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Voorafgaande toelichting bij
jaarplan 2018

1.1. Missie, visie en positie van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw
Missie
Kwaliteitsvolle diagnostiek is de fundamentele basis en voorwaarde om op maatschappelijk vlak kwaliteitsvolle
zorg te kunnen garanderen en realiseren voor personen met een vraag naar hulp of ondersteuning. De ontwikkeling,
wetenschappelijk onderbouwde verbetering en implementatie van kwaliteitsvolle instrumenten, protocollen en methoden
is noodzakelijk om de principes en de bouwstenen van kwaliteitsvolle zorg beter te kunnen waarmaken, o.a.:

-

het identificeren van de precieze zorgnood;
het verstrekken van zorg op maat;
het matchen van vraag en aanbod;
het betrouwbaar en verantwoord prioriteren van hulpvragen;
het monitoren van het hulpverleningsproces, in functie van bijsturing.

Eerdere doorlichtingen vanuit onder meer het Vlaams Forum voor Diagnostiek in de Psychologische en Pedagogische
Begeleiding en Hulpverlening (VFD), in samenwerking met verschillende universiteiten en hogescholen, wezen op ruimte
voor verbetering met betrekking tot de beschikbaarheid en implementatie van kwaliteitsvolle diagnostische
instrumenten en methoden in Vlaanderen.
Gezien het maatschappelijke belang wil het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek fungeren als een ondersteunend onderzoeksen expertisecentrum dat proactief inzet op de wetenschappelijke onderbouwing, kwalitatieve verbetering en correcte
implementatie van diagnostische instrumenten, protocollen en methoden in de diagnostische praktijkvoering in
Vlaanderen.
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Visie op kwaliteitsvolle diagnostiek
Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek onderschrijft hierbij dat een kwaliteitsvol diagnostisch proces niet louter classificerend
en stoornis- of probleemgericht is, maar moet leiden tot een gecontextualiseerd en holistisch (biopsychosociaal) beeld
van de persoon die zich aanmeldt met een vraag naar zorg en ondersteuning. Kwaliteitsvolle diagnostiek kenmerkt zich door
haar handelingsgericht en ideografisch karakter en vertrekt vanuit een maximale participatie en betrokkenheid van
de cliënt en zijn sociale context.

Positie: bevorderen van kwaliteit van diagnostiek door samenwerking met en ondersteuning
van alle gebruikers
Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw bevordert de kwaliteit van diagnostiek in Vlaanderen door het verzamelen en
uitbouwen van de expertise in wederzijds overleg en samenwerking met verschillende instanties en actoren waaronder
de Vlaamse overheid, onderwijs, welzijn, zorg en gezondheid, het diagnostisch werkveld en testuitgevers.
Hierbij wil het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek, binnen de beheersovereenkomst die daarover is afgesloten met de
Vlaamse overheid, fungeren als een bundelend en overkoepelend onderzoeks- en expertisecentrum dat:

---

enerzijds de deskundigheid betreffende diagnostiek in Vlaanderen verhoogt door de beschikbare expertise
en lopend onderzoek van andere professionele actoren binnen het diagnostisch veld te inventariseren en te
verspreiden, én door zelf proactief in te zetten op kwaliteitsbevorderende initiatieven en onderzoek;
anderzijds
het
aanspreekpunt vormt dat vragen naar advies, onderzoek, attestering en vorming
betreffende
kwaliteitsvolle diagnostiek opneemt, onderzoekt en beantwoordt en/of delegeert naar een
partnerinstantie met expertise ter zake.

Het fungeren als bundelend en overkoepelend centrum moet ertoe leiden dat:

-----

de beschikbare tijd en middelen voor onderzoek, vorming en kwaliteitsbevordering van diagnostiek, van alle
relevante actoren binnen het diagnostisch werkveld, efficiënt kunnen worden ingezet;
gebruikers van diagnostische instrumenten en protocollen en andere stakeholders eenvoudiger toegang hebben
tot relevante informatie, lopend onderzoek en initiatieven betreffende diagnostiek;
er een duidelijk inzicht wordt verworven in welke onderzoeksprojecten en initiatieven nog ontwikkeld dienen te
worden om een volgehouden kwaliteitsverbetering van diagnostiek in Vlaanderen te kunnen realiseren;
de implementatie van wetenschappelijk onderbouwde protocollen en diagnostische instrumenten op het terrein
wordt ondersteund.

