
TRIADE 2.0
WERKBOEK
VOOR TRAINERS
Deel II
PEDAGOGISCHE HULPMIDDELEN
BIJ DE OPLEIDING



The European Commission’s support for the production of this publication does 
not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein.

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, and 
although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they 
don’t have to license their derivative works on the same terms.

Contributors
María Sorzano Castellón. Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) (Spain)
José Manuel Gil Guzmán. Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) (Spain)
Johan Warnez. Groep Ubuntu x 8K (Belgium)
Joke Vandaele. Groep Ubuntu x 8K (Belgium)
Maria Goranova. National Association of Professionals working with Disabled People (NARHU) (Bulgaria)
Petya Grudeva. National Association of Professionals working with Disabled People (NARHU) (Bulgaria)
Ilse Goethals. Hogeschool Gent (HOGENT) (Belgium)
Eveline Breye, Sint Vincentius (Belgium)
Delphine Simoens. Familiehulp (Belgium)
Sigrid Smets. Familiehulp (Belgium)
Tina Kržišnik. RIC Novo Mesto (Slovenia)
Agnieszka Natalia Mravinec. RIC Novo Mesto (Slovenia)
Antonio Martínez Millana. Universitat Politècnica de València (UPV) (Spain)
Manuel Traver Salcedo. Universitat Politècnica de València (UPV) (Spain)
Angela Giacomini. European Network of Social Authorities (ENSA)
Gaya Ghezzi. European Network of Social Authorities (ENSA)

TRIADE 2.0 Erasmus+ project. 2018-1-ES01-KA204-050348
1st edition: August 2021
Website: https://www.ivass.gva.es/Triade2.html



 

 

Inhoudstafel 
 

1 Inleiding ............................................................................................................................ 3 

1.1 Algemene informatie over het project TRIADE 2.0 .............................................. 4 

1.2 Basisinformatie over de training van lesgevers ................................................... 7 

1.2.1 Duur van de training ................................................................................................ 7 

1.2.2 Werkboek Deel I - Uitgangspunt, inhoud en structuur ............................... 7 

1.2.3 Doelgroep ..................................................................................................................... 9 

2 “Mijn nieuwe inclusieve job" trainingscursus in het kader van ECVET/EQF

  ........................................................................................................................................... 16 

3 Het plannen van de training ................................................................................... 29 

4 Implementatie van de training .............................................................................. 38 

5 Evaluatie van de training: evaluatiecriteria en -hulpmiddelen ................. 44 

5.1 Vragenlijst ......................................................................................................... 44 

5.2 Algemene tevredenheid en kwaliteit van de opleidingsmiddelen en -methoden .. 

  ......................................................................................................................... 44 

5.3 Prestatie van de trainer .................................................................................... 44 

5.4 Aanbreng van de inhoud van de module ........................................................... 45 

5.5 Follow-up .......................................................................................................... 46 

6 Woordenlijst ................................................................................................................. 46 

7 Referenties en bibliografie ...................................................................................... 50 

 

 
 

Disclaimer 

De steun van de Europese Commissie voor de totstandkoming van deze publicatie 

houdt geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de 

auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 

het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin is vervat.  



 

 

1 Inleiding 

 

‘Pedagogische hulpmiddelen’ is het tweede deel van het Werkboek voor Trainers en 

dient als handboek voor de toepassing van de opleidingsinhoud, gepresenteerd in het 

Werkboek deel I (het opleidingsprogramma "Mijn nieuwe inclusieve job").  

Beide delen van het werkboek zijn bedoeld voor trainers die bovengenoemde opleiding 

zullen implementeren. De doelgroep van deze opleiding is een heterogene groep van 

lesgevers en professionals die werken met ouder wordende volwassenen met een 

verstandelijke beperking. 

Waarom is een opleiding voor professionals nodig? 

Professionals, die ouder wordende cliënten ondersteunen in diensten voor ouderen en  

in organisaties  voor mensen met een beperking, staan voor verschillende uitdagingen. 

Hun competenties - vaardigheden en houdingen – beantwoorden niet langer aan de 

verwachtingen van de ouder wordende persoon, de maatschappelijke uitdagingen, het 

organisationeel, regionaal, nationaal en Europees beleid. De training voorgesteld in deel 

I van het werkboek is een noodzakelijke stap om deze kloof te overbruggen. Dit 

programma streeft ernaar de competenties van lesgevers te ontwikkelen, zowel op 

gebied van zelfplanning als op het gebied van het ontwerp en de  implementatie van 

ondersteuning voor oudere wordende volwassenen met een verstandelijke beperking, 

om zo hun kwaliteit van leven en sociale inclusie te verhogen. 

Het is echter niet voldoende om enkel met professionals samen te werken om inzicht te 

krijgen in deze nieuwe verwachtingen. Ook organisaties, de overheid en de 

maatschappij moeten  hun beleid en hun percepties over ouder worden en oudere 

mensen  veranderen. 

Wat biedt deel II van het Werkboek? 

‘Pedagogische hulpmiddelen’ bevat basisinformatie die: 

- inzicht geeft in het project en bijhorende resultaten (zie hoofdstuk 1); 

- inzicht geeft in de structuur van Deel I van het Werkboek; 

- basisnormen biedt, die de trainers helpen om de noodzakelijke andragogische 

vaardigheden te verwerven voor een succesvolle implementatie van de cursus 

(hoofdstukken 2-6).   

Bovendien geeft het ook het kader van de inhoud van de opleiding weer in 

overeenstemming met de normen van het Education Qualification Framework (EQF) en 

het European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).  

  



 

 

Aan het einde van dit deel van het Werkboek vind je ook bijlagen met meer 

gedetailleerde informatie, met voorbeelden over specifieke onderwerpen en 

voorbeelden van de plannings-, uitvoerings- en evaluatiefase. 

Rekening houdend met de specifieke functies, rollen, ervaring, kennis en behoeften van 

de doelgroep die aan de opleiding deelneemt (zorgverleners die werken met ouder 

wordende volwassenen met een verstandelijke beperking) en ook met onze 

eindgebruikers (ouder wordende volwassenen met een verstandelijke beperking), 

bieden deze richtlijnen een specifieke begeleiding voor elke fase van het proces (zowel 

voor de planning, de uitvoering als de evaluatie van de opleiding).  

Dit werkboek kan dienen als een handleiding (een stap-voor-stap gids) voor het gebruik 

van deel I van het werkboek, voor een succesvolle implementatie van de training, niet 

alleen binnen het project maar zelfs na de voltooiing van ons project, voor alle trainers 

(van externe organisaties die volwassenenonderwijs aanbieden) die een gelijkaardige 

training willen uitvoeren voor de hierboven genoemde doelgroep. 

Onze pedagogische middelen kunnen echter enkel dienen als algemeen handboek en 

moeten worden aangepast aan de specifieke context.  

 

1.1 Algemene informatie over het project TRIADE 2.0 

 

Tien organisaties namen deel aan het eerste TRIADE-project (2015-2018), dat ook door 

het ERAMUS+ programma werd gefinancierd. Dit project evalueerde goede praktijken 

met betrekking tot de specifieke ondersteuning die ouder wordende volwassenen met 

een verstandelijke beperking nodig hebben om hun kwaliteit van leven en/of hun sociale 

inclusie te verbeteren. Daarnaast werd een overzicht van de kritische succesfactoren 

gedefinieerd en een samenvatting van de behoeften van de beroepsopleiding 

vastgelegd. Het TRIADE-rapport, met de door de partners voorgestelde ‘beste 

praktijken’ en de verkregen conclusies zijn te vinden op de website van het project 

https://www.ivass.gva.es/Triade2. 

TRIADE 2.0 heeft deze beste praktijken en beroepsopleidingsbehoeften als uitgangspunt 

genomen om het probleem van de "sociale integratie van ouder wordende volwassenen 

met een verstandelijke beperking" aan te pakken. 

Om dit doel te bereiken heeft TRIADE 2.0 een reeks pedagogische hulpmiddelen 

ontwikkeld en verschillende opleidingsactiviteiten uitgevoerd, die volledig in het 

Trainingsplan van het project worden beschreven (beschikbaar op de website van het 

project https://www.ivass.gva.es/Triade2). 

  

https://www.ivass.gva.es/Triade2
https://www.ivass.gva.es/Triade2


 

 

Binnen het raamwerk van dit project ontwikkelde het partnerschap: 

Intellectuele output 1: Trainingstoolkit voor lesgevers: ‘Mijn nieuwe inclusieve job’ 

(Figuur 1): bestaande uit het Werkboek voor trainers (module-inhoud) met 

pedagogische hulpmiddelen, Werkboek voor lesgevers, PowerPoint lespresentaties en 

MOOC online cursus.  

Intellectuele output 2: ‘Mijn nieuwe, ouder wordende zelf’ trainingsplatform met een 

interactief trainingsplatform, validatiemethodologie voor dit platform en richtlijnen 

voor het lesgeversplatform. 

