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EMiSC Train the Trainer Cursus. 
 

 

 

Introductie 

 
 

  

Welkom bij jouw European Mentoring in Social Care (EMiSC) Train the 

Trainer Course pack (TTTC). Dit trainingspakket bevat alles wat je nodig 

hebt als trainer om de Mentors te trainen. 

 

Je zal dit nodig hebben aangevuld met volgende documenten  

 

 EMISC Mentor Training Course Trainers Guidance 

 EMISC Mentor Training Course Handouts 

 EMISC Mentor Training Course Powerpoint 

 MAT scoring record for groups (blank) 

 MAT scoring record (example) 

 EMISC Project Participant form (Blank) 

 
  
  
 

 

Het kan zinvol zijn om een aantal slides te tonen om de samenhang 

van het project te tonen: 

 

Cascading Tree of mentors & training (powerpoint)  

Overview of the EMiSC project (powerpoint)  
  
 

 

 

Andere belangrijke zaken voor de train the trainer  

Laat ons duidelijk zijn wat we bedoelen met mentoring en hoe we de 

mentors en de mentor-trainers kiezen (ook ‘senior mentors’ genoemd)  
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1. Wat bedoelen we met ‘mentoring’? 

Mentoring Leerdoelen: ideeën en principes: 

 

Het is belangrijk voor de trainers om het begrip mentor te 

begrijpen. Dit is duidelijk beschreven in de EMISC area onder: 

‘De rol van de Mentor begrijpen’ . Er is heel wat geschreven over 

het verschil tussen de betekenis van ‘coaching’ en ‘mentoring’. 

De twee termen worden soms door elkaar gebruikt-MAAR we 

hebben een eigen definitie van mentor ten behoeve van dit 

project! Deze is: 

Een mentor is een ervaren en betrouwbare adviseur die minder 

ervaren werknemers helpt om hun kennis en begrip van 

waarden te ontwikkelen. ‘Mentoring’ is eerder relatiegericht dan 

taak/ prestatie gericht, en het is meer lange termijn gericht dan 

het idee van coaching.  Deze focus op de relatie als een tool 

om te helpen aan de ontwikkeling is zinvol in een context van 

het aanmoedigen van attitudes en waarden die gebaseerd zijn 

op een ‘mensenrechten gerichte aanpak’  Dit is het centrale 

thema in dit EMISC project. 

Mentoring heeft een typische ‘design fase’ waarin Mentor en 

Mentee een overeenkomst sluiten over het doel en de omvang, 

alvorens ze naar de echte ‘mentoring fase gaan’ 

Dit is beschreven in de EMISC area over het opstellen van het 

contract. 

  

De BESCLO hebben 8 belangrijke gebieden en learning outcomes 

(LO’s) bijgevoegd aan elk gebied. De EMISC LO’s volgen een 

gelijkaardig patroon maar zij bevatten assessement criteria (zie I/O 1). 

Het aantal EMISC areas an de LO’s zijn ruim genoeg om al de nodige 

kennis te omvatten, maar compact genoeg om een overzicht te 

bewaren in de context van dit project. De details volstaan om mentor 

cursus te beschrijven maar de cursus is niet zo getailleerd dat mentors 

een lange training nodig hebben. 

De EMISC LO’s zal niet generisch zijn maar zal focussen op mentoring in 

verhouding tot de BESCLO, het gebruik van de MAT om de 

vooruitgang te toetsen en dit project. 

Er zal ook een nadruk liggen op de waarden en attitudes die een 

mensenrechten aanpak onderbouwen in sociale dienstverlening.  

De trainers moeten verstaan dat de EMISC LO’s zowel vaardigheden 

als kennis bevatten. De werkwoorden die deze kennis beschrijven 

zullen zijn: verstaan, weten hoe, herkennen, zich bewust zijn van… 
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De woorden om de vaardigheden te begrijpen zullen specifiek zijn 

zoals: bv: ‘constructieve feedback geven aan de mentee’  

Het assessment van de Mentor over de vooruitgang van de BESCLO zal 

gebeuren door praktijk, bevraging en discussie. 

  

  

  

Hoe kiezen we trainers (senior mentors) en mentors? 

Senior mentors:  

Senior mentors zijn mensen die: 

 

in alle criteria voor mentoring passen (zie onder) 

het vermogen hebben om een duidelijke uitleg te geven 

het vertrouwen hebben om te leiden 

   

Ervaring in lesgeven of training is geen must maar het kan helpen. Deze 

train the trainer cursus is gemaakt om de senior mentors te 

ondersteunen.  In de loop van het project kunnen de mentors met hun 

ervaring verder getraind worden in de rol van senior mentor.  

