PROGRAMMA SUMMER SCHOOL 2015: STORYLINE ANALYSIS IN CONTEXT
Organisatie: Storylab, Universiteit Twente, IGS
http://www.utwente.nl/igs/ehealth/research/story-lab/
Datum: Maandag 24 t/m Woensdag 26 Augustus 2015
Locatie: Campus Universiteit Twente
Prijs: €350,- inclusief lunch, exclusief diner en overnachtingen
Docenten: Prof.Dr. Gerben Westerhof en Dr. Anneke Sools
Voor inschrijving en meer informatie over het programma: a.m.sools@utwente.nl
De Summer School is bedoeld voor onderzoekers op PhD- en postdoc niveau die zich in het kader
van hun eigen onderzoek willen bekwamen in het doen van narratieve analyse. Kennis van en
ervaring met kwalitatief onderzoek wordt aanbevolen (neem voor voorkenniseisen eventueel
contact op met Anneke Sools). Naast het bijwonen van een beperkt aantal hoorcolleges gaan
deelnemers vooral zelf aan de slag om zich te verdiepen in narratieve analyse. Deze summer
school biedt een verdieping van de verhaallijnanalyse die vorig jaar aan bod is gekomen. Ook
onderzoekers die voor de eerste keer kennismaken met deze methode zijn welkom.
Tijdens een inleidend college wordt niveau I van de methode opgefrist (stof vorig jaar) en
vervolgens worden niveau II en III (stof dit jaar) toegelicht. Terwijl niveau I over de inhoud, vorm
en structuur van het verhaal gaan, gaan niveau II en III over de onderzoekscontext en wijdere
sociaal-maatschappelijke contexten van het vertellen van het verhaal. In de analyse daarvan staat
centraal hoe de (inhoud, vorm, structuur van de) verhaallijn(en) in interactie met of anticipatie op
een bepaald publiek tot stand komen. De summer school heeft een interactief karakter, waarbij
van actieve eigen inbreng van de deelnemers wordt uitgegaan. Deelnemers bereiden een referaat
voor over het gebruik van context in narratieve analyse; ze brengen vragen naar aanleiding van
het doen van de verhaallijnanalyse in hun eigen onderzoek in; ze werken aan hun eigen analyses.
Het is dus van belang om eigen onderzoeksdata mee te nemen naar de Summer School, zodat
hiermee actief gewerkt kan worden. De deelnemers krijgen feedback van de
onderzoekers/docenten van het Storylab op hun vragen, referaten en analyses. Een reader met
artikelen wordt ter beschikking gesteld voor aanvang van de Summer School. Meer informatie
over het avondprogramma volgt.

Maandag 24 Augustus
12.00-13.30

Welkom en lunch

13.30-15.00

Inleiding verhaallijnanalyse en opzet summer school
Anneke Sools en Gerben Westerhof

15.00-17.00

Masterclass verhaallijnanalyse aan de hand van door deelnemers
ingebrachte vragen
Anneke Sools

Dinsdag 25 Augustus
9.30-12.30

Voorbereiden referaten over voorbeeldartikelen narratieve analyse in
context aan de hand van 3 vragen:
1. Hoe betrekken de onderzoekers context in de analyse?
2. Wat zijn sterkte en zwaktepunten van de analyse?
3. Wat kan ik met de analyse in mijn onderzoek?

12.30-13.30

LUNCH

13.30-15.30

Referaten met feedback van docenten

15.30-17.00

Zelfstudie: Vertaalslag opgedane inzichten referaten naar eigen
onderzoek. Welke rol spelen de onderzoekscontext en de wijdere sociaalmaatschappelijke context in jouw onderzoek en hoe betrek je die in je
analyse? Op basis hiervan werken aan verhaallijnanalyse niveau II en/of III
eigen data.

Woensdag 26 Augustus
9.30-12.30

Zelfstudie. Vervolg werken aan eigen verhaallijnanalyses.

12.30-13.30

LUNCH

13.30-16.00

Presentaties verhaallijnanalyses met feedback door docenten

