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Voor meer informatie over de concrete onderzoeksprojecten van
CESRT, zie www.hszuyd.nl/cesrt of neem contact op met Yvonne
Schellen (tel. 043 3466435, e-mail: cesrt@hszuyd.nl).
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Labone-Roset, C. (2001) Main

mede dit lectoraat.

trends of social work
education in Europe, paper

Deze benadering komt onder

discussed at the regional

andere tot uitdrukking in een

seminar of the EASSW,

lopend CESRT-onderzoek naar
armoede- en migratievraagstukken

Vienna, April.
Payne, M. (1998) Why social
work? International Social

gebied waar Nederland, Duitsland

Work, 41.

en België aan elkaar grenzen.
We doen dat in samenwerking
met hogescholen en universiteiten
in Aken, Luik en Hasselt. Ook het
vergelijkend onderzoek naar reïntegratiestrategieën van alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt in Hasselt, Aken en
Maastricht is hier een voorbeeld
van. Ten slotte zijn we van plan
om een onderzoek naar de concrete consequenties en uitwerking
van de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) te koppelen aan
soortgelijke ontwikkelingen in
Engeland.
NOTEN
1

Een belangrijke analyse hieromtrent is te vinden in
Labonte-Roset (2001). Met
name stelt zij dat de introductie van academische graden in
het tot dusverre professioneel
georiënteerde onderwijs
oproept tot (her)nieuw(d)e
theorievorming.

2

In dit verband heeft de School
of Social Work in Parma
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in de zogenoemde ‘Euregio’: het

