeert te achterhalen. Het kwantitatief onderzoek 

probeert zo veel mogelijk aan de hand van cijfers waarnemingsgegevens te achterhalen.  

 

Het volgende type dat besproken wordt zijn de conceptuele vragen. Deze vragen zijn gericht 

om een bepaald begrip te definiëren. Zulk soort vragen proberen de inhoud van bepaalde 

begrippen bloot te leggen. Binnen de conceptuele benadering hebben we analyse, dat zich 

bezig houdt met de inhoud van een begrip en stipulatie, dat zich bezig houdt met de 

ontwikkeling van een begrip.  

 

Het derde type vragen zijn de interpretatieve vragen. Dit type kent overeenkomsten met de 

conceptuele vragen. Dit type let niet zo zeer op wat er allemaal onder een bepaald begrip valt 

(conceptueel) maar meer op wat er in een bepaalde context met een begrip bedoeld wordt. 

Een sub-type van dit soort vragen zijn de rechtsinterpretatieve vragen. Dit type beperkt zijn 

speelveld tot alles dat met het recht te maken heeft. 

 

Het laatste type vragen zijn de normatieve vragen. De uitleg van dit soort type vragen valt in 

principe samen met de bovenstaande uitleg over de normatieve benadering als geheel. Wat 

wel aangevuld kan worden is dat wordt gezegd dat normatieve uitspraken in principe louter 

subjectief zijn. Binnen het speelveld ‘normatief’ kunnen echter ook weer verschillende 

theorieën bestaan over het formuleren van een normatieve uitspraak en over de waarde die 

aan zo’n uitspraak gehecht moet worden. Voorbeelden die hiervan worden gegeven zijn het 

utilisme en het kantianisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


