“U wilt het gezinsfunctioneren
in beeld brengen?”
Vragen of kennismaken?
Voor vragen of meer informatie kunt u
contact opnemen met het secretariaat
van Praktikon. U kunt bellen naar, telefoon:
(024) 361 54 80, of een e-mail sturen naar:
praktikon@acsw.ru.nl.
Voor meer informatie kunt u ook kijken
op onze website: www.praktikon.nl.
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Praktikon meet het

Vragen staat vrij

Praktikon is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie voor onderzoek
en ontwikkeling in de jeugdzorg en onderwijsgerelateerde zorg. Praktikon
is gespecialiseerd in het monitoren van processen en uitkomsten. Wilt u
knelpunten signaleren of een methodiek of programma op effectiviteit
laten onderzoeken? Of zoekt u hulp bij het beschrijven, onderbouwen en
implementeren van interventies of effectmetingen? De onderzoekers van
Praktikon helpen u graag verder.

U wilt het functioneren van kinderen, ouders of het gezin in beeld brengen?
De onderzoekers van Praktikon hebben ruime ervaring met het ontwikkelen en
analyseren van vragenlijsten. In de loop der jaren zijn er tal van vragenlijsten
vanuit Praktikon ontwikkeld. Gericht op het meten van kind- en gezinskenmerken zijn de medewerkers van Praktikon onder meer betrokken geweest
bij de ontwikkeling van de volgende vragenlijsten:
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Competentiebelevingsschaal voor Kinderen (CBSK)
Competentiebelevingsschaal voor Adolescenten (CBSA)
Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG)
Vragenlijst Gezinsfunctioneren (VGF)
Vragenlijst Gezinsfunctioneren Ouders (VGFO)
Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL)
Empowerment Vragenlijst
Beoordelingsschaal voor Tevredenheid en Effect (BESTE)
Bejegeningsvragenlijst (B-toets)

Deze en meer vragenlijsten kunt u downloaden op onze website: www.praktikon.nl.
Hier vindt u ook meer informatie, zoals handleidingen en eventuele vertalingen van
de vragenlijsten. Het is mogelijk om de vragenlijsten op papier af te nemen, maar het
is ook mogelijk om de scores van de vragenlijsten online bij te houden via BergOp,
een online softwareprogramma voor de digitale verwerking van instrumenten voor
diagnostiek en effectonderzoek in zorg en onderwijs. Meer over BergOp leest u op
www.bergop.info.

Vragen op maat
Heeft u behoefte of bent u op zoek naar een vragenlijst op maat? Ook voor
het ontwikkelen van nieuwe vragenlijsten helpt Praktikon u graag verder.
Graag bespreken we dan eerst uw wensen met betrekking tot de vragenlijst
en het doel van de vragenlijst.
Kijk voor meer informatie en het volledige aanbod op www.praktikon.nl

