
 

 

  

BergOp instructie of opfristraining 

BergOp is een webbased programma ontwikkeld door 

Praktikon. Met behulp van BergOp kunt u online uw 

gegevens van cliënten opslaan en uitdraaien, zodat u het 

resultaat van vragenlijsten in overzichtelijke grafieken ziet 

en direct met cliënten kunt bespreken. 

 

Snel en helder resultaten van cliënten invoeren en inzien  

Bij deze training leren deelnemers de ins en outs van BergOp. Dit kan 

heel praktisch zijn: op welke knop moet ik klikken om een vragenlijst in 

te voeren? Maar ook meer toepassingsgericht: wat kan ik met alle 

gegevens die ik invoer? U wordt meegenomen in het programma en gaat 

zelf, onder begeleiding, achter de computer aan slag. Na de training 

weten deelnemers welke onderdelen van BergOp voor hun dagelijkse 

praktijk van belang zijn en hoe ze deze onderdelen moeten aansturen. 

 

Programma  

De inhoud van het programma wordt afgestemd op de behoeften van de 

deelnemers. De inhoud kan volledig worden toegespitst op de behoeften 

binnen uw organisatie. De volgende onderdelen komen over het 

algemeen aan bod: 

 

Deel 1 gegevens in BergOp invoeren 

• Inloggen 

• Cliënten  

• Vragenlijsten en afnamemethodes 

 

Deel 2 gegevens uit BergOp halen 

• Respons bijhouden  

• Profiel (grafiek met scores)  

• Effectprofiel (vergelijking tussen twee meetmomenten)  

• Verloopprofiel (vergelijking tussen meer dan twee 

meetmomenten) 

 

Deelname 

De training wordt aangeboden door trainers van Praktikon en is bedoeld 

voor mensen uit alle lagen van een organisatie (beleidsmedewerkers, 

secretaresses, behandelaars) die met BergOp te maken hebben. De 

training beslaat 2 tot 3 uur (afhankelijk van de gewenste samenstelling 

van het programma) en bestaat uit maximaal 15 deelnemers.  

 

Kosten  

Deze training wordt incompany (op locatie of digitaal) verzorgd. Bij 

aanschaf van BergOp is de instructietraining gratis. Kosten van een 

incompany opfristraining zijn afhankelijk van de samenstelling van het 

programma en de afspraken binnen uw BergOp abonnement. Neem 

contact met ons op voor een offerte op maat.  

 

Informatie en aanmelden 

Heeft u belangstelling voor deze training? Neem dan contact op met uw 

accountbeheerder van Praktikon of maak uw belangstelling kenbaar via 

info@bergop.net.  

 

 

 

 
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. De ontwikkeling van ons webbased programma 

BergOp, is daar een voorbeeld van. Als experts op dit gebied kunnen de 

onderzoekers en trainers van Praktikon een op maat gesneden 

programma bieden om uw project te ondersteunen. Deze cursus over 

BergOp is daar een onderdeel van. Daarnaast verzorgen wij ook diverse 

andere trainingen, workshops en coachingstrajecten die bijdragen aan 

het professionaliseren van de zorg.  

mailto:info@bergop.net

