Marion Matthijssen | onderzoek & training

2016

TRAINING KWALITATIEF
ONDERZOEK & INTERVIEWEN
Trainer
De training wordt verzorgd
door Marion Matthijssen. Zij
heeft een onderzoeksbureau
van waaruit ze zich richt op het
uitvoeren van kwalitatief
onderzoek en het geven van
trainingen in kwalitatief
onderzoek. Marion is
socioloog en heeft sinds 1998
ervaring als onderzoeker.
Vanaf 2005 is Marion vooral
bezig met kwalitatief
onderzoek. Naast onderzoeker
en trainer is Marion docent
kwalitatief onderzoek aan de
Hogeschool Inholland.

Inleiding
Wanneer kies je voor kwalitatief onderzoek? Hoe zet je een
kwalitatief onderzoek op en voer je het uit? Welke kwalitatieve
onderzoeksmethoden zijn er? Hoe analyseer je je data en hoe
rapporteer je over het onderzoek? Hoe neem je een interview af?
Welke gesprekstechnieken komen daar bij kijken? Dat zijn
allemaal vragen die in de training ‘kwalitatief onderzoek &
interviewen’ aan de orde komen. Het is een praktische,
eendaagse training die ingaat op de theoretische achtergrond
van kwalitatief onderzoek. In de training wordt specifiek
ingezoomd op interviewen en interviewtechnieken. De training is
een combinatie van theorie, veel praktijkvoorbeelden en zelf
oefenen in de rol van interviewer. Tijdens de training worden
filmpjes gebruikt om het verhaal te illustreren.

Doelgroep
Onderzoekers/studenten/
professionals die aan de slag
willen met kwalitatief
onderzoek en de
interviewtechnieken goed
onder de knie willen krijgen.
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Inhoud training

Resultaat

Tijdens de training komen de
volgende onderwerpen aan bod:

Na het afronden van deze training:

• Kwalitatief onderzoek: welke,
wanneer en hoe?
• Soorten interviews
• De vaardigheden van de
interviewer

2016

• ben je bekend met kwalitatief onderzoek: wat is het,
wanneer kun je het inzetten?
• ben je bekend met de volgende drie kwalitatieve
onderzoeksmethoden (interviewen, focusgroepen en
observeren)

• Gesprekstechnieken bij
interviewen

• weet je wat kwalitatieve onderzoeksmethoden inhouden en
kun je een beargumenteerde keuze maken voor deze
methoden;

• Doorvragen: wanneer en hoe?

• heb je kennis van verschillende analysemethodes

• Voorbereiden van een
interview: het opstellen van
een gesprekshandleiding.

• weet je hoe je data kunt analyseren, conclusies kunt
trekken en hoe je kunt rapporteren.

• Zelf een gesprekshandleiding
ontwikkelen
• Oefenen in de rol van
interviewer.
• Analyse van informatie uit
kwalitatief onderzoek
• Rapportage van kwalitatief
onderzoek

• ben je bekend met verschillende interviewvormen
• weet je welke gesprekstechnieken komen kijken bij een
interview
• heb je zelf geoefend in de rol van interviewer en tips
meegekregen
• weet je hoe je een interview optimaal kunt voorbereiden
aan de hand van een goede gesprekshandleiding

In de training komen veel
praktijkvoorbeelden aan de orde.
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