Training: Werken met vragenlijsten
"Het meten van effecten, is dat niet vooral van belang voor onze
financiers? "
Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat het meten van effecten via
vragenlijsten bijdraagt aan de resultaten van behandeling: vragenlijsten
helpen ouders zich erkend te voelen en meer verantwoordelijk te voelen
voor het slagen of falen voor de hulp. Dit effect treedt alleen op
wanneer de vragenlijsten ingezet worden als interventie, een
communicatiemiddel binnen de behandeling.
Vragenlijsten als onderdeel van een effectieve interventie
In deze training leren deelnemers hoe vragenlijsten ingezet kunnen
worden als een effectieve interventie binnen de behandeling en hoe
uitkomsten op een oplossingsgerichte wijze met cliënten kunnen worden
besproken. In de training wordt theorie afgewisseld met praktische
oefeningen. Deelnemers gaan zelf aan de slag met het analyseren van de
uitkomsten en het terugbespreken van uitkomsten met cliënten. Aan het
eind van de training kunnen deelnemers de uitkomsten van vragenlijsten
lezen en interpreteren en weten ze hoe ze deze op oplossingsgerichte
wijze met cliënten kunnen terugbespreken.
Programma
De inhoud van het programma wordt afgestemd op de behoeften van de
medewerkers uit uw organisatie. Onderdelen die in ieder geval aan bod
komen zijn:
•
•
•
•

Achtergrondinformatie vragenlijsten
Lezen van uitkomstprofielen (grafieken met scores)
Oefening: interpreteren uitkomsten
Bespreekstramien voor oplossingsgericht terugbespreken

•
•
•

Oefening: terugbespreken uitkomsten
Do's en dont's bij het bespreken met cliënten
Effectprofielen lezen en bespreken

Deelname
De training wordt aangeboden door trainers van Praktikon en is bedoeld
voor HBO-opgeleide professionals of gedragswetenschappers die direct
met cliënten werken. De cursus beslaat meestal een dagdeel, afhankelijk
van de samenstelling van het programma.
Kosten
Deze training wordt incompany (op locatie of digitaal) verzorgd voor
maximaal 15 deelnemers. Kosten voor de training bedragen €1.040,- (ex
BTW) per dagdeel, inclusief trainingsmateriaal.
Informatie en aanmelden
Heeft u belangstelling voor deze training? Neem dan contact op met
Marsha Philipsen van Praktikon (024-3655966; M.Philipsen@praktikon.nl).

Opleiding en ondersteuning op maat
Praktikon heeft jarenlange ervaring in het implementeren en uitvoeren van
Routine Outcome Monitoring (ROM) en evaluatieonderzoek binnen zorg en
onderwijs. Als expert op dit gebied kunnen de onderzoekers van Praktikon een
op maat gesneden programma bieden om uw project te ondersteunen.
Deze training over werken met vragenlijsten maakt daar deel van uit. Deze
training kan worden uitgebreid met onderzoekslogistiek of individuele coaching
rondom implementatie van het gebruik van vragenlijsten.
Mocht uw instelling gebruik maken van BergOp, het door Praktikon ontwikkelde
webbased programma voor routine outcome monitoring en praktijkgestuurd
effectonderzoek, dan kan instructie in diverse functies van BergOp meegenomen
worden in de training, workshop of coaching.