 

Figuur 1: Pedagogische hulpmiddelen bij de opleiding (Deel II van het Werkboek voor Trainers) als 

onderdeel van Intellectuele output 1 (IO1 – Trainingstoolkit voor lesgevers) 

Met betrekking tot de opleiding, voerde het project TRIADE 2.0 twee types activiteiten 

uit:  

20 uur cursus: 40 lesgevers uit vier deelnemende landen (België, Spanje, Slovenië en 

Bulgarije) voltooiden de training ter verbetering van hun competenties met betrekking 

tot ouder wordende volwassenen met een verstandelijke beperking.  

Het interactieve trainingsplatform: diezelfde lesgevers gebruikten het interactieve 

trainingsplatform om de competenties van 150 ouder wordende volwassenen met een 

verstandelijke beperking te verbeteren.  

O1 - TRAININGSTOOLKIT VOOR LESGEVERS

WERKBOEK VOOR TRAINERS

DEEL I (module inhoud)

DEEL II Pedagogische hulpmiddelen bij de 
opleiding

O1 -A4

POWERPOINT 
LESPRESENTATIES

O1-A5

ONLINE CURSUS

O1-A3 

Werkboek voor lesgevers (enkel 
deel I)



 

 

Alle resultaten van dit project  zijn beschikbaar op de website:  

https://www.ivass.gva.es/Triade2.   

https://www.ivass.gva.es/Triade2


 

 

1.2 Basisinformatie over de training van lesgevers  

1.2.1 Duur van de training 

 

Het TRIADE 2.0 project heeft inhoud ontworpen en vervolledigd (zie: Werkboek voor 

trainers - Deel I) voor de implementatie van een cursus van 25 uur, als een proces van 

blended learning, met een mix van traditioneel contactonderwijs en online modaliteiten 

(TRIADE heeft ook een e-learning platform gecreëerd om de content te hosten).  

De duur van de opleiding is echter flexibel en moet aangepast worden aan de specifieke 

context en realiteit (de omvang, eigenschappen en behoeften van de groep 

deelnemers). Het belangrijkste is dat de leerresultaten (zie tabel 3) worden bereikt. 

Gezien de complexiteit van de beoordelingsprocedure van deze opleiding (zie hoofdstuk 

6), vooral voor de beoordeling van vaardigheden en competenties, komen er ook extra 

uren van individueel en teamwerk aan te pas.   

1.2.2 Werkboek Deel I - Uitgangspunt, inhoud en structuur 

 

Deel I van het werkboek is verdeeld in 4 hoofdmodules: 

- Het verouderingsproces van ouder wordende volwassenen met een 

verstandelijke beperking 

- Impact van het verouderen op de kwaliteit van leven  

- Methodologie bij het werken aan kwaliteit van leven bij ouder wordende 

volwassenen met een verstandelijke beperking 

- Het ‘Mijn Nieuwe Ouder Wordende Zelf’ interactieve trainingsplatform  

De inhoud werd ontwikkeld op basis van de veranderde behoeften in de samenleving 

(en dus ook op professioneel vlak) wat betreft het actief ouder worden van ouder 

wordende volwassenen met een verstandelijke beperking en het verbeteren van hun 

kwaliteit van leven. Deze behoeften worden uitgelegd in de inleiding en als prioriteit 

wordt een nieuwe holistische aanpak voorgesteld voor het werken met deze cliënten 

om deze tekorten met betrekking tot hun behoeften met succes in te vullen. 

In de eerste twee modules (‘Het verouderingsproces’ en ‘ Impact van het verouderen’) 

richten de inhoud en oefeningen zich vooral op het uitleggen van leeftijdsdiscriminatie 

en ‘bekwaamheid’ en het aankaarten van het actief ouder worden bij ouder wordende 

volwassenen met een verstandelijke beperking. De derde en vierde module 

(‘Methodologie bij het werken aan kwaliteit van leven’ en het ‘Mijn Nieuwe Ouder 

Wordende Zelf’ interactieve trainingsplatform) geven  de lesgevers informatie door 

middel van de nodige  nieuwe benaderingsmethoden (persoonsgerichte planning en 

individuele ondersteuningsplanning) en hulpmiddelen voor een succesvolle 

samenwerking met ouder wordende volwassenen met een verstandelijke beperking.  



 

 

De structuur van dit eerste deel van het werkboek is complex. Elke module introduceert 

nieuwe kennis met een korte theoretische uitleg, en voorbeelden van oefeningen die de 

lesgever ofwel als zelfreflectie of als groepsactiviteit kan aanbrengen. Voor degenen die 

hun theoretische kennis willen uitbreiden, is er een aanvullende toelichting met 

referenties en een lijst van bronnen.  

Zoals hierboven vermeld is het trainingsprogramma opgebouwd uit modules, wat de 

flexibiliteit, zowel wat betreft de betrokkenheid van de deelnemers als de uitvoering van 

het programma, garandeert. De implementatie gebeurt met behulp van actieve 

werkmethoden, de voortdurende betrokkenheid van de deelnemers en het monitoren 

van hun vooruitgang. De doelstelling is het verwerven van kennis en vaardigheden door 

middel van ervaringsleren. De inhoud van het programma (zie tabel 1) sluit aan op de 

geïdentificeerde behoeften aan bijscholing en opleiding van lesgevers op  gebied van 

het werken met ouder wordende volwassenen met een verstandelijke beperking.   

MODULE ONDERWERP OPLEIDINGS-

DUUR 

ONDERWIJS-

/LEERSTRATEGIE 

Het 

verouderingsproces  

van ouder 

wordende 

volwassenen met 

een verstandelijke 

beperking 

- Definitie, 
leeftijdsdiscriminatie 

- Theorieën en perspectief 
op het verouderen  

- Determinanten van het 
verouderen 

- Definitie verstandelijke 
beperking 

- Theorieën en perspectief 
op verstandelijke 
beperking 

- Het verouderen van ouder 
wordende volwassenen 
met een verstandelijke 
beperking 

- Veranderende 
ondersteuningsbehoeften 

 

5 4 uur theoretische studie 

1 uur praktijkgerichte studie 

 

Gebruik makend van 

verschillende actieve 

onderwijsmethoden die het 

verwerven van nieuwe kennis 

en het uitwisselen van 

ervaringen bevorderen 

(gespecificeerd in hoofdstuk 

5)  

Impact van het 

verouderen op 

kwaliteit van leven 

- Concept van kwaliteit van 
leven 

- Basisprincipes van kwaliteit 
van leven 

- Impact van het verouderen 
op de 8 domeinen van 
kwaliteit van leven 

3,5 2  uur theoretische studie 

3 uur praktijkgerichte studie 

 

Gebruik makend van 

verschillende actieve 

onderwijsmethoden die het 

verwerven van nieuwe kennis 

en het uitwisselen van 

ervaringen bevorderen 



 

 

(gespecificeerd in hoofdstuk 

5) 

Methodologie bij 

het werken aan 

kwaliteit van leven 

bij ouder wordende 

volwassenen met 

een verstandelijke 

beperking 

- Persoonsgerichte planning 
- Kader voor de individuele 

ondersteuningsplanning  
- Individuele 

ondersteuningsplanning 
voor ouder wordende 
volwassenen met een 
verstandelijke beperking  

11,5  2 uur theoretische studie  

9,5 uur praktijkgerichte studie  

 

Gebruik makend van 

verschillende actieve 

onderwijsmethoden die het 

verwerven van nieuwe kennis 

en het uitwisselen van 

ervaringen bevorderen 

(gespecificeerd in hoofdstuk 

5) 

“Mijn Nieuwe 

Ouder Wordende 

Zelf” interactieve 

trainingsplatform  

- Impact van ICT (Informatie- 
e op kwaliteit van leven  

- Inclusie van ouder 
wordende volwassenen 
met een verstandelijke 
beperking door het gebruik 
van ICT  

- Hoe het TRIADE 2.0. 
leerplatform te gebruiken 
om de competenties van 
de lesgever te bevorderen  

- Hoe het TRIADE 2.0. 
leerplatform te gebruiken 
voor de emancipatie van 
ouder wordende 
volwassenen met een 
verstandelijke beperking  

5 1 uur theoretische studie  

4 uur praktijkgerichte studie  

 

Gebruik makend van 

verschillende actieve 

onderwijsmethoden die het 

verwerven van nieuwe kennis 

en het uitwisselen van 

ervaringen bevorderen 

(gespecificeerd in hoofdstuk 

5) 

Tabel 1: Samenvatting van de opleiding (inhoud, duur en onderwijs-/ leerstrategie) 

1.2.3 Doelgroep 

 

De uitdaging voor de implementatie van deze training ligt ook bij de doelgroep, die 

bestaat uit een heterogene groep van professionals die werken met ouder wordende 

volwassenen met een verstandelijke beperking, wat volledig in lijn ligt met de realiteit, 

waar meestal verschillende professionals betrokken zijn bij de ondersteuning van de 

cliënt. In de verschillende partnerlanden wordt de ondersteuning van  ouder wordende 

volwassenen met een verstandelijke beperking geïmplementeerd door een divers team 

(bestaande uit professionals met verschillende opleidingsachtergronden, bijv. 

hooggekwalificeerde professionals zoals psychologen, speciale opvoeders etc. en 

zorgverleners). De inhoud van Deel I van het werkboek biedt echter zowel theoretische 

als praktische informatie, modellen en benaderingen, die in een evenwichtige en 



 

 

toegankelijke stijl worden gepresenteerd, zodat een waaier van studenten  met 

verschillende opleidingsachtergronden en werkervaring de inhoud kunnen beheersen. 



