
Online Diagnostiek
Avondsessies (18.30-21.30u) voor
alle sectoren op 3 en 24 juni 2008
te Antwerpen

Doel en werkwijze
De vormingssessies geven op een praktische manier een zicht op de gebruiks-
mogelijkheden en voordelen van het PROSE Online Diagnostics System (PODS) dat
reeds door meer dan 100 PROSE-leden wordt gebruikt. Men krijgt inzicht in de
eigenschappen van soorten bevragingen en vragenlijsten, men leert een online
bevraging instellen en opvolgen, en men leert resultaten van een bevraging (gegevens
en indexen) interpreteren. Deelnemers kunnen tijdens de vormingssessie in een pc-
ruimte actief onder begeleiding experimenteren via simulatie van een bevraging. De
sessies worden geleid door dr. Andre Vyt.

Doelgroep
Gebruikers van PROSE (directieleden en stafmedewerkers) die online diagnoses
(zelfevaluaties) willen invoeren en beheren. Voorkennis van het PROSE-instrument is
niet noodzakelijk. Ook personen die hiermee niet vertrouwd zijn, kunnen deelnemen.

Programma

Demo PROSE Online Diagnostics System (PODS), met hands-on
toepassing in pc-ruimte

Toelichting soorten vragenlijsten, waarbij onderscheid tussen
scans, specifieke diagnoselijsten en tevredenheidsbevragingen

Demo anonieme survey in PODS

Toelichting nieuwe werkformulieren, met aandacht voor
prioritering en de PDCA-cyclus in de prioritaire actieplannen

Antwoorden op vragen van gebruikers

Registratie
Inschrijven kan tot 3 dagen voor de datum van de sessie via de website www.prose.be .
Het inschrijvingsgeld bedraagt 44,95 euro voor personen uit organisaties met een
PROSE-lidmaatschap en 65,95 euro voor anderen. Betaling gebeurt op rekeningnr.
776-5962121-16, op naam van PROSE, Wielewaal 1, 9820 Merelbeke, met vermelding
van de naam van de deelnemer(s) en de datum van de sessie.

Voor de sector Bijzondere Jeugdbijstand worden vanuit het samenwerkingsverband met
de koepelorganisaties specifieke middagsessies georganiseerd te Kortrijk. Inschrijvingen
hiervoor verlopen via www.informantvorming.be

Locatie
Hogeschool Antwerpen, Departement BLS, Bouwmeestersstraat 3, 2000 Antwerpen, tel :
03 259 08 00. De onmiddellijke omgeving is woonerf, d.w.z. alleen parkeren in de
aangeduide vakken. Op de Amerikalei moet je na 18u geen parkeergeld meer betalen.

Zie liggingsplan op de achterzijde.



Liggingsplan

Raadpleeg www.mappy.com online!

Hogeschool Antwerpen

Departement BLS, Bouwmeestersstraat 3, 2000 Antwerpen.
Tel : 03 259 08 00