1.2. Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw: legistieke basis en
beheersovereenkomst
Sinds 1 november 2014 is het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw operationeel. De opdrachten van het Kwaliteitscentrum
voor Diagnostiek zijn legistiek vastgelegd in het decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin van 21 juni 2013. Op 7 februari 2014 maakte een Besluit van de Vlaamse Regering betreffende
het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek de effectieve oprichting van het centrum mogelijk. De samenwerking tussen de
Vlaamse Gemeenschap en het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek is geformaliseerd via een beheersovereenkomst van 3
jaar. De Raad van Bestuur keurde deze beheersovereenkomst goed op 25 april 2014.
In eerste instantie richtte de beheersovereenkomst zich op het bevorderen van de kwaliteit van diagnostiek in de
sectoren die gevat zijn door de Integrale Jeugdhulp. Daarnaast werden sinds de operationele start van het centrum
reeds voorbereidingen getroffen voor de verbreding van de focus van de activiteiten, met relevante opdrachten binnen
de Vlaamse Sociale Bescherming. In het kader van deze focusverruiming werd de termijn van de oorspronkelijke
beheersovereenkomst verlengd tot en met 28 februari 2018 en het toepassingsgebied uitgebreid naar de voornoemde
sectoren via 2 addenda. Na deze overgangsperiode zal opnieuw gewerkt worden met een nieuwe beheersovereenkomst
van 3 jaar.
De perspectiefverruiming resulteerde in 2017 tevens in een Ministerieel Besluit betreffende de toekenning van een
bijkomende subsidie voor 2017 aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek (d.d. 20 juli 2017). Een verdere uitwerking
van de verruiming van de scope van het centrum met relevante projecten binnen de Vlaamse Sociale Bescherming wordt
opgenomen in 2018.
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Centraal binnen de beheersovereenkomst staat de doelstelling van het centrum om de kwaliteit van diagnostiek in
Vlaanderen te bevorderen, via de realisatie van volgende resultaatsgebieden:
1.
2.
3.
4.

het aanbod van informatie, documentatie en advies aan de overheid en de actoren op het terrein, met bijzondere
aandacht voor de klantgerichtheid;
de ontwikkeling en bijsturing van protocollen en andere instrumenten voor diagnostiek die wetenschappelijk
onderbouwd zijn;
de ondersteuning van de implementatie op het terrein van wetenschappelijk onderbouwde protocollen en andere
instrumenten voor diagnostiek;
de vorming en attestering van personen en instanties die instaan voor de deskundigheidsbevordering op het
terrein.

Ter concretisering van deze resultaatsgebieden stelt het Kwaliteitscentrum een jaarplan op in functie van de continuïteit van
haar werking en centrale doelstelling, namelijk de kwaliteit van diagnostiek in Vlaanderen te ondersteunen en te verbeteren.
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Hoofdstuk 2

Realiseren van de
resultaatsgebieden

Hoofdstuk 2 van jaarplan 2018 beschrijft, binnen de contouren van de beheersovereenkomst en op voorwaarde dat aan alle
randvoorwaarden voldaan wordt, de plannen en acties van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek voor de periode januari
2018 - december 2018 binnen het domein van de Jeugdhulp enerzijds, en de Vlaamse Sociale Bescherming anderzijds.
Zoals hierboven aangegeven moet de uitwerking van (verschillende van) deze plannen en acties gekaderd worden binnen
een langetermijnperspectief.
Vanuit haar particuliere visie op kwaliteitsvolle diagnostiek (cf. supra) zet het centrum ook in 2018 maximaal in op de verdere
verspreiding van de holistische en handelingsgerichte visie op diagnostiek in Vlaanderen, alsook op cliëntenparticipatie
binnen de ontwikkeling, herwerking en implementatie van diagnostische instrumenten, protocollen en methoden. Voor de
realisatie van haar kernopdracht stimuleert het Kwaliteitscentrum haar medewerkers en bestuursleden om de beschikbare
expertise en nieuwe inzichten inzake kwaliteitsvolle diagnostiek in de praktijk te implementeren en de eigen expertise verder
te ontwikkelen en te verspreiden.
Zoals eerder beschreven, werkt het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw zowel proactief als vraaggestuurd. Het
voorliggend ontwerp van jaarplan 2018 geeft in die context vraaggestuurd en proactief richting aan het Kwaliteitscentrum
voor prioritaire acties. Het jaarplan kan echter bijgestuurd worden afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen binnen en noden
vanuit het diagnostisch werkveld en het beleid.
Ten slotte wordt, om de voortgang van de actiepunten 2018 te bespreken en desgevallend bij te sturen, een driemaandelijks
overleg met het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het Agentschap Jongerenwelzijn en het Agentschap
Vlaamse Sociale Bescherming voorgesteld.
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2.1 Syntheseoverzicht actiepunten 2018 en gerelateerde
resultaatsgebieden
Onderstaande tabel geeft een synthetisch overzicht van de verschillende actiepunten 2018 over beide domeinen (Jeugdhulp
en Vlaamse Sociale Bescherming) heen, waarbij telkens aangegeven wordt onder welk resultaatsgebied een bepaald
actiepunt ressorteert.