 

 

De doelgroep van de deelnemers aan de training bestaat uit een heterogene groep 

lesgevers: EERSTELIJNSPROFESSIONALS. Het leren moet worden uitgevoerd in een 

synchrone omgeving (10 lesgevers per klaslokaal), wat betekent dat de deelnemers 

zich op dezelfde plaats en op hetzelfde moment bevinden om te leren.  

FRONT-LINE PROFFESIONALS zijn professionals die regelmatig rechtstreeks contact 

hebben met ouder wordende volwassenen met een verstandelijke beperking. Hun taken 

kunnen verschillen afhankelijk van de dienstverlening waarin ze werken (institutionele 

of gemeenschapsdienst) en de behoeften van hun doelgroep (Europian Union Agency 

for Fundamental Rights, 2017). 

De professionals die meest rechtstreeks met ouder wordende volwassenen met een 

verstandelijke beperking werken zijn: psychologen, maatschappelijk werkers, 

(buitengewoon) onderwijzers, zorgverleners, outdoor-animators, verpleegkundigen, 

fysiotherapeuten, ergotherapeuten, sociale zorg coördinators, workshop docenten, 

arbeidsdeskundigen, transportverzorgers, directeur-psychologen van arbeidscentra, 

pedagogen en logopedisten. 

Het werkboek en de 25 uur cursus zijn speciaal ontworpen voor de beroepen van 

maatschappelijk werker, ergotherapeut, psycholoog, workshop docent en zorgverlener 

(zie tabel 2).  

Beroep Beschrijving van de beroepen volgens 

ESCO (Europese Commissie, n. k.)  

Beschrijving van de beroepen, met 

betrekking tot beperkingen. 

Verschillende bronnen  

Sociaal werker "Maatschappelijk werkers zijn 

praktijkgerichte professionals die sociale 

verandering en ontwikkeling, sociale 

cohesie en de emancipatie en bevrijding van 

mensen bevorderen. Ze werken samen met 

individuen, families, groepen, organisaties 

en gemeenschappen om verschillende 

vormen van therapie en bijstand, 

groepswerk en gemeenschapswerk aan te 

bieden. Maatschappelijk werkers 

begeleiden mensen bij het gebruik van 

uitkeringsdiensten, het verkrijgen van 

toegang tot gemeenschapsmiddelen, het 

vinden van werk en opleiding, het verkrijgen 

van juridisch advies en het omgaan met 

verschillende afdelingen van de lokale 

overheid". 

 

De ouder wordende volwassene met 

een verstandelijke beperking en hun 

families informeren en oriënteren. 

Het opstellen van sociale rapporten en 

het beheren van sociale en 

vertrouwde hulpmiddelen en 

voorzieningen. Deelnemen aan de 

organisatie van sociale en familiale 

steunprogramma's, samen met het 

multiprofessionele team, om 

specifieke behandelingen te 

ontwikkelen. Samenwerken in zaken 

die onder hun bevoegdheid vallen in 

de voorlichtingsprogramma's. 

 

 

 



 

 

Ergotherapeut “Ergotherapeuten helpen individuen of 
groepen met beroepsbeperkingen als 
gevolg van ziekten, lichamelijke stoornissen 
en tijdelijke of permanente geestelijke 
beperkingen, om opnieuw hun dagelijkse 
activiteiten te kunnen uitvoeren. Ze bieden 
behandeling en revalidatie aan om hen in 
staat te stellen actief deel te nemen aan de 
maatschappij, hun leven te leiden volgens 
hun wensen en die activiteiten uit te voeren 
die voor hen betekenisvol zijn.” 

Het ontwerpen en uitwerken van 

individuele en groepsprogramma's. 

Het implementeren van specifieke 

behandelingen voor een functioneel 

herstel met als doel het verbeteren 

van de kwaliteit van het leven in het 

dagelijks leven.  

Het uitvoeren, opvolgen en evalueren 

van de implementaties van hun 

programma's onder de technische 

supervisie en samen met het 

multiprofessionele team.  

Samenwerken in zaken die binnen hun 

bevoegdheid vallen in de 

informatieprogramma's. 

 

Psycholoog "Psychologen bestuderen het gedrag en de 

mentale processen van de mens. Ze 

verlenen diensten aan cliënten met 

betrekking tot geestelijke gezondheid en 

levensvraagstukken zoals overlijden, 

relatieproblemen, huiselijk geweld en 

seksueel misbruik. Ze bieden ook counseling 

voor geestelijke gezondheidsproblemen 

zoals eetstoornissen, posttraumatische 

stress en psychose, om de cliënten te 

helpen bij hun revalidatie en het bereiken 

van een gezond gedrag." 

Het organiseren en plannen op 

psychologisch gebied, het leiden van 

de coördinatie met de rest van de 

diensten.  

Het uitvoeren van testen, diagnoses 

stellen, beoordelen en het uitvoeren 

van de individuele en 

groepsprogramma's.  

Uitwerken van psycho-pedagogische 

rapporten. 

Samen met het multiprofessionele 

team programma's ontwikkelen, een 

specifieke oriëntatie bepalen en een 

technische begeleiding uitvoeren. 

Het opvolgen en evalueren van de 

uitgevoerde programma’s. 

Samenwerken in zaken die onder hun 

bevoegdheid vallen in de 

informatieprogramma's.  

 

Lesgever in het 

beroepsonderwijs  

"Lesgevers in het beroepsonderwijs 
onderrichten studenten in hun vakgebied, 
dat overwegend praktisch van aard is. Zij 
geven theoretisch onderwijs in dienst van 
de praktische vaardigheden en technieken 

Het uitwerken van het algemene 

workshopprogramma en het 

bijhorende rapport. 



 

 

(workshop 

docent) 

die de studenten moeten beheersen in de 
gespecialiseerde roeping van hun keuze en 
helpen bij de ontwikkeling van de 
bijbehorende houdingen en waarden. 
Beroepslesgevers monitoren de 
vooruitgang van de studenten, helpen hen 
indien nodig individueel en evalueren hun 
kennis en prestaties aangaande het 
onderwerp door middel van opdrachten, 
toetsen en examens.” 

Het programma in theorie en in de 

praktijk toepassen. 

Het evalueren van elk programma en 

het rapporteren van de resultaten. 

Het coördineren van de educatieve en 

tewerkstellings acties samen met het 

multidisciplinaire  team. 

Het onderhouden van het 

machinepark en het gereedschap van 

de werkplaats.  

Een inventaris maken en behoeften 

aanwijzen.  

 

Zorgverlener “In hun werk houden zorgverleners zich aan 
de regels van goede praktijken en aan de 
voorschriften van de medisch specialist of 
maatschappelijk werker, om tegemoet te 
komen aan de universele (basis)behoeften, 
noodzakelijk om leven en gezondheid in 
stand te houden. De zorg moet in de eerste 
plaats gericht zijn op het bieden van goede 
fysieke en sociale en psychologische 
omstandigheden. 
Onder begeleiding van een arts of 
gezondheidsspecialist, helpt de 
zorgverlener de persoon bij het voorzien in 
diens basisbehoeften in het leven - voeding, 
hygiëne, beweging, ademhaling, slaap, 
recreatie, onderwijs en vermaak - en zorgt 
hij/zij voor psychosociaal comfort.  
 

Het verzorgen van een persoon 
volgens het individueel 
voorgeschreven ondersteuningsplan. 
Het uitvoeren van algemene 
huishoudelijke activiteiten 
Het waarborgen van de veiligheid en 
de kwaliteit van de correcte uitvoering 
van de aanbevelingen van medisch 
specialisten 
Het naleven van de regels van goede 
praktijken in de zorg voor de cliënt 
Het naleven van de regels van de 
interne code van de instelling, waar 
hij/zij werkt 
Het beschermen van vertrouwelijke 
informatie en het opbouwen van 
vertrouwen in de relatie met de cliënt.  
Hulp bij de administratie 
(inschrijvingsformulieren, dossiers, 
formulieren, ...) 
 
 
Het observeren en opmerken  van 
houdingen en gedragingen van 
mensen die leden onder fysiek, 
seksueel, psychologisch, medisch 
en/of economisch misbruik, en de 
verantwoordelijke personen of 
diensten hiervan op de hoogte 
brengen.  

Tabel 2. Beroepen en taakomschrijvingen.  