 

Mentors:  

Een mentor is ‘een ervaren persoon’ die een vertrouwelijke en 

positieve relatie gebruikt om de minder ervaren personen helpt om hun 

kennis en begrip van de waarde in hun dagdagelijkse praktijk te 

ontwikkelen.  

 

Wanneer we een potentiële mentor selecteren is het belangrijk om te 

bedenken of de persoon: 

een positieve houding op het werk heeft 

een doorzetter is 

het vermogen heeft om goed georganiseerd te zijn en betrouwbaar te 

zijn 

flexibel is en aanpassingsvermogen heeft 

communicatie- en luistervaardigheden bezit 

een begrip van de BESCLO toont in zijn/ haar werk 

geslaagd is in het ECC examen  

 

in staat zijn om de rol en verantwoordelijkheid van een mentor te 

vervullen als daar zijn:  

in staat stellen van leren en ontwikkeling 

in staat stellen van mentees om hun potentieel aan te sporen door 

aanmoediging, motivatie en een vertrouwen opbouwen. 
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Mentees helpen om hun kennis, skills mbt de BESCLO te onwikkelen 

Mentees helpen om hun waarden en houdingen te ontwikkelen die de 

Mensenrechten aanpak ondersteunen 

De mentees helpen hun prestatie op het werk te verbeteren 

De mentees in staat stellen om barrières op te sporen die verbetering in 

de weg staan en helpen deze samen te verwijderen 

De voorruitgang tov de BESCLO van de mentee beoordelen 

Transformationale verandering uitvoeren als deel van een ruimer 

veranderingsproces 

De mogelijkheid om de kernwaarden en principes van een 

mensenrechten aanpak  uitdragen, wat betekent dat de mentor:  

Een voorbeeldfunctie vervult door de Mensenrechten aanpak te 

tonen, empathie, gevoeligheid, mededogen en respect voor de 

mentee. 

Handelt op een niet-veroordelende, open, eerlijke en ethische manier  

Laat zelfbewustzijn zien en toont een bereidwilligheid om zijn/haar 

oordeelkundigheid, veronderstellingen, overtuigingen en warden in 

vraag te stellen. 

Erkent de mogelijkheid van elk individu om te leren en te ontwikkelen 

Waardeert diversiteit in alle vormen: leeftijd, gender, etnische 

achtergrond en ervaring 

Handelt op een manier die de macht, inherent aan de mentor rol, niet 

misbruikt  

 

Een belangrijke noot: bovenstaande tekst beschrijft de perfecte 

kandidaat mentor. In realiteit zal er wellicht ruimte voor verbetering zijn. 

De mentor training cursus zal zo worden opgesteld om mentors met 

potentieel te ondersteunen en de ontwikkelen.  

 

Het TTC pakket omvat volgende leerdoelen die je trainers zullen 

moeten overbrengen wanneer ze mentors trainen: 

 

 

1. De rol van de mentor in het EMISC mentorprogramma 

begrijpen. 

2. Het mentorprogramma installeren 

3. Mentor ondersteuning bieden 

4. De vooruitgang van de mentee beoordelen. 

5. Reflecteren over het eigen functioneren als mentor 

6. De Mentoring Assessment Tool (MAT) introduceren en hoe 

deze gebruiken met de mentees.  

 



Train the Trainer  cursus                                                                                      

 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein. 

 

7 

Dit  training packet, samen met de MTC, is ontworpen en geschreven 

in duidelijke taal in een gebruiksvriendelijke format:  

 

Het bevat:  

Lesplannen/ lesroosters 

Vereiste material 

Duidelijke Trainers Gids 

Handouts 

Slides 

 

Het TTTC packet is ontworpen om uit te leggen hoe trainers de trainees 

meenemen in de  leerdoelen en hoe de MAT gebruikt moet worden. 

 

 

Er zijn activiteiten, scenarios, groepswerk en individueel werk. Stuk voor 

stok ontworpen om de trainee te helpen wat ze in hun eigen 

werkervaring kunnen gebruiken.  Dit packet is ook ontworpen zodat de 

trainee in zijn eigen leerstijl kan vooruitgaan in dit  training programma. 

 

Hoe deze TTTC gebruiken 

 

Elke sessie van de MTC  verwijst naar de Gids, PPT slides en handouts. 

Alles kan worden afgeprint. Dit packet geeft de trainers al de 

informative die ze nodig hebben om de 5 Mentor Leerdoelen over te 

brengen en het gebruik van MAT uit te leggen.  

 

De Trainers Gids en activiteiten geven al de kennis die nodig is zodat 

elk leerdoel in detail wordt behandeld. Het is belangrijk om weten dat 

de ervaren trainer mag en kan werken met  zijn eigen voorbeelden, 

anektdotes en activiteiten.   

 

Je moet de trainers uitleggen dat de timing in de MTC berekend is op 

een gemiddelde groep van 8 tot 10 personen. Het is dus aangeraden 

dat je de groep beperkt  tot 12 personen.   
 