Tabel 1. Syntheseoverzicht actiepunten 2018
RG 1

RG2

RG3

Advies m.b.t de kwaliteit, bruikbaarheid, ontwikkeling en implementatie
van diagnostische protocollen

x

x

x

Ontwikkeling plan van aanpak - intersectorale implementatie van
diagnostische protocollen in Vlaanderen

x

Uitbouwen relaties met testuitgeverijen

x

Extern advies onderzoeksproject DIA-Land

x

x
x

In kader Persoonsvolgende Financiering: extern advies zorgzwaarteinstrument minderjarigen en normeringsonderzoek ABAS-3

x

x

Ontwikkeling verkorte versie en digitale toepassing van EFPA Test
Review Model

x

x

Onderzoeksproject longitudinale opvolging van de handelingsgerichte
adviezen OOOC/OBC

x

x

Beoordeling validiteit en betrouwbaarheid WISC-V-NL
Focusgroeponderzoek indicatiestellingsteams in kader ex-post controles

x
x

Ontwikkelen procedure testbeoordeling

x

x

x
x
x

Kwalitatief belevingsonderzoek en documentaire ervaring jongeren met
diagnostiek

x

x

Overleg met Agentschap JWZ ter verfijning volgende onderzoeksvragen:
(a) Vormt sectoraal aanleveren van informatie binnen A-document een
probleem?, en (b) Dringt vereenvoudiging A-document zich op?

x

x

Bundelen en distribueren informatie vanuit stuurgroepen en lopende
pilootprojecten BelRAI.

x

x

x
x
x

x
x
x

Extern advies binnen consortium BelRAI-screener pilootproject
Extern advies binnen consortium voor BelRAI LTCF pilootproject
Ontwikkeling opleidings- en attesteringstraject BelRAI(-screener)

RG4

x

RG 1 = het aanbod van informatie, documentatie en advies aan de overheid en de actoren op het terrein, met bijzondere aandacht voor de klantgerichtheid
RG 2 = de ontwikkeling en bijsturing van protocollen en andere instrumenten voor diagnostiek die wetenschappelijk onderbouwd zijn
RG 3 = de ondersteuning van de implementatie op het terrein van wetenschappelijk onderbouwde protocollen en andere instrumenten voor diagnostiek
RG 4 = de vorming en attestering van personen en instanties die instaan voor de deskundigheidsbevordering op het terrein
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2.2 Actiepunten binnen het domein van de Jeugdhulp
Binnen de contouren van de beheersovereenkomst en op voorwaarde dat aan de noodzakelijke randvoorwaarden is
voldaan, wordt voor het domein Jeugdhulp in 2018 ingezet op de hierna beschreven actiepunten.