 

Gezien de groep deelnemers heel divers is, zullen verschillende actieve leermethoden 

worden gebruikt die aangepast kunnen worden aan de opleidingsbehoeften van elk van 



 

 

hen. We willen ook de uitwisseling van ervaring en kennis tussen hen stimuleren. Het 

bevorderen van de samenwerking tussen verschillende professionals is tevens een van 

de cruciale doelstellingen van het uitvoeren van de training in heterogene groepen,   



 

 

omdat het synergiën kan opleveren voor verdere wisselwerking bij het werken met 

ouder wordende volwassenen met een verstandelijke beperking. Met een holistische 

aanpak kunnen zorgverleners die veel tijd doorbrengen met ouder wordende 

volwassenen met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld veel nieuwe informatie 

inbrengen voor een succesvolle planning en toepassing, alsook het verbeteren van het 

ondersteuningsplan op basis van behoeften van de cliënt. Maatschappelijk werkers en 

psychologen kunnen aan de andere kant zorgverleners helpen bij het begrijpen van 

meer complexe of abstracte theorieën en de praktische toepassing ervan.  

Een heterogene groep deelnemers betekent ook een grote uitdaging voor de persoon 

die de training zal implementeren. De trainer moet ervaren en goed voorbereid zijn en 

ook over de flexibiliteit beschikken om de inhoud  en de onderwijs-/ leerstrategie aan te 

passen aan gelijk welke situatie. De trainer moet ook zorgen voor een actieve 

samenwerking tussen alle deelnemers, zodat kennis kan worden uitgewisseld en 

opgedaan, en ervaring kan worden uitgewisseld ("peer to peer leren").  

Het uiteindelijke einddoel van de implementatie van deze training is de kwaliteit van 

leven bij ouder wordende volwassenen met een verstandelijke beperking te 

bevorderen, dus trainers moeten ook vertrouwd zijn met deze doelgroep om aan de 

leerbehoeften van de lesgevers tegemoet te komen.  Deze doelgroep wordt beschreven 

in het trainingsplan. 

  



 

 

2 “Mijn nieuwe inclusieve job" trainingscursus in het kader van 

ECVET/EQF 

 

Het TRIADE 2.0 project beoogt een opleidingsproces aan te bieden dat het EQF 

(European Qualifications Framework) en ECVET (The European Credit System for 

Vocational Education and Training) volgt (zie Opleidingsplan, bijlage 1). Zo zijn de 

verworven kwalificaties in heel Europa erkend en zijn de hoge kwaliteitsnormen van het 

programma gegarandeerd.  

Door het definiëren van de leerresultaten van elk opleidingsonderdeel en door het 

egaliseren van vaardigheden, kennis en competenties voor elk resultaat, maakten we 

een efficiënte evaluatie van het opleidingsprogramma en de interpretatie van deze 

cursus/kwalificatie in gans Europa mogelijk. Door de trainers uit te leggen wat het EQF 

is en hoe ze het moeten volgen, biedt dit onderdeel hen ook de mogelijkheid om een 

kwalitatief hoogstaand opleidingsprogramma te implementeren.  

Het merendeel van de opleidingsresultaten werd ontwikkeld om EQF-niveau 6 te 

bereiken  

Het is de bedoeling dat het niveau van de leerresultaten van de opleidingsactiviteiten 

binnen het 6e referentieniveau valt. Er zijn 8 niveaus, elk gedefinieerd door een reeks  

elementen, die de leerresultaten beschrijven die relevant zijn voor de kwalificaties op 

dat niveau in het kwalificatiesysteem. 

 Kennis Vaardigheden Competenties 

(Verantwoordelijkheid 

en autonomie)  

 In de context van het EQF 

wordt kennis beschreven als 

theoretisch en/of feitelijk  

In de context van het EQF 

worden vaardigheden 

beschreven als cognitief 

(waarbij gebruik wordt 

gemaakt van logisch, intuïtief 

en creatief denken) en 

praktisch (waarbij gebruik 

wordt gemaakt van manuele 

handigheid en het gebruik van 

methoden, materialen, 

hulpmiddelen en 

instrumenten) 

In de context van het EQF 

worden verantwoordelijkheid 

en autonomie beschreven als 

het vermogen van de student 

om kennis en vaardigheden 

autonoom en op 

verantwoordelijke wijze toe te 

passen 



 

 

Niveau 6 

 

De relevante 

leerresultaten 

voor niveau 6 

zijn:  

Gevorderde kennis van een 

werk- of studiegebied, met 

een kritisch begrip van 

theorieën en principes  

Gevorderde vaardigheden, die 

blijk geven van meesterschap 

en innovatie, nodig om 

complexe en onvoorspelbare 

problemen in een 

gespecialiseerd werk- of 

studiegebied op te lossen 

Complexe technische of 

professionele activiteiten of 

projecten beheren, 

verantwoordelijkheid nemen 

voor de besluitvorming in 

onvoorspelbare werk- of 

studiecontexten; 

verantwoordelijkheid nemen 

voor het beheer van de 

professionele ontwikkeling van 

individuen en groepen 

 



 

 

Elke module van het trainingsprogramma is onderverdeeld in onderwerpen en elk onderwerp in leerresultaten (zie tabel 3). De leerresultaten worden beschreven op basis 

van kennis, vaardigheden en competenties, in overeenstemming met EQF-niveau 6 (sommige onderwerpen zijn gemarkeerd met * EQF-niveau 6-8). 
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Ouder worden   Definitie van ouder 

worden 

 Kijk op ouder worden 
 

 Gevolgen van de 
verbetering van de 
gezondheidszorg op het 
ouder worden in de 
samenleving 

 De definitie van 
veroudering in 
verschillende situaties 
gebruiken en dit 
uitleggen aan andere 
professionals  

 Erkenning van het 
beeld dat cursisten 
hebben van oudere 
mensen   

 Vaststellen van 
verborgen conventies 
en vooroordelen 
aangaande 
leeftijdsdiscriminatie  

 Bespreken van het 
fenomeen van het 
ouder worden met 
behulp van een 
geïntegreerd kader van 
theorieën en 
perspectieven  hierover 

 De ouder wordende 
persoon vanuit een 
holistisch perspectief 
bespreken   

 Schadelijke 
vooroordelen  over 
veroudering voorkomen 

 Binnen een  algemeen 
theoretisch kader, dat 
uit alle 
verouderingstheorieën 
en -perspectieven put, 
klinische beslissingen 
nemen 

 Gebruik makend van 
het concept van 
gezondheid, actief 
ouder worden 
bewerkstelligen door 
middel van een 
persoonlijke levensstijl 

 Met behulp van een 
integraal model van 
kwetsbaarheid, 
vroegtijdige 
kwetsbaarheid 
voorkomen bij ouder 
wordende volwassenen 
met een verstandelijke 
beperking 

Leeftijdsdiscriminatie  Definitie van ageisme / 
leeftijdsdiscriminatie 
 

 Vooroordelen waar  
oudere mensen mee 
geconfronteerd worden 

Theorieën en huidige 

perspectieven  

 Biologische en 
psychosociale 
theorieën over het 
ouder worden 

 Perspectieven op het 
ouder worden: gezond 
ouder worden, actief 
ouder worden en 
succesvol ouder 
worden  

 Beschouw de rationaliteit 
voor het gebruik van 
meerdere theorieën en 
perspectieven om het 
complexe fenomeen van 
het verouderen te 
begrijpen 

Een ouder wordende 

persoon 

 Definitie van een ouder 
wordende persoon en 
sociaal verouderen  

 ICF gebruiken om het 
menselijk functioneren in 
kaart te brengen  

 BPS model 

Aandachtspunten: 

focus op 

kwetsbaarheid en 

veerkracht  

 Definitie van 
kwetsbaarheid 

 Een integraal model van 
kwetsbaarheid 

 Ideeën over veerkracht 



 

 

 Verstandelijke 

beperking 

 Karakteristieken van 
verstandelijke 
beperkingen in de 
maatschappij 

 Definitie van ouder 
wordende 
volwassenen met een 
verstandelijke 
beperking 

 Opvattingen over 
verstandelijke 
beperkingen in de 
maatschappij 

 Verschillende 
perspectieven op 
verstandelijke beperking 

 Adaptief gedrag 
indelen  in 
conceptuele, sociale en 
praktische 
vaardigheden op basis 
van een beschrijving 

 Vier factoren die het 

verouderen 

beïnvloeden erkennen 

en definiëren 

 Het erkennen van 

mogelijke oorzaken 

voor het ontstaan van 

een verstandelijke 

beperking 

 Ouder worden en 

verstandelijke 

beperking 

 Karakteristieken van 
ouder wordende 
volwassenen met een 
verstandelijke 
beperking in de 
maatschappij 

 Vooroordelen waarmee 
ouder wordende 
volwassenen met een 
verstandelijke beperking 
geconfronteerd worden  

