
We zoeken in artikelen naar bestaande vragenlijsten.  We kijken of hier vragen in zitten die
communicatieve participatie meten. 
Eline start haar onderzoek met de vraag: Wat zijn aspecten van communicatieve participatie
volgens kinderen, jongeren en jongvolwassenen? 
Laurien start haar onderzoek met de vragen: 

We zijn volop bezig met ons onderzoek. 
Er lopen drie onderzoeken naast elkaar. 

      Hoe worden behandeldoelen in de praktijk opgesteld? 
      Welke behoeftes hebben logopedisten en hun cliënten als het gaat om het opstellen van  
      doelen voor communicatieve participatie?
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WAT DOEN WE NU?

COPE
een goed gesprek op jouw manier

Nieuwsbrief juni 2022Het team van COPE is ruim een half jaar bezig.
De promovendi Eline en Laurien zijn gestart met de eerste onderzoeken. 
In deze nieuwsbrief lees je wat er speelt binnen COPE. 
Soms zie je een link. Als je hierop klikt krijg je meer informatie.

WAT HEBBEN WE GEDAAN?

We schreven plannen voor de eerste onderzoeken.

We maakten kennis met een aantal van onze partners.
We gaven een presentatie over het  belang van communicative
participatie. 

WAT KUN JIJ  DOEN?

Ben of ken jij een jongere (12-25 jaar) met een spraak-, taal-, stem- of
gehoorstoornis? Dan kan jij ons helpen! Meer informatie staat in deze flyer.
Deze flyer kan je delen in je eigen netwerk. 

Ben of ken jij een logopedist die open staat voor een video-reflectie over het
opstellen van behandeldoelen? Kijk dan naar deze flyer.

Wil je meekijken en meepraten over COPE? Volg ons dan op Instagram!

Je kan op verschillende manieren meedoen met de onderzoeken:

Tot slot: Laat ons hier weten wat je van de nieuwsbrief vindt! 

Laurien en Niña van Wermeskerken van
Zo gezegd, Zo gedaan maakten

kennis op de Hogeschool Rotterdam.

Deze nieuwsbrief is zorgvuldig samengesteld door de projectgroep COPE. Aan- en afmelden kan hier.

We doen onderzoek met behulp van :

@logopedie.
promovendi

https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoekers/eline-alons
https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoekers/laurien-brauner
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRpp6P92WJvri-Zh9gKjRXMGDCdY7xF7ukeR2KjjNUH98QDj2rFaz-jjTKxeHo3Yw/pub?start=false&loop=false&delayms=5000
https://drive.google.com/file/d/1LiFf1AT4Ktsf0CXYP6zXx3bmkot0qep0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y_zuSVMWon0wXdMWTZtKl2SFZBY9naYB/view?usp=sharing
https://forms.office.com/r/UWVzxuGfk0
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CSmTmFqaGE2s5HI2tbXhHW_yhWUJPtBHo-5ncIGr5pdUNUVYUlRTMDFBWlJSUkROSVNYQldXQlI2TCQlQCN0PWcu