Concrete actiepunten
--

--

---

--

--

--

--
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Het Kwaliteitscentrum verleent wetenschappelijk
gefundeerd advies aan de overheid met betrekking tot
de kwaliteit en bruikbaarheid van de reeds ontwikkelde
diagnostische protocollen
binnen
het
domein
Jeugdhulp. Meer bepaald zal het Kwaliteitscentrum
advies
verlenen
aangaande
de kwaliteit en
bruikbaarheid
van
minstens
1
diagnostisch
protocol dat reeds in de context van de intersectorale
stuurgroep binnen het VAPH ontwikkeld werd. In
het kader van de herwerking van Classificerende
Diagnostische Protocollen is de herwerking en
implementatie van het CDP ASS prioritair. Deze
herwerking zal gebeuren op basis van de visie van
het centrum. Hierbij ziet het Kwaliteitscentrum voor
Diagnostiek vzw erop toe dat de relevante informatie
steeds doorstroomt naar het Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, en naar het werkveld;
Het Kwaliteitscentrum ontwikkelt een uitgewerkt
voorstel dat het toepassingskader, de finaliteit, de
aanpak van herwerking en wijze van implementatie van
diagnostische protocollen in Vlaanderen specificeert.
Hierbij zal ingezet worden op intersectorale
afstemming;
Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek bouwt haar
relaties met testuitgeverijen verder uit om de
ontwikkeling van valide en betrouwbare instrumenten
verder aan te sturen en te garanderen;
Het Kwaliteitscentrum volgt het kwalitatief luik binnen
het
onderzoeksproject ‘DIA-Land: Behoefte aan
diagnostiek bij kinderen en volwassenen met een
beperking’ van het Oriëntatiecentrum Gouverneur
Kinsbergen en de Universiteit Antwerpen verder op.
Het Kwaliteitscentrum neemt binnen dit onderzoek
een adviserende rol op via een participatie aan de
stuurgroep van het onderzoek;
Onder meer binnen het kader van de implementatie
van de Persoonsvolgende Financiering draagt het
Kwaliteitscentrum bij tot het verder onderzoek ter
ontwikkeling van het zorgzwaarte-instrument voor
minderjarigen met een beperking (ZZI-18), via een
participatie in de stuurgroep. De ontwikkeling van dit
instrument wordt geleid door de studiecel van het
VAPH;
Onder meer binnen het kader van de implementatie
van de Persoonsvolgende Financiering treedt het
centrum op als extern adviseur binnen de stuurgroep
van het normeringsonderzoek van de ABAS-3. Dit
onderzoek wordt geleid door prof. dr. Ilse Noens (KU
Leuven);
Het centrum ontwikkelt een verkorte versie en digitale
toepassing van het Test Review Model van de
European Federation of Psychologists’ Associations
(EFPA) op basis van de eerder geformuleerde
verbetersuggesties;
Het centrum zal een procedure ontwikkelen als

--

---

--

--

basis voor het beoordelen van de validiteit en
betrouwbaarheid van testen in Vlaanderen;
In afwachting van de formele toekenning van
extra middelen, en in het kader van de verdere
implementatie van handelingsgerichte diagnostiek
in Vlaanderen, start het Kwaliteitscentrum voor
Diagnostiek vzw de eerste fase van het meerjarig
onderzoeksproject
“Longitudinale
opvolging
van
de handelingsgerichte adviezen in de OOOC en de
OBC” op in samenwerking met de betrokken actoren
(KU Leuven, OOOC, OBC);
Het
centrum
beoordeelt
de
validiteit
en
betrouwbaarheid van de WISC-V-NL binnen het
Vlaams normeringsonderzoek;
Sinds 1 januari 2016 voert het team indicatiestelling
van de afdeling Continuïteit en Toegang inhoudelijke
ex-post controles uit op de kwaliteit van MDTdossiers. In het kader van de ontwikkeling van een
geijkte en efficiënte aanpak van de inhoudelijke ex-post
controles op ingeleverde A-documenten, ontwikkelde
het Kwaliteitscentrum in 2017 een onderzoeksdesign
(focusgroeponderzoek
bij
indicatiestellingsteams).
Alsook bereidde het centrum een wetenschappelijke
methode voor ter bepaling van het aantal ex-post
controles die dienen uitgevoerd te worden om
representatief te zijn. Binnen werkingsjaar 2018
voert het centrum het focusgroeponderzoek bij de
verschillende leden van de indicatiestellingsteams
uit en levert zij de representatieve aantallen aan.
De resultaten van het focusgroeponderzoek bij de
indicatiestellingsteams kunnen als input gebruikt
worden bij de implementatie van het vernieuwd
A-document;
Audit Vlaanderen formuleerde de aanbeveling voor
het Agentschap Jongerenwelzijn om de ervaringen
en verwachtingen van jongeren ten aanzien van
het indicatiestellingsproces te capteren en de
klantgerichtheid van het proces te vergroten. In het
kader van deze aanbeveling start het Kwaliteitscentrum
met de afname van de diepte-interviews en de
opname van de documentaire binnen het kwalitatief
belevingsonderzoek dat de ervaringen van jongeren
met het diagnostisch proces en diagnostische
verslaggeving in kaart brengt;
In het kader van de implementatie van het
vernieuwd A-document last het Kwaliteitscentrum
een aantal overlegmomenten met het Agentschap
Jongerenwelzijn in om volgende onderzoeksvragen
verder te verfijnen en hierbij aansluitende ideeën
rond zinvol vervolgonderzoek voor de komende
werkingsjaren te genereren: (a) Vormt het sectoraal
aanleveren van informatie aangaande beeldvorming
en
indicatiestelling
binnen
aanvragen
NietRechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp een probleem
voor het realiseren van de basisdoelstellingen van
het A-document?, en (b) Dringt er zich een verdere
vereenvoudiging van het A-document op?

