WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR
DE EFFECTIVITEIT VAN ONDERSTEUNING

‘Hoe kan ik leren als ik geen fouten mag maken?’, aldus een jongeman
met een licht verstandelijke beperking en hechtingsstoornis, die binnen de
intensieve zorg van één van de betrokken zorgverleners woont. Iedereen die
betrokken is bij de langdurige zorg - of je er nu woont of werkt - heeft ideeën
en daarmee kennis over wat er werkt en niet werkt aan ondersteuning en
begeleiding. Maar deze kennis is nog nauwelijks gebundeld.
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Informatie over deelname

•
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ROC Mondriaan en ROC Nova College.
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Meer informatie
(Tussentijdse) resultaten en meer informatie over

Resultaat

het SCORE onderzoek vindt u op de website van
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Vragen over het onderzoek kunt u stellen
door een e-mail te sturen naar:

Planning
Vanaf 2017 starten de metingen. Jaarlijks worden de tussentijdse resultaten gepresenteerd.
Het onderzoek loopt door tot september 2020.

score.onderzoek@ipsedebruggen.nl