 Ondersteuningsbehoeften 
voor ouder wordende 
volwassenen met een 
verstandelijke beperking 
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Concept van 

kwaliteit van 

leven 

 Kwaliteit van leven 
definiëren 

 Basisprincipes van 
kwaliteit van leven 

 Kwaliteit van leven 
conceptualiseren als een 
intercultureel en 
sectoroverschrijdend 
concept voor zorg en 
ondersteuning  

 Het onderscheid maken 
tussen 
gezondheidsgerelateerde 
kwaliteit van leven en 
kwaliteit van leven   

 Begrip van de gevolgen 
van een enge definitie 
van kwaliteit van leven 
voor de algemene zorg 
en ondersteuning van 
ouder wordende 
volwassenen met een 
verstandelijke beperking  

 Principes van kwaliteit 
van leven: subjectief en 
objectief, dynamisch, 
universeel en 
multidimensionaal  

 Een breed perspectief 
hanteren op kwaliteit van 
leven in de dagelijkse 
praktijk en dit uitleggen 
aan collega-professionals 

 Dit brede perspectief 
gebruiken om te werken 
en ook samen te werken 
in een interprofessionele 
context  

 Herkennen wanneer de 
focus van professionals 
vooral op de 
gezondheidsgerelateerde 
kwaliteit van leven ligt  

 Een holistische visie op 
kwaliteit van leven 
ontwikkelen in de 
dagelijkse praktijk. 

 Oog houden op het 
subjectieve karakter 
van kwaliteit van leven 
en steeds het 
levensperspectief van 
de cliënt als startpunt 
nemen  

 Een evenwicht tussen 
objectieve en 
subjectieve kwaliteit 
van leven behouden  

Concept van 

kwaliteit van 

leven bij 

verstandelijke 

beperkingen  

 Model van Schalock & 
Verdugo 

 8 domeinen van 
kwaliteit van leven en 
hun indicatoren 

 Gebruik van het model 
voor kwaliteit van leven 
van Schalock & Verdugo 

 Beschrijving van de 8 
domeinen van kwaliteit 
van leven en hun 
indicatoren  

 Beoordeling van 
resultaten van kwaliteit 
van leven  

 De 8 domeinen van 
kwaliteit van leven 
beschrijven aan collega-
professionals  

 Weten hoe informatie 
over kwaliteit van leven 
bij ouder wordende 
volwassenen met een 
verstandelijke beperking 
te verzamelen  

 Met de 8 domeinen van 
kwaliteit van leven als 
uitgangspunt een 
ondersteuningsplan 
voor cliënten 
ontwikkelen  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouder worden 

en kwaliteit van 

leven 

 Impact van het ouder 
worden op de  9 
domeinen van 
kwaliteit van leven 
voor ouder wordende 
volwassenen met een 
verstandelijke 
beperking 

Weten en begrijpen hoe het 

verouderen de ouder wordende 

volwassene met een 

verstandelijke beperking 

beïnvloedt: 

 Persoonlijke 
ontwikkeling 

 Zelfbepaling 

 Sociale inclusie 

 Interpersoonlijke relaties 

 Emotioneel welzijn 

 Fysiek welzijn 

 Materieel welzijn 

 Spiritueel / existentieel 
welzijn 

 De individuele  
ondersteuningsbehoeften 
van ouder wordende 
volwassenen met een 
verstandelijke beperking 
binnen elk van de 9 
domeinen van kwaliteit 
van leven beschrijven en 
analyseren 

 Innovatieve en/of 
optimaliserende 
voorstellen doen met 
betrekking tot de 
ondersteunings- en 
zorgbehoeften van 
ouder wordende 
volwassenen binnen de 
9 domeinen van 
kwaliteit van leven  

 Theoretisch 
onderbouwde feedback 
geven  over de 
ondersteunings- en 
zorgbehoeften van 
ouder wordende 
volwassenen met een 
verstandelijke 
beperking   
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 Definieer 
persoonsgerichte 
planning (Person-
centered planning: 
PCP) en individueel 
ondersteuningsplan 
(Individual Support 
Plan: ISP)  

 Kennis van de 
theoretische basis van 
PCP- en  ISP modellen  

 Onderscheid tussen 
persoonsgerichte en 
dienstgerichte planning  

 Kunnen uitleggen hoe het 
theoretisch kader van ISP 
wordt gebruikt om de 
kwaliteit van leven van 
ouder wordende 
volwassenen met een 
verstandelijke beperking 
te verbeteren of te 
behouden  

 Uitgaan van de sterke 
punten en niet op de 
tekortkomingen van de 
persoon met een 
verstandelijke beperking, 
en zich richten op 
zijn/haar individuele 
interesses  

 De steun afstemmen op de 
doelen en de toekomst van 
het individu  

 Het opdracht geven tot, 
verstrekken van en 
organiseren van 
werkwijzen, gebaseerd op 
het  luisteren naar wat 
mensen willen. 

 Aankaarten van  diensten of 
dagelijkse praktijken die 
meer dienstgericht dan 
persoonsgericht zijn  

Individueel 

ondersteuningsplan 

voor ouder 

wordende 

volwassenen met 

een verstandelijke 

beperking * 

 

 

 Een individueel 
ondersteuningsplan 
voor ouder 
wordende 
volwassenen met 
een verstandelijke 
beperking 
ontwikkelen  
(deel 1) 

 Rol van een facilitator  

 Identificeren en 
verduidelijken van 
gewenste 
levenservaringen en 
doelstellingen van de 
ouder wordende 
volwassene binnen de  
verschillende domeinen 
van kwaliteit van leven  

 Verduidelijking van de 
huidige kwaliteit van 
leven van de ouder 

 De rol van een facilitator 
definiëren  

 De wensen en 
levensdoelen van de ouder 
wordende volwassene met 
een verstandelijke 
beperking evalueren met 
behulp van gepaste 
communicatietechnieken 
of -vaardigheden  

 Huidige kwaliteit van leven 
beoordelen met behulp 
van het hulpprogramma 

 De persoonlijke 
levensdoelen, huidige 
kwaliteit van leven en 
ondersteuningsbehoeften 
van ouder wordende 
volwassenen met een 
verstandelijke beperking 
beoordelen en 
geïndividualiseerde 
ondersteuningsstrategieën 
ontwikkelen om een goede 
kwaliteit van leven voor 
hen  te bevorderen  



 

 

 wordende volwassene 
met een verstandelijke 
beperking  

 Beschouw de hoop en 
dromen voor de toekomst 
van de ouder wordende 
volwassene met een 
verstandelijke beperking 
en onderscheid wat 
‘belangrijk’ is voor hen en 
wat ‘in hun belang’ is  

 Identificatie van de 
ondersteuningsbehoeften 
van de ouder wordende 
volwassene met een 
verstandelijke beperking  

 Verschillende 
ondersteuningsactiviteiten 
of strategieën voor ouder 
wordende volwassenen 
met een verstandelijke 
beperking   

 Samenstellen van een 
steungroep   

 

 

 

voor kwaliteit van leven bij 
ouder wordende 
volwassenen met een 
verstandelijke beperking  

 Ouder wordende 
volwassenen met een 
verstandelijke beperking 
helpen de controle over 
hun leven te 
maximaliseren en de 
balans te vinden tussen 
wat ‘belangrijk’ is voor 
hen en wat ‘in hun belang’ 
is   

 Met behulp  van een 
beoordelingsmiddel   de 
ondersteuningsbehoeften 
van de ouder wordende 
volwassene met een 
verstandelijke beperking 
identifceren  

 Ondersteuningsactiviteiten 
of -strategieën 
ontwikkelen die zijn 
afgestemd op de 
ondersteuningsbehoeften  

 Een steungroep vormen  

 Een individueel 

ondersteuningsplan voor 

ouder wordende 

volwassenen met een 

 Rol van de coördinator 

 Hoe informatie over het 
individuele 
ondersteuningsplan te 
organiseren en te 
analyseren  

 Efficiënte organisatie en 
analyse van alle 
informatie aangaande het 
individuele 
ondersteuningsplan 
(aangebracht door 

 Interpreteren en analyseren 
van gegevens van 
verschillende 
(beoordelings)instrumenten 
(kwaliteit van leven bij 
ouder wordende 



 

 

verstandelijke beperking 

implementeren  

 Prioriteit  geven aan de 
ondersteuningsbehoeften 
die relevant zijn om de 
wensen van de ouder 
wordende volwassene 
met een verstandelijke 
beperking te realiseren    

 Organiseren van 
bijeenkomsten aangaande 
het individuele 
ondersteuningsplan met 
de ouder wordende 
volwassene met een 
verstandelijke beperking 
en diens steungroep 

 Weten wat te doen 
wanneer de steungroep 
en de ouder wordende 
volwassene met een 
verstandelijke beperking 
tegenstrijdige ideeën 
hebben of wanneer het 
doel van de cliënt  niet 
realistisch is  

 Verschillende vormen van 
ondersteuning: ofwel 
persoonsgericht, 
dienstgericht of 
maatschappijgericht  

