
Het visgraatdiagram 
 

 
Het visgraatdiagram is een hulpmiddel waarmee op systematische wijze 
oorzaak- en gevolgrelaties geanalyseerd en in kaart kunnen worden 
gebracht. Het is ontwikkeld om ingewikkelde kwaliteitsproblemen in de 
industrie te analyseren en tot een oplossing te brengen. Het is echter ook 
bruikbaar om mogelijke oorzaken van meer algemene problemen te 
inventariseren. Als de beschreven werkwijze wordt gevolgd, dan doet de 
werkvorm met name een beroep op vakinhoudelijke kennis, creativiteit en 
analytisch denken.   
 
 
Werkwijze 
 
1 Studenten worden geconfronteerd met de beschrijving van een 

praktijkprobleem: een ongewenste toestand die verholpen moet 
worden. 

2 Eerst moeten ze, mede op basis van beschikbare theorie, globale 
categorieën van factoren benoemen die voor de diagnose van het 
probleem van belang zijn. Deze worden in een visgraatdiagram 
genoteerd (een 'ingevulde' versie is verderop weergegeven). 

3 Vervolgens worden, per categorie (dus per graat), hypothesen 
gesteld over de specifieke oorzaken van het probleem: welke 
concrete factoren moeten onderzocht worden? 

4 Ten slotte wordt een onderzoeksplan opgezet, waarin de 
beslissingsregels zijn opgenomen voor het stellen van de 
uiteindelijke diagnose. 

 
 

 
Bron: Van den Berg et al, 1997 

 

Figuur 4 
Een visgraatdiagram bij kwaliteitsbeheersing: mogelijke oorzaken van 
problematische kwaliteitstekorten  
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Voorbeeld 
 

De visgraatmethode wordt in het bedrijfsleven onder meer toegepast bij de 
beheersing van de productkwaliteit. Het probleem in kwestie is dan een 
geconstateerd kwaliteitstekort. Stel bijvoorbeeld dat de kwaliteit van de koffie uit de 
koffieautomaat niet voldoet. Met het visgraatdiagram kan men proberen mogelijke 
oorzaken op het spoor te komen. Veelgebruikte categorieën (vgl. stap 2 van de 
werkwijze) zijn 'de zeven M's': Mens, Milieu, Methode, Management, Machine, 
Meetmethode en Materiaal. In stap 3 stelt men hypothesen over de specifieke 
oorzaken van het kwaliteitstekort. Ligt het aan de Mensen die het apparaat moeten 
schoonhouden en bijvullen? Ligt het aan de koffiezetMachine? Ligt het aan de 
Materiaalkwaliteit van de gebruikte koffiebonen, het melkpoeder, het water? Etcetera. 
Deze hypothesen vormen de grondslag voor de volgende stappen, gericht op 
empirische trouble-shooting. 

 
 
Opmerkingen 
 

• Zoals uit het voorbeeld blijkt, kunnen de hoofdcategorieën die in het 
visgraatdiagram worden onderscheiden ook kant-en-klaar door de 
docent worden aangeleverd. De taak van de studenten is dan 
geconcentreerd in de stappen 3 en 4. 

• Na stap 4 zou het onderzoek ook daadwerkelijk kunnen worden 
uitgevoerd, bijvoorbeeld in een computerondersteunde simulatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over dit document 
 

Deze werkvorm is afkomstig uit Milus, J,. Oost, H. en Holleman, W. 
(2001). Werken aan Academische vorming. Ideeën voor actief leren in de 
onderwijspraktijk. Utrecht: Universiteit Utrecht (IVLOS).  
U mag dit materiaal gebruiken indien u de bron correct vermeldt en indien 
u zelf ook uw materiaal deelt via de website. 