Het jaarverslag zal volgende gegevens
terugkoppelen:
------

--------
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een synthese van de afgeleverde adviezen;
een synthese van de contacten met belangrijke
testuitgeverijen;
een nota betreffende de aanpak en (intersectorale)
implementatie van diagnostische protocollen;
een overzicht van de bijgewoonde congressen,
conferenties en studiedagen;
een beschrijving van de wijze waarop en de
frequentie waarmee geparticipeerd werd in stuuren expertengroepen gerelateerd aan de diverse
onderzoeken waarbinnen het Kwaliteitscentrum voor
Diagnostiek een adviserende rol opneemt;
een synthese van de resultaten volgend uit de
onderzoeken waarbinnen het Kwaliteitscentrum voor
Diagnostiek een adviserende rol opneemt;
een synthese van het gevolgde traject m.b.t. de
verkorte versie en digitale toepassing van het EFPA
Test Review model;
een synthese van de gegenereerde data uit de eerste
onderzoeksfase van het project “Longitudinale
opvolging van de handelingsgerichte adviezen in de
OOOC en de OBC”;
een advies betreffende de betrouwbaarheid en
validiteit van de WISC-V-NL;
een synthese van het advies op basis van de resultaten
uit het focusgroeponderzoek en criteria voor
representatieve steekproefaantallen in kader van de
ex-post controles;
een synthese van het afgelegd traject met betrekking
tot het belevingsonderzoek bij jongeren (o.a. bereik,
beschrijving van de verzamelde data);
nota over de voorstellen en ideeën volgend uit
de overlegmomenten met het Agentschap JWZ
betreffende de verfijning van de onderzoeksvragen
gerelateerd aan de implementatie van het vernieuwd
A-document.

2.3 Actiepunten binnen het domein van de Vlaamse Sociale Bescherming
Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming wil in de volgende legislatuur (streefdatum 2020) de BelRAI-screener uitrollen
in de zorgverzekering, diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg en in de woonzorgcentra. Daartoe wordt onder
aansturing van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming een implementatieplan uitgewerkt met aandacht voor de
randvoorwaarden die moeten vervuld zijn voor een succesvolle uitrol. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw neemt
hierbij een ondersteunende rol op waarbij in eerste instantie de klemtoon ligt op de vorming en attestering met betrekking
tot de BelRAI. Bijkomend zal het Kwaliteitscentrum mee instaan voor het creëren van een draagvlak voor de BelRAI met alle
stakeholders die met het instrument zullen werken. Ten slotte zal het Kwaliteitscentrum een ondersteunende rol opnemen
binnen de Vlaamse pilootprojecten BelRAI.
Daarbij dient het Kwaliteitscentrum rekening te houden met de context waarbinnen BelRAI zal geïmplementeerd worden. De
contouren worden onder meer bepaald door de engagementen die opgenomen zijn in het samenwerkingsprotocol BelRAI
dat momenteel binnen de IKW wordt voorbereid en binnenkort ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de IMC.
Het Kwaliteitscentrum zal erover waken dat haar activiteiten passen binnen de krijtlijnen van het protocol en vermijden dat
gelijkaardige opdrachten op verschillende niveaus worden opgenomen. Daartoe is systematisch overleg en afstemming
nodig met de federale coördinator BelRAI, de FOD Volksgezondheid en alle actoren die op dit moment betrokken zijn bij de
operationalisering van BelRAI in Vlaanderen.
Binnen de contouren van de beheersovereenkomst én op voorwaarde dat aan de noodzakelijke randvoorwaarden wordt
voldaan, wordt door het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek in 2018 voor het domein Vlaamse Sociale Bescherming ingezet
op de in wat volgt beschreven actiepunten. Zoals eerder aangegeven moeten deze actiepunten gekaderd worden binnen
een langetermijnperspectief.