 Concrete, duidelijke en 
eenduidige 
ondersteunende 
doelstellingen bepalen 
 

lesgevers of 
zorgmedewerkers)  

 Bijeenkomsten aangaande 
het individuele 
ondersteuningsplan 
organiseren zoals 
voorgeschreven en een 
volwaardige deelname en 
open dialoog tussen alle 
deelnemers 
bewerkstelligen  

 Beslechten van 
meningsverschillen en 
stimuleren tot oplossingen 
en een gemeenschappelijk 
doel in de groep 

 Lost conflicten op vanuit 
een persoonsgericht 
perspectief  

 Evalueert en coördineert 
verschillende vormen van 
ondersteunende 
activiteiten of strategieën 
voor de ouder wordende 
volwassene met een 
verstandelijke beperking  

 Toezicht en evaluatie  

volwassenen met een 
verstandelijke beperking, 
ondersteuningsbehoeften, 
hoofddoelen, wat 
‘belangrijk’ is voor en wat 
‘in het belang’ is van de 
cliënt)  

 Gebruik van effectieve 
ondersteuningsstrategieën 
ter bevordering van de 
ontwikkeling, 
onafhankelijkheid, 
interesses en het welzijn 
van de ouder wordende 
volwassene met een 
verstandelijke beperking  
en die het functioneren, de 
deelname aan de 
samenleving en de 
betrokkenheid bij 
levensactiviteiten  van het 
individu verbeteren 

 De steungroep engageren 

 Toezicht op en evaluatie 
van de vordering van de 
implementatie van het 
individueel 
ondersteuningsplan 

 Evaluatie van de impact 
van het individuele 
ondersteuningsplan op de 
kwaliteit van leven van de 
ouder wordende 
volwassene met een 
verstandelijke beperking  

*verwijst naar EQF-niveau 6-8  
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Impact van  

Informatie & 

Communicatie 

Technologie (ICT) 

op kwaliteit van 

leven  

 

Kwaliteit van leven verbeteren 

met ICT 

 

 

 Klassificatie van types 

ICT  

 Vertrouwd zijn met de 

toepassingen van ICT bij 

het omgaan met en  

interventies bij 

personen met een 

verstandelijke beperking  

 De voordelen, 

beperkingen en 

overwegingen bij het 

gebruik van ICT bij 

ouder wordende 

volwassenen met een 

verstandelijke beperking 

kunnen opnoemen  

 Zich bewust zijn van het 
bewijs rond het gebruik 
van ICT bij ouder 
wordende volwassenen 
met een verstandelijke 
beperking  

 Weten wat het ‘Mijn 
Nieuwe Ouder 
Wordende Zelf’ 
platform is  

 

 Het ‘Mijn Nieuwe 

Ouder Wordende Zelf’-

platform zonder hulp 

kunnen navigeren  

 Een specifiek 

hulpmiddel kunnen 

vinden in het platform  

 Weten hoe de 

hulpmiddelen in het 

platform te gebruiken 

om een interventie of 

activiteit uit te voeren  

 Interpretatie van 
nieuws, verslagen of 
wetenschappelijke 
artikelen waarin nieuwe 
ICT-toepassingen voor 
ouder wordende 
volwassenen met een 
verstandelijke beperking 
worden geïntroduceerd  

 Met behulp van het 
‘Mijn Nieuwe Ouder 
Wordende Zelf’-
platform kennis en 
praktische vaardigheden 
verwerven over hoe 
therapeutische 
interventies voor ouder 
wordende volwassenen 
met een verstandelijke 
beperking te 
implementeren  

 Interventies uitvoeren 
met behulp van het 
platform  

 In staat zijn om de 
materialen en middelen 
in het platform bij te 
werken  

Types van ICT 

 

 

 

Gebruik van een specifiek ICT 

hulpmiddel  

 

 

Inclusie van ouder 

wordende 

volwassenen met 

een 

verstandelijke 

beperking door 

het gebruik van 

ICT   

 

De rol van ICT bij de inclusie van 

ouder wordende volwassenen 

met een verstandelijke 

beperking  

 

 



 

 

 

Activiteiten die ICT gebruiken 

voor inclusie  

 

 

 

Hoe het TRIADE 

2.0. leerplatform 

te gebruiken om 

de competenties 

van lesgevers te 

bevorderen  

 

  

Kennismaking met het TRIADE 

2.0  

leerplatform 

 

 

 

Gebruik van het TRIADE 2.0. 

leerplatform 

 

 

Hoe het TRIADE 

2.0. leerplatform 

te gebruiken voor 

de emancipatie 

 

Kennismaking met het TRIADE 

2.0  



 

 

van de ouder 

wordende 

volwassene met 

een 

verstandelijke 

beperking  

 

leerplatform 

 

 

Gebruik van het TRIADE 2.0. 

leerplatform 

 

Tabel 3: Kader voor het opleidingsprogramma in lijn met het EQF 



 

 

In de volgende hoofdstukken vinden trainers: 

- meer specifieke informatie over de inhoud en het kader van de inhoud met 

bijhorende niveaus en leerresultaten  

- instructie over het plannen, uitvoeren en evalueren van de training in 

overeenstemming met de Andragogische cirkel (zie afbeelding 2)  

- hoe deze inhoud toe te passen, welke leerstrategie en -methoden te gebruiken  

- en hoe het effect van de opleiding te evalueren vanuit verschillende oogpunten. 

 

Figuur 2: Andragogische cirkel (Morano, 2019)  

  



 

 

3 Het plannen van de training 
 

De planning start met het definiëren van de doelgroep en het ontwerpen van het 

opleidingsprogramma om vervolgens potentiële deelnemers uit te nodigen om de 

opleiding te volgen. Het ontwerp van de opleiding was een proces waarbij een systeem 

werd gecreëerd, georganiseerd rond structurele elementen. Bij dit ontwerp werd 

consequent aandacht besteed aan elke afzonderlijke fase om zo  een doeltreffende 

training te creëren, die voldoet aan de behoeften van de deelnemers. Het is dus van 

cruciaal belang dat er op vooraf een vragenlijst wordt opgesteld om de behoeften van 

de deelnemers te ontdekken.  

Een uitnodiging voor de opleiding (zie Trainingsplan, bijlage 2: Voorbeeld van een 

uitnodiging tot de opleiding) bevat een: 

 opleidingsprogramma; 

 opleidingsschema; 

 vragenlijst om vooraf de achtergrond, kennis, ervaring met het werken met 

ouder wordende volwassenen met een verstandelijke beperking en de 

onderwijsbehoeften van de deelnemers te onderzoeken. Dit vormt  dan de basis 

voor aanpassingen in de uitvoering van het programma. 

Op basis van de feedback van de potentiële deelnemers op de vragenlijst kunnen de 

trainers (indien nodig) het opleidingsschema, de inhoud, de leerstrategieën, de 

onderwijsmethoden, de evaluatie en andere organisatorische taken (zoals de locatie van 

de opleiding) aanpassen. 

Een van de belangrijkste taken bij het organiseren van een opleiding voor 

volwassenenonderwijs, is de deelnemers voorbereiden op het nemen van hun eigen 

leerbeslissingen, het nemen van verantwoordelijkheid, het zoeken naar en stimuleren 

van nieuwe ideeën. Tijdens de voorbereiding van het trainingsprogramma kan de trainer 

helpen met het overwegen van de volgende vragen: 

 

- Wat onderwijzen we? - onderwerpen, programma's, modules, kennis, 

vaardigheden, begrip, houdingen, inhoud, procedures; 

- Hoe onderwijzen we? - benaderingen, methoden, technieken, leervoorzieningen, 

gebruik van leer- en technische hulpmiddelen ter ondersteuning van het leerproces; 

- Wie onderwijst? - de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van de lesgevers in 

het volwassenenonderwijs, hun opleiding en ontwikkeling, de speciale 

ondersteuning (en opleiding) van de nieuwe lesgevers in het 

volwassenenonderwijs, mogelijkheden tot verbetering op verschillende gebieden 

voor de meer ervaren lesgevers, beloning van inspanningen; 

- Wie onderwijzen wij? - de nieuwe rollen van volwassen studenten, hun 

verwachtingen, eisen en interesses, hun aanpassing aan en introductie in het   



 

 

- leerproces en de onderwijsomgeving; hun voorbereiding op het zoeken en vinden 

van werk en op het voldoen aan de verwachtingen en eisen van werkgevers en de 

samenleving; 

- Hoe gebeurt het leerproces? - specifieke kenmerken en vereisten van het 

onderwijzen van en het leerproces bij volwassenen; opleidingsbronnen; het volgen 

van Europese en wereldwijde richtlijnen en normen voor de opleiding van 

specialisten op verschillende gebieden;  

- Hoe evalueren we? - vormen, types, benaderingen, inhoud van de evaluatie, 

prestatieprofielen. 

