Myra van Zwieten:

‘Promovendi krijgen door de
cursus zelfvertrouwen’
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Een cursus over kwalitatief onderzoek voor

zou bestaan. Uiteindelijk is besloten de cursus als pilot te

volgende cursist. ‘Het interactieve, de sfeer: er wordt degelijk

geven. Dat is twee keer gebeurd, er was meer dan voldoende

te werk gegaan, waardoor de stof en vaardigheden goed be-

belangstelling en de evaluaties wezen uit dat de cursisten dik

klijven.’ ‘Het direct praktische nut van de kennis en vaardig-

tevreden waren. Het toeval wilde dat de amc-promovendi-

heden’, meent een derde. En nummer vier oordeelt kortweg:

vereniging aprove dit jaar heeft bedacht dat het leuk zou zijn

‘Topdocent met enorm veel kennis en ervaring.’ ‘De cursus is

meer aandacht aan de kwaliteit van de cursussen voor promo-

speels en interactief van opzet en vooral heel praktisch’, zegt

vendi te schenken en een prijs uit te loven voor de beste cur-

Van Zwieten. ‘De promovendi moeten de aangeboden stof

sus. Er is een enquête opgesteld, die is naar alle promovendi

toepassen op het eigen onderzoek. Daarnaast wordt er een

verstuurd en vervolgens is er geturfd. Van de 28 cursussen

dag lang interviewtraining gegeven en concreet geoefend met

scoorde de onze het hoogst. Gemiddeld cijfer een 8.6, dus hier

het analyseren van onderzoeksmateriaal. Eigenlijk passeren

zit een tevreden docent. Na afloop van de prijsuitreiking kwam

alle elementen die van belang zijn bij het doen van kwalitatief

Louise Gunning me feliciteren en zei: ‘Wat ontzettend leuk dat

onderzoek in die vijf cursusdagen de revue. Na afloop hoor ik

juist deze cursus in de prijzen valt.’ Dit is gewoon fantastische

regelmatig: ‘We zien nu scherper wat deze vorm van onder-

p.r. en ook een pluim op de hoed van ons amc-Netwerk Kwali-

zoek inhoudt.’ En: ‘We hebben nu meer zelfvertrouwen om het

tatief Onderzoek.’

onderzoek op deze manier aan te pakken.’

Kwalitatief onderzoek scoort

promovendi? En dat in een kwantitatief
onderzoeksbolwerk als het AMC? De
wenkbrauwen van de staf van de AMCGraduate School schoten omhoog toen
docent-onderzoeker Myra van Zwieten
opperde dat er wellicht behoefte zou bestaan
aan zo’n aanbod. Het werd een doorslaand
succes. Op 10 juni van dit jaar ontving Van
Zwieten de ‘Graduate School Course Award’
voor de beste cursus voor promovendi in
2008. De prijs is nieuw en komt uit de koker
van de AMC Promovendivereniging APROVE.
Rapportcijfer voor de bekroonde cursus: 8.6.

Fijne kneepjes

Website

Met haar ruime onderwijservaring is het optuigen van een

In september van dit jaar is de cursus opnieuw van start ge-

eigentijdse cursus aan Van Zwieten wel toevertrouwd. In vijf

gaan. Over gebrek aan belangstelling viel wederom niet te kla-

walitatief gezondheidszorgonderzoek is ‘hot’. Ook

werkdagen, steeds een volle dag per week, worden de cursisten

gen. Van Zwieten droomt alweer van een vervolgproject: een

binnen het amc ontstaat steeds meer belangstelling

ingewijd in de fijne kneepjes van het kwalitatieve onderzoek.

kwalitatieve onderzoekscursus voor gevorderden, ditmaal aan

voor deze vorm van onderzoek die de mogelijkheid

‘Om de cursus te kunnen volgen moeten deelnemers zelf met

te bieden op landelijk niveau. ‘Met het Netwerk zijn we ook

biedt zaken op het spoor te komen die niet van te-

een kwalitatief onderzoek bezig zijn of bezig gaan. Het is dus

bezig om een landelijk expertisecentrum te ontwikkelen voor

voren zijn bedacht. ‘Dat die aandacht voor kwalitatief gezond-

niet bedoeld voor mensen die zich alleen willen oriënteren.’

kwalitatief onderzoek in de gezondheidszorg. We denken aan

heidszorgonderzoek groeiende is, blijkt ook uit de inhoud van

Dag één gaat over de opzet van het onderzoek. Dag twee is

een soort helpdeskfunctie, maar daar moeten we eerst finan-

gerenommeerde medische vakbladen’, zegt Van Zwieten. ‘Tien

gereserveerd voor een interviewtraining, verzorgd samen met

ciering voor regelen. We zitten niet stil en gaan naar verwach-

jaar geleden hoefde je nauwelijks te proberen een artikel over

een trainer die deel uitmaakt van het amc-netwerk. Dag drie

ting per 1 december met een website van start. Deze prijs heeft

een kwalitatief onderzoek geplaatst te krijgen. Er werd altijd

wordt besteed aan het analyseren van onderzoeksresultaten

ons de nodige publiciteit opgeleverd. En een prachtige bokaal.

argwanend gevraagd: hoe is dit getoetst? Hoe betrouwbaar is

en dag vier aan de rapportage: hoe schrijf je het op. Dan is er

Die hoort eigenlijk thuis in de bekerkast van de afdeling Huis-

dit alles? Inmiddels kennen veel medische tijdschriften aparte

een maand rust, waarin gewerkt wordt aan de eindopdracht,

artsgeneeskunde, maar staat op mijn werkkamer. Daar wil ik

richtlijnen voor de beoordeling van kwalitatieve onderzoeks-

die is gerelateerd aan het eigen onderzoeksproject. Aan de

hem nog even houden. Telkens als ik ernaar kijk, kan ik weer

verslagen. Die slag is dus voor een belangrijk deel gewonnen.’

slotbijeenkomst werken een viertal referenten mee, afkomstig

even nagenieten.’ ‘Eigenlijk waren we heel verbaasd dat een

uit het Netwerk. Van Zwieten: ‘De cursisten zijn op hun beurt

cursus over kwalitatief onderzoek zulke hoge ogen gooit’, zegt

Aarzeling

weer allemaal potentiële leden van ons Netwerk. De groei is er

OIav de Peuter, voorzitter van promovendivereniging aprove.

De masteropleiding Evidence Based Practice van het amc be-

voorlopig nog niet uit.’

‘Op het eerste gezicht sluit zo’n aanbod niet naadloos aan bij

K

vatte al een basiscursus kwalitatief onderzoek, deels door Van

de onderzoekstraditie van het amc. Blijkbaar is er toch een

Zwieten verzorgd. ‘Op een gegeven moment heb ik bedacht:

Topdocent

groep die hieraan veel behoefte heeft. En vervolgens krijgen ze

zoiets moet er ook komen voor promovendi. Dat idee heb ik

Wat maakt de cursus van Van Zwieten zo aantrekkelijk? ‘De

een hele gedegen cursus voorgeschoteld. Bijzonder verrassend

voorgelegd aan de Graduate School. Daar bestond enige aar-

uitgebreidheid en volledigheid’, meent een respondent. ‘Dat

dat dit aanbod zo scoort.’

zeling. Men was bang dat er te weinig animo voor zo’n cursus

is wat een onervaren en beginnend kwalitatief onderzoeker

Annet Muijen

nodig heeft!’ ‘De opzet en manier van lesgeven’, oordeelt een
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