Concrete actiepunten
Creëren van een draagvlak voor BelRAI

--

--

Het
Kwaliteitscentrum
vertaalt
de
lopende
studies SWVG met betrekking tot de BelRAI naar
de geïmpacteerde sectoren en zorgt voor een
doorstroming naar het terrein. Dit gebeurt in nauw
overleg met de koepels van de diverse sectoren en
met het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming;
Het Kwaliteitscentrum neemt een liaisonfunctie op
tussen de actoren Vlaamse Sociale Bescherming en
het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

•
•
•
•

Vlaamse pilootprojecten BelRAI

---

Het Kwaliteitscentrum ondersteunt het pilootproject
BelRAI-screener in Dendermonde en Sint-Niklaas in
nauw overleg met het consortium dat het pilootproject
begeleidt;
Het Kwaliteitscentrum ondersteunt het pilootproject
BelRAI Long Term Care Facilities in nauw overleg
met het consortium dat het pilootproject begeleidt.

Opdrachten inzake vorming en attestering

--
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Het centrum start, in nauw overleg met het Agentschap
Vlaamse Sociale Bescherming, LUCAS (KU Leuven) en
federaal projectleider Michel Legrand, de ontwikkeling
van
een
opleidingsen
attesteringstraject
BelRAI(-screener) voor de doelgroepen Openbare
Centra
voor
Maatschappelijk
Welzijn
(OCMW’s),
Gezinszorg
en
de
Diensten
Maatschappelijk
Werk. Voor de wetenschappelijke onderbouw
van de vorming, intervisie, e.a. wordt een beroep
gedaan op universitaire ondersteuning.
Hiertoe
bestudeert het centrum tevens, in overleg met
LUCAS en andere betrokken actoren, het Canadees
model. Onder het ontwikkelen van een opleidingsen
attesteringstraject
ressorteren
volgende
deelcomponenten:

•

•
•

•

De ontwikkeling van vormingspakketten
BelRAI-screener voor de doelgroepen OCMW,
Gezinszorg en Diensten Maatschappelijk Werk;
De ontwikkeling van vormingspakketten voor
BelRAI Home Care voor de doelgroep diensten
Gezinszorg;
De ontwikkeling van vormingspakketten BelRAI
Long Term Care Facility voor de doelgroep
Woonzorgcentra;
De beschrijving van de opportuniteiten van
e-learning in Vlaanderen, i.c.:
-- de randvoorwaarden
-- omschrijving van de doelgroepen
-- bepalen van de finaliteit
-- bestek voor uitwerken pakket
Uitwerken van scenario’s voor vorming BelRAIscreener bij de uitrol van de BelRAI-screener in
Vlaanderen, i.c.:
-- train-the-trainer
-- coachen van trainers
-- opvolging en financiering
Model voor intervisie uitwerken, opvolgen en
kwaliteit bewaken;
Uitwerken van de mogelijkheden van webinar,
i.c.:
-- workshops, lezingen, presentaties
die op elk ogenblik en vanop iedere
individuele computer te raadplegen
zijn
-- vraag- en antwoordsessies
-- frequently asked questions
Het ontwikkelen van een attesteringsmodel
voor wie de opleiding BelRAI-screener heeft
gevolgd in overleg met het Agentschap Vlaamse
Sociale Bescherming en de federale cel BelRAI
binnen de FOD Volksgezondheid, i.c.:
-- bepalen doelgroep (e.g. trainers)
-- vereisten inzake navorming en

intervisie
nagaan van vormingsactiviteiten van
de geattesteerde trainers;
Het
Kwaliteitscentrum
voor
Diagnostiek
zal
verkennende overlegmomenten inplannen met
de federale projectleider om na te gaan hoe de
thuisverpleging betrokken kan worden bij de werking
met de BelRAI-screener.

--

--

Het jaarverslag zal volgende gegevens
terugkoppelen:
----

---
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een overzicht van de gedistribueerde informatie
met betrekking tot het gebruik van de BelRAI(screener) en stand van zaken voorbereiding van de
implementatiefase BelRAI(-screener);
een overzicht van de bijgewoonde congressen,
conferenties en studiedagen;
een beschrijving van de wijze waarop en de
frequentie waarmee geparticipeerd werd in stuuren expertengroepen gerelateerd aan de diverse
onderzoeken en pilootprojecten waarbinnen het
Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek een adviserende
rol opneemt;
een synthese van de resultaten en stand van zaken
volgend uit de participatie aan de stuurgroepen en
de consortia waarbinnen het Kwaliteitscentrum voor
Diagnostiek een adviserende rol opneemt;
een synthese van het afgelegde traject inzake de
voorbereiding van een opleidings- en attesteringsmodel
BelRAI(-screener) voor de doelgroepen OCMW’s,
Gezinszorg en Diensten Maatschappelijk Werk.
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