Een overzicht van de opleidingsbehoeften, de doelstellingen, de leerresultaten, het 

gebruik van pedagogische hulpmiddelen, de opleidingsmethodologie en de 

evaluatiemiddelen wordt beschreven in tabel 4.  Aan de hand van deze tabel en de 

feedback uit de op voorhand ingevulde vragenlijst kan de trainer het 

opleidingsprogramma aanpassen aan de behoeften van de deelnemers en vervolgens 

het definitieve programma en het tijdschema opstellen (zie tabel 5). 

Een checklist voor de planning kan nuttig zijn voor de trainer om de opleiding met succes 

voor te bereiding (zie Opleidingsplan, bijlage 3).  



 

 

 Unit 1: Het verouderingsproces van ouder wordende volwassenen met een verstandelijke beperking 

Behoeften Doelstellingen Leerresultaten Tijdsduur Pedagogische 

hulpmiddelen 

Opleidings- 

methodologie 

Evaluatie middelen 

De noodzaak om 

diepgaande 

toegepaste kennis 

over het verouderen 

van volwassenen met 

een verstandelijke 

beperking te 

verwerven,  zodat zij 

gepaste steun krijgen 

om succesvol ouder 

te worden  

De kennis aangaande het 

verouderen van 

volwassenen met een 

verstandelijke beperking 

begrijpen en kunnen 

toepassen om hen de 

gepaste ondersteuning 

te bieden om succesvol 

ouder te worden  

Definitie van ouder worden 

 

15 min PPT presentatie, 

beschrijving van de 

lesactiviteit, taakbladen, 

tekenmateriaal, 

aanvullende informatie 

voor de trainer  

Theoretische studie, 

praktische studie, 

lesactiviteit: een 

oudere persoon 

tekenen, discussie  

Op voorhand in te 

vullen vragenlijst 

(papier) 

 

Online vragenlijst, 

onmiddellijk na de 

implementatie van 

de eerste module    

 

Online follow-up 

vragenlijst  

(6 maanden na de 

implementatie van 

de opleiding)  

Ouder worden in de maatschappij 

 

15 min PPT presentatie, 

beschrijving van de 

lesactiviteit  

Praktische studie, 

lesactiviteit - 

uitspraken over 

ouder worden, 

discussie  

Definitie van 

leeftsijdsdiscriminatie 

 

30 min Taakblad, beschrijving 

van de lesactiviteit  

Praktische studie, 

lesactiviteit: 

leeftijdsdiscriminatie 

Theorieën over ouder worden 

 

30 min PPT presentatie 

 

Theoretische studie 

 

Huidige perspectieven op ouder 

worden 

 

30 min PPT presentatie, lijst van 

bouwstenen van een 

succesvol leven  

Theoretische studie, 

lectuur 

 



 

 

Een ouder wordende persoon en 

definitie van sociaal ouder 

worden  

20 min PPT presentatie, BPS 

model beschrijving, ICF 

Theoretische studie, 

praktische studie, 

discussie, rollenspel 

Definities van kwetsbaarheid en 

veerkracht  

30 min PPT presentatie, 

beschrijving van de 

lesactiviteit, een 

integraal conceptueel 

model van 

kwetsbaarheid  

Theoretische studie, 

praktische studie, 

lesactiviteit: dromen 

over de toekomst, 

discussie  

 

Karakteristieken van 

verstandelijke beperkingen in  de 

maatschappij  

30 min PPT presentatie, posters, 

beschrijving van de 

lesactiviteit, het 

multidimensional model 

van menselijk 

functioneren  

Praktische studie, 

lesactiviteit: case 

study, discussie 

  Definities van ouder wordende 

volwassenen met een 

verstandelijke beperking 

40 min PPT presentatie Theoretische studie, 

lectuur 

  Karakteristieken van ouder 

wordende volwassenen met een 

verstandelijke beperking in de 

maatschappij  

1 uur PPT presentatie, 

beschrijving van de 

lesactiviteit  

Lesactiviteit: case 

study, discussie  

 Unit 2: Impact van het verouderen op kwaliteit van leven 

Behoeften Doelstellingen Leerresultaten Tijdsduur Pedagogische 

hulpmiddelen 

Opleidings- 

methodologie 

Evaluatie 



 

 

De noodzaak tot 

inzicht in het begrip 

kwaliteit van leven  en 

de belangrijkste 

componenten ervan  

Inzicht verwerven in de 

complexiteit van het 

begrip ‘kwaliteit van 

leven’ en gepaste steun 

kunnen verlenen, zodat 

personen met een 

verstandelijke beperking 

met succes ouder 

kunnen worden  

Definitie van kwaliteit van leven 30 min PPT presentatie, 

beschrijving van de 

lesactiviteit, taakbladen / 

materialen  

Theoretische studie. 

praktische studie, 

lesactiviteiten (1-2: 

sleutel en 

woordwolk) 

 

Op voorhand in te 

vullen vragenlijst 

(papier) 

 

Online vragenlijst, 

onmiddellijk na de 

implementatie van 

de eerste module    

 

 

Online follow-up 

vragenlijst  

(6 maanden na de 

implementatie van 

de opleiding)  

Basisprincipes van kwaliteit van 

leven 

1 uur PPT presentatie, 

beschrijving van de 

lesactiviteit  

Theoretische studie, 

praktische studie, 

lesactiviteiten (3-7)  

 

Kwaliteit van leven bij 

beperkingen 

 

 

 

 

 

 

1 uur PPT presentatie, model 

van kwaliteit van leven 

van Schalock & Verdugo, 

lijst van de 8 domeinen 

van kwaliteit van leven, 

lesactiviteit en taakblad  

Theoretische studie, 

praktische studie, 

lesactiviteit (8), 

denkoefening over 

kwaliteit van leven 

 

Kwaliteit van leven en ouder 

wordende volwassenen met een 

verstandelijke beperking 

1 uur PPT presentatie, 9 

domeinen van kwaliteit 

van leven, beschrijving 

van de lesactiviteit  

Theoretische studie, 

praktische studie, 

lesactiviteit (9-15), 

denkoefening over 



 

 

domeinen van 

kwaliteit van leven  

 

 Unit 3: Methodologie bij het werken aan kwaliteit van leven bij ouder wordende volwassenen met een verstandelijke beperking 

Behoeften Doelstellingen Leerresultaten Tijdsduur Pedagogische 

hulpmiddelen 

Opleidings- 

methodologie 

Evaluatie 

De noodzaak te 

begrijpen hoe 

persoonsgerichte 

planning en 

verschillende 

ondersteunings-

strategieën kunnen 

worden ontwikkeld en 

toegepast om de 

kwaliteit van leven 

van ouder wordende 

volwassenen met een 

verstandelijke 

beperking te 

behouden of te 

verbeteren   

Domeinen van kwaliteit 

van leven en 

ondersteunings-

strategieën kunnen 

afstemmen op de 

behoeften en wensen 

van de ouder wordende 

volwassene met een 

verstandelijke beperking 

met als doel hun 

kwaliteit van leven te 

behouden of te 

verbeteren  

Persoonsgerichte planning 30 min PPT presentatie, 

beschrijving van de 

lesactiviteit en taakblad 1   

Theoretische studie, 

praktische studie, 

lesactiviteit (1), 

persoonsgericht 

versus dienstgericht   

 

Op voorhand in te 

vullen vragenlijst 

(papier) 

 

Online vragenlijst, 

onmiddellijk na de 

implementatie van 

de eerste module    

 

 

Online follow-up 

vragenlijst  

(6 maanden na de 

implementatie van 

de opleiding)  

Theoretisch kader voor individuele 

ondersteuningsplanning  

30 min PPT presentatie Theoretische studie  

Identificeren en verduidelijken van 

gewenste levenservaringen en -

doelen  

20 min PPT presentatie, 

beschrijving van de 

lesactiviteit  

Theoretische studie, 

praktische studie, 

lesactiviteit (2), 

persoonsgericht 

versus dienstgericht  

 

Huidige kwaliteit van leven van de 

ouder wordende volwassene met 

4 uren PPT presentatie, 

beoordelingsmiddel voor 

kwaliteit van leven bij 

ouder wordende 

Praktische studie, 

lesactiviteit (3 & 4) 

over het 

beoordelingsmiddel 



 

 

een verstandelijke beperking in 

kaart brengen  

volwassenen met een 

verstandelijke beperking, 

beschrijving van de 

lesactiviteit, taakblad en 

focus   

voor kwaliteit van 

leven bij ouder 

wordende 

volwassenen met een 

verstandelijke 

beperking  

 

 

Hopen en dromen identificeren  30 min PPT presentatie, 

belangrijk voor en in het 

beland van, beschrijving 

van de lesactiviteit, 

taakblad 

  

Praktische studie, 

lesactiviteit (5): wat 

belangrijk is voor 

versus wat in het 

belang is van  

Ondersteuningsbehoeften en 

ondersteuningsactiviteiten of -

strategieën  

30 min PPT presentatie  

Focus met overzicht van 

ondersteunings-

behoeften en 

ondersteunings-

activiteiten of -

strategieën op 9 

domeinen van kwaliteit 

van leven   

Theoretische studie, 

praktische studie, 

lesactiviteit (6): 

ondersteuning  

 