Het is uiteraard mogelijk om het programma aan te passen. Er kunnen 

uiteraard voorbeelden worden gegeven die meer toepasselijk zijn op 

de werkcontext.  De trainer moet er op toezien dat al de leerdoelen 

van de cursus behandeld worden. 
 

Onthou: 
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 Iedereen die deze Mentor cursus heeft gedaan en een Mentor 

wordt in het EMISC project moet geslaagd zijn in het ECC 

examen. 

 

 De MTCen de ECC, die die deze TTC onderbouwen zijn 

onlosmakelijk verbonden met het VN Verdrag inzake personen 

met een handicap. Het is uiterst belangrijk dat deze principes op 

de voorgrond staan wanneer de mentors getraind worden. De 

trainers moeten CHECKEN OF DE MENTORS HIER 100% 

ACHTERSTAAN EN MEE ZIJN met deze principes .  

 

 

Wanneer je de MTC training aflevert zou je de kennis van de trainers 

moeten nagaan mbt volgende ideeën:  

 

 We zijn de training cursus begonnen met een ‘Ijsbreker’ Ijsbrekers 

zijn korte activiteiten die trainers helpen om ‘het ijs te breken, of 

de spanning even te breken.  

 

Een voorbeeld: elke persoon in de ruimte krijgt een blad papier 

met een nummer of een woord dat gelinkt is met een ander 

papiertje : bijvoorbeeld Brood en Boter, Zwart en Wit of 2x2= en 

4, of twee identieke getallen. Dén moet iedereen recht staan in 

de ruimte en rond wandelen, kennis maken en er achter komen 

wie zijn ‘match’ heeft. Dit helpt om met veel mensen te spreken 

en leuke sfeer te creëren . 

Dit is slechts een voorbeeld maar je kan een eigen ijsbreker 

gebruiken. 

 

 Het is vaak nutig om de deelnemers van je cursus de kans te 

geven om verwachtingen en bezorgdheden over de cursus te 

laten horen. Op deze manier kan je de verwachtingen bijstellen. 

Je kan dit ook in je ijsbreker zetten.  

 

 Gebruik vast en zeker ervaringen en voorbeelden uit je eigen 

werk  

 

 Op het einde van de training is het belangrijk dat je de 

deelnemers versterkt, dit kan door: 

Vraag en antwoord sessies bij de start van de volgende 

sessie, zodat de vorigie sessie wordt opgefrist. 

Door huiswerk mee te geven. 
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We hebben een aantal activiteiten voorgesteld aan het einde 

van de Trainer Gids. Deze kunnen aan de deelnemers worden 

meegedeeld.  

   

 Maak de deelnemers op het einde van de sessie duidelijk wat ze 

de volgende sessie moeten meenemen. 

 

 Mentorschap zal nieuw zijn voor de deelnemers, wees dus 

geduldig en ondersteunend zodat je het beste uit hen kan 

halen. Op die manier halen zij het beste uit jou. 

 

 Moedig de deelnemers aan om te recapituleren wat ze hebben 

geleerd wanneer ze terug naar hun werkplaats gaan om zo de  

 

 

 Wees open voor vragen en noden van de deelnemers. 

 

 De sessies kunnen ook zinvol zijn voor ander personeel. 

 
 
 
 

 

 

Materiaal en benodigdhedeen voor de trainers in de  Mentors Training 

Course 

 

Het is belangrijk om materiaal voor te bereiden en hierbij is nodig: 

 

•  Flip chart en markers 

 

•  PPT en beamer 

 

•  Post-its 

 

 schrijfmateriaal 

 

•  papier en handouts 

 

 

Assessment 
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De mentors zullen twee verschillende soorten assessments gebruiken en 

het is belangrijk dat de Mentors de verschillen tussen beide kennen:  

 

 

 Formatief assessment:  door observatie, vragen en discussie 

zodat de persoon die je beoordeelt wordt geholpen in zijn 

leerproces.  

 Summatief dit wordt vaak ingevuld op het einde en dit houdt het 

volgende in: testen, examen, een opdracht… om na te gaan of 

het individu de kennis en vaardigheden heeft verworven.  

 

Als trainer zal je Formatieve assessment skills moeten gebruiken om 

voortdurend de deelnemers te beoordelen op het verwerven van de 

kennis.  

 

We hebben ook een Summatief Assessment system ontwikkeld onder 

de vorm van de Mentoring Assesment Tool (MAT). 

 

 

Hoe je trainer de MTC zou kunnen geven 

 

Je moet de verschillende mogelijkheden uitleggen hoe je de 

mentortraining kan geven. 

 

 

 

 

 

Je kan de cursus geven aan de deelnemers op verschillende 

manieren:  

 

 Je kan eventueel 1 leerdoel per keer geven. Let wel: het ene 

leerdoel neemt meer tijd in beslag dan het andere. 

