De koppelstructuur

De koppelstructuur: daar wordt iedereen beter van
HAN Centre of Expertise Sneller Herstel
stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de HAN. Het doel: de revalidatiezorg optimaliseren.
Een van de pijlers van Sneller Herstel is
‘embedded research’ in de vorm van de
Koppelstructuur. Docenten, onderzoekers en professionals uit het veld trekken samen op om het onderwijs én de
beroepspraktijk te verrijken met nieuwe
kennis en ervaringen.
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Lieke Dekkers:
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Onderwijs

De Koppelstructuur in het kort
• 	vormt de koppeling tussen onderwijs,
onderzoek en praktijk;
• 	is een vervlechting van onderzoeksactiviteiten en personele inzet;
• 	realiseert en borgt continuïteit in
fundamenteel en praktijkgericht
onderzoek;

• 	zorgt voor een snelle kenniscirculatie
tussen onderwijs en praktijk;
• 	biedt docenten de mogelijkheid om
nieuwe praktijk- en onderzoekservaring op te doen, en hun casuïstiek
up to date te houden;
• 	biedt professionals uit de praktijk
mogelijkheden om hun kennis te delen

Meer weten?

in het onderwijs.

Wilt u meer informatie of zelf een onderzoek starten in de Koppelstructuur?
Neem dan contact met ons op via snellerherstel@han.nl. Of bel: (024) 353 16 29.
We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.
Team Sneller Herstel

han.nl/snellerherstel

