
 

 

 

Opdrachten 

• De trainer is na het volgen van de opleiding train de trainer in staat om zelf vormingen te geven binnen de 

eigen organisatie of organisaties verbonden aan de koepel. 

• De trainer organiseert op geregelde tijdstippen intervisie met de personen die indicatiestellingen 

uitvoeren. Een minimum van 1 intervisie per jaar voor elke indicatiesteller wordt vooropgesteld. 

Enerzijds bevordert dit het correct en betrouwbare gebruik van het instrument, anderzijds scherpt het ook 

de vaardigheden aan over het ruimere aspect van indicatiestellingen, zoals het gesprek met de cliënt. 

• De trainer bouwt expertise op rond het gebruik van de BelRAI (Screener) en fungeert als een interne expert 

voor zijn of haar collega’s. Het is aan te raden dat deze interne expert ook de nodige kennis bezit over het 

uitvoeren van indicatiestellingen en/of het intakeproces. 

 

Kerncompetenties 

• Vorming geven en intervisie begeleiden  

- De trainer brengt de inhoud op een gestructureerde en overzichtelijke manier, en volgt de logische 

opbouw van het ontwikkelde vormingspakket. 

- De trainer maakt functioneel gebruik van het beschikbare opleidingsmateriaal. 

- De trainer presenteert de inhoud op een heldere manier. 

- De trainer werkt interactief en legt bij voorbeelden en oefeningen de link met de theorie. 

- De trainer straalt energie uit en enthousiasmeert de deelnemers. 

- De trainer behoudt een goed evenwicht tussen het individu en het groepsgebeuren. Hij of zij houdt 

overzicht over de groep en heeft tegelijk ook aandacht voor alle individuele deelnemers 

 

• Zelfstandig en kwaliteitsvol werken 

- De trainer bereidt zelfstandig de vorming voor en werkt efficiënt.  

- De trainer is kritisch en explorerend, en vraagt door bij de deelnemers om de zaken duidelijk te krijgen. 

- De trainer staat open voor feedback, evalueert de eigen gegeven vormingen en stuurt bij waar nodig.  

- De trainer werkt oplossingsgericht en zoekt naar alternatieven bij vragen of onverwachte situaties. 

- De trainer heeft aandacht voor alle onderdelen van het vormingspakket en staat niet alleen stil bij het 

louter technische aspect van het scoren.  

 

• Communicatieve vaardigheden 

- De trainer luistert naar de deelnemers, is toegankelijk en geeft feedback waar nodig.  

- De trainer stimuleert de onderlinge interactie, begeleidt de groepsgesprekken en discussies zodat alle 

deelnemers hiervan kunnen leren.  

- De trainer hanteert een positieve houding en draagt zo bij tot een ideaal leerklimaat. 

- De trainer kan zich inleven en schat de noden en verwachtingen van de deelnemers goed in.   

 

• Advies verlenen  

- De trainer bouwt ervaring en deskundigheid op en fungeert als een interne expert voor zijn of haar 

collega’s. 

- De trainer speelt in op de vragen en behoeften van de deelnemers en reageert hier adequaat op. 

- De trainer denkt actief mee bij inhoudelijke vragen en neemt indien nodig contact op met het 

Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw. 

 

 