  

 Je kan er voor kiezen om de cursus in verschillende sessies te 

geven. We schatten de duur van de cursus in op één dag en 

een half. Alles hangt af van de voorkennis van de deelnemers. 

 

 Onthou:  je mag bijkomende opdrachten geven aan de 

deelnemers.  
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Trainers kunnen discussie groepen gebruiken als krachtige methodiek. 

  

Suggesties voor discusssiegroepen  

 

Verschillende manieren om deelnmers in discussiegroepen te laten 

werken: 

 

 Deelenemers werken per twee  

 Geef de deelnemers een nummer en zo krijg je verschillende 

groepen  

 Vraag deelnemers om bij een aantal andere deelnemers te 

gaan staan die ze niet kennen 

 Vraag deelnemers om nota’s te maken.  

 Geef deelnemers de tijd om interviews te doen in hun eigen 

werkplek. 

 

 Suggesties voor feedback 

  

Verschillende manieren om feedback te vragen:  

 

 Groepen schrijven of tekenen een aantal punten op een 

grote flat om hun discussie samen te vatten. 

 Groepen of deelnemer schrijven hun idee op post its en deze 

kunnen aangebracht worden op een poster  

 

 Je kan aan de hand van stellingen de deelnemers laten 

kiezen om op een bepaalde plaats te gaan staan 

 

 

 Vraag de groep om een ‘woordvoerder’ aan te duiden die 

feedback geeft in de ganse groep. - 

 

 

 

 

Start met train the trainer   

 

Nudat je de door deze TTTC bent gegaan, raden we je aan om wat tijd 

te nemen om door het materiaal te gaan, waaronder de MTC om 

zeker te zijn dat de leerdoelen voor elk deel duidleijk zijn.  

 

Enkele technische zaken uit het materiaal moet je he doorgeven  
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Some technical points in the materials you should point out to them. 

 

Waar de tekst in het vet stat is dit de text op de dia .  

Waar de tekst staat in italic gaat het over een activiteit 

 

We hebben een tijdsinschatting bijgevoegd bij de handouts samen 

met de leerdoelen, je kan deze uitdelen wanneer je wil. 

 

Hoe beter je het materiaal kent hoe beter je de training kan geven 

 

Het belangrijkste van dit alles is: heb vertrouwen en amuseer je! 

Ditz al de deelnemers het meeste helpen. 
 

Hier vind je een voorstel van de tijdsinschatting voor je trainers. 

Uiteraard is dit vrij in te vullen aangezien we heel verschillende groepen 

zullen trainen!  

 

Voorstel tijdsinschatting MENTOR TRAINING COURSE 

6. De Mentoring Assessment Tool (MAT) introduceren en hoe 

deze gebruiken met de mentees.  

 

 

 

Stuk Tijd Paginas 

Introductie 

Ijsbreker 

Leerdoelen 

60 minuten 1-2 

 

LO 1: De rol van de mentor in het 

EMISC mentorprogramma begrijpen. 

Activiteit 1 tot 4  

2 hrs 10 

minuten 

2 -7 

 

LO 2:  Het mentorprogramma 

installeren 

 

Activiteit 5 tot 7 

1 hr 20 

minuten 

7 -11 

 

LO 3: Mentor ondersteuning bieden 

Activiteiten 8 tot 13 

3hrs 30 

minuten 

12 -20 

 

LO 4: De vooruitgang van de mentee 

beoordelen 

3hrs 15 

minuten 

21-31 
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Activities 14 tot 19 

 

LO 5: Reflecteren over het eigen 

functioneren als mentor 

 

 

35 minuten 32 

 

Samenvatting 20 minuten 33 

 

Totale tijd 10 hrs 10 minuten 
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Registratieformulier voor het Mentor Programma 

Elke mentor sessie  moet worden geregistreerd door de mentor aan  hand van onderstaand formulier De 

mentor kan zijn indrukken en observaties opschrijven van elke sessie  in de daarvoor voorziene ruimte.  

Organisatie: Emino  

Datum mentor sessie:  

Naam van de mentor Functie: 

Name van de mentee: Funcie: 

Aard van de sessie (vb 
observatie/ 
aandachtspunten/gesprekken 
gedeelde informatie) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESCLOs opgenomen in de 
sessie: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opmerkingen van de mentor 
over de toepassing van de 
mentee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advies en richtlijnen 
gegeven door de mentor. 

 
 



 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, 

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feedback van de mentee 
over de sessie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Overeengekomen acties na 
de sessie. 

Mentor: 
 
 
 
 
 
 
Mentee: 
 
 
 
 
 

Handtekening 
Mentor: 
 
Datum 
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Mentee: 
 
Datum 
 

 


