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Cursus N=1 onderzoek

CURSUS N=1 onderzoek
Achtergrond
Meer en meer krijgt men in de zorg en in het
praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
oog voor de waarde van N=1 onderzoek, ook
wel gevalsstudie, casestudie of casuïstisch
onderzoek genoemd (in deze tekst gebruiken
we deze vier benamingen als synoniemen).
Ook internationaal worden gevalsstudies
steeds meer gewaardeerd en is er consensus
over hoe daarover gerapporteerd moet worden
(http://www.care-statement.org). In ons land
hebben de databanken van vijf instellingen gezamenlijk afgesproken dat ze een totaal van 10
goed uitgevoerde casestudies even zwaar laten wegen als wat als gouden standaard in het
effectonderzoek wordt gezien: de randomized
controlled trial. Daaruit blijkt het belang van
casestudies in wetenschap en praktijk.
Kenmerkend voor N=1 onderzoek is dat de
toestand van één onderzoeksobject - bijvoorbeeld een cliënt, een begeleider, leerkracht,
school of wijk - op verschillende momenten
wordt beschreven: vóór de interventie, tijdens
de interventie en na de interventie. Vaak vinden
metingen meermalen plaats, zodat het verloop
van de veranderingen als gevolg van de interventie goed is te zien. Een variant van deze opzet is de herhaalde of meervoudige gevalsstudie. Daarin toetst de onderzoeker de resultaten
uit een eerdere studie door het onderzoek te
herhalen bij nieuwe gevallen. Komen daar
steeds weer dezelfde resultaten uit, dan is het
steeds aannemelijker dat de interventie een rol
speelt in de geconstateerde veranderingen.
Een herhaalde of meervoudige gevalsstudie
kan in dat geval een krachtig bewijs leveren
voor de effectiviteit. Onder de leden van het
Landelijk Kenniscentrum LVB een groeiende
vraag naar scholing in en begeleiding bij het
uitvoeren van gevalsstudies, met name om op

eenvoudig uitvoerbaar niveau de effecten van
interventies te onderzoeken en daardoor bij te
dragen aan empirische evidentie (evidence based practice). De cursus staat ook open voor
medewerkers van lidinstellingen van de VGN.
Onderwerpen zijn niet beperkt tot het veld van
de LVB; thema’s uit het brede veld van de gehandicaptenzorg kunnen aan de orde komen.
Opzet
De cursus bestaat uit twee hele dagen, waarop
vier plenaire presentaties van ieder ongeveer
anderhalf tot twee uur en vier werkbijeenkomsten plaatsvinden. In deze twee dagen moet
het onderzoeksvoorstel in grote lijnen klaar
zijn. Daarna volgen vier aanvullende werkbijeenkomsten van ieder een halve dag, die gericht zijn op coaching en begeleiding bij de uitvoering van het N=1 onderzoek.
Data
De nieuwe N=1 cursus start in het voorjaar van
2020 (de definitieve data worden nog vastgesteld). De werkbijeenkomsten worden in overleg met de cursisten gepland.
Docenten
De cursus wordt gegeven door dr. Joop Hoekman en dr. Albert Ponsioen.
Aanmelding
h t t p s : / / w w w. k e n n i s c e n t r u m l v b . n l / k e n nis-delen/cursusaanbod/cursus-n1-onderzoek-2020/