 

 

Steungroep voor de ouder 

wordende volwassene met een 

verstandelijke beperking 

10 min PPT presentatie, 

beschrijving van de 

lesactiviteit, taakblad  

 

Praktische studie, 

lesactiviteit (7): 

relatiecirkel  

 

Implementatie van de individuele 

ondersteuningsplanning voor de 

ouder wordende volwassene met 

een verstandelijke beperking   

5 uren Werkboek Deel II-IV: 

extra materiaal voor EQF 

niveau 6-8  

Theoretische studie, 

praktische studie  

 

 Unit 4: “Mijn Nieuwe Ouder Wordende Zelf” interactief trainingsplatform 

Behoeften Doelstellingen Leerresultaten Tijdsduur Pedagogische 

materialen 

Opleidings- 

methodologie 

Evaluatie 

De noodzaak te 

begrijpen hoe ICT de 

kwaliteit van leven 

van de ouder 

wordende 

volwassenen met een 

verstandelijke 

beperking, 

professionals, 

zorgmedewerkers en 

familieleden kan 

verbeteren  

Beroep kunnen doen op  

ICT-hulpmiddelen ter 

ondersteuning van 

professionele en 

informele zorgverlening 

aan ouder wordende 

volwassenen met een 

verstandelijke beperking 

en op de hoogte zijn van 

de meest recente 

bewijzen van de 

doeltreffendheid ervan  

Identificeren van ICT-

instrumenten en manieren om ze 

doeltreffend te gebruiken  

1 uur PPT presentatie 

 

Theoretische studie 

 

Online vragenlijst, 

onmiddellijk na de 

implementatie van 

de sessie    

Inzien hoe het “Mijn 

Nieuwe Ouder 

Wordende Zelf” 

platform gebruikt kan 

Het platform 

introduceren en een lijst 

maken van alle functies 

die door de lesgevers 

Onafhankelijk gebruik van  het 

“Mijn Nieuwe Ouder 

Wordende Zelf” platform 

2 uren PPT presentatie, 

navigatie van het 

platform  

Praktische studie  

 



 

 

worden om de 

competenties van 

lesgevers te 

bevorderen  

moeten kunnen gebruikt 

worden en hen 

onderrichten over het 

juiste gebruik ervan bij 

de implementatie van de 

interventies   

 

Weten hoe het 

platform te gebruiken 

om therapieēn voor 

ouder wordende 

volwassenen met een 

verstandelijke 

beperking te 

ondersteunen  

Passend gebruik van het “Mijn 

Nieuwe Ouder Wordende Zelf” 

platform 

2 uren Navigatie van het 

platform + beschrijving 

van de lesactiviteit  

Tabel 4: Achtergrond van het opleidingsprogramma  



 

 

4 Implementatie van de training  

 

De implementatie van de cursus begint met de eigenlijke uitvoering van het programma 

tijdens de les, volgens de doelstellingen van het opleidingsprogramma, de leerresultaten 

en het tijdschema.  

Om de doelstellingen van de opleiding te bereiken, wordt voorgesteld om de 4MAT 

(4MAT Group A/S, 2019) strategie te volgen voor de implementatie.  

4MAT is een geratificeerd en wereldvermaard leer- en communicatie-instrument, 

ontwikkeld vanuit een holistisch perspectief en gebaseerd op essentiële menselijke 

verschillen met betrekking tot hoe we informatie assimileren, verwerken, interpreteren 

en doorgeven. Met andere woorden: 4MAT is een methode om gelijk wie, gelijk wat te 

helpen leren. Het wordt al meer dan 30 jaar in een waaier van onderwijsomgevingen 

gebruikt. 

 

 

 

Figuur 3: 4MAT (4MAT Group A/S, 2019)  

 

  



 

 

1. Begrijpen hoe mensen en organisaties groeien 

4MAT is een raamwerk voor het begrijpen van de manier waarop mensen en 

organisaties leren, communiceren en zich ontwikkelen. Het biedt een 

gemeenschappelijke taal voor het begrijpen van de manier waarop individuen en 

groepen doorheen het proces van interpreteren, assimileren, het handelen op en 

integreren van kennis bewegen. 

2. Onderverdeling en leercyclus - geïntegreerd  

Het basiskader van 4MAT bestaat uit een leercyclus, gevisualiseerd door een proceswiel 

met 8 stappen  en een onderverdeling gebaseerd op vier verschillende leerstijlen, waar 

een nauwe wisselwerking tussen bestaat en die onderling met elkaar verbonden kunnen 

worden aan de hand van zeer waardevolle neuro-wetenschappelijke inzichten. 

3. Bekende theorieën - gecombineerd in een natuurlijke cyclus  

De 4MAT methode is ontwikkeld op basis van een aantal welgekende theorieën 

aangaande menselijke psychologie, leren en neurowetenschap. Het unieke van 4MAT 

ligt in de manier waarop deze theorieën worden samengebracht en verbonden tot een 

natuurlijke cyclus van leren, waaruit een  begrip van de kernelementen van leren en 

communicatie volgt. 

4. Succesvol leren en communiceren  

Het doel van 4MAT is het creëren en verdiepen van inzicht aangaande het leerproces: 

het verwerven van een essentieel inzicht in individuele verschillen, het versterken van 

het begrip van succesvolle communicatie en leren hoe een betere leeromgeving te 

creëren. 

Tijdens de implementatiefase van de training is het belangrijk aandacht te besteden aan 

de constante feedback van de deelnemers (en of die overeenstemt met de 

doelstellingen en leerresultaten), alsook aan de voortdurende bijsturing van de 

implementatie indien nodig.   

Wil je meer weten over 4MAT en het gebruik ervan in de praktijk? 

Volg dan de link: 

https://www.speakinyourvoice.com/wp-content/uploads/2012/05/4mat-model-and-notes-Jan-

2012.pdf  

Omdat het leren van nieuwe inhoud en het uitwisselen van ervaringen optimaal is in een 

goede leeromgeving, moedigen we aan om actieve onderwijs- en leermethoden te 

gebruiken. In de tabel hieronder, geven we een algemeen voorstel welke methode te 

gebruiken bij de implementatie van elke leerinhoud en leerresultaat (zie tabel 5). 

Trainers moeten dit aanpassen aan de specifieke behoeften van de deelnemers aan de 

opleiding.  

https://www.speakinyourvoice.com/wp-content/uploads/2012/05/4mat-model-and-notes-Jan-2012.pdf
https://www.speakinyourvoice.com/wp-content/uploads/2012/05/4mat-model-and-notes-Jan-2012.pdf


 

 

 Unit 1: Het verouderingsproces van ouder wordende volwassenen met een verstandelijke 

beperking 

Leerresuiltaten Tijdsduur Pedagogische 

hulpmiddelen 

Opleidingsmethodologie* 

Definitie van ouder worden 

 

15 min PPT presentatie, 

beschrijving van 

de lesactiviteit, 

taakbladen, 

tekenmateriaal,

aanvullende 

informatie voor 

de trainer  

Theoretische studie, 

praktische studie, 

lesactiviteit: een oudere 

persoon tekenen, 

discussie  

Ouder worden in de maatschappij 

 

15 min PPT presentatie, 

beschrijving van 

de lesactiviteit  

Praktische studie, 

lesactiviteit – uitspraken 

over het ouder worden, 

discussie  

Definitie van leeftijdsdiscriminatie 

 

30 min Taakblad, 

beschrijving van 

de lesactiviteit  

Praktische studie, 

lesactiviteit: 

leeftijdsdiscriminatie, 

discussie  

Theorieën over  ouder worden 

 

30 min PPT presentatie, 

taakblad 

Theoretische studie, 

praktische studie  

 

Huidige perspectieven op ouder 

worden 

 

30 min PPT presentatie Theoretische studie,  

lectuur  

Een ouder wordende persoon en 

definitie van sociaal ouder worden  

20 min PPT presentatie, 

BPS model 

beschrijving 

Theoretische studie, 

praktische studie, 

discussie, rollenspel  

 

Definities van kwetsbaarheid en 

veerkracht  

30 min PPT presentatie, 

beschrijving van 

de lesactiviteit, 

een integraal 

conceptueel 

model van 

kwetsbaarheid  

Theoretische studie,  

praktische studie, 

lesactiviteit, dromen over 

de toekomst, discussie  

 

Karakteristieken van 

verstandelijke beperkingen in de 

maatschappij  

30 min PPT presentatie, 

posters, 

beschrijving van 

Praktische studie,  



 

 

de lesactiviteit, 

het multi-

dimensionaal 

model van 

menselijk 

functioneren   

lesactiviteit: case study, 

discussie  

Definities van ouder wordende 

volwassenen met een 

verstandelijke beperking 

40 min PPT presentatie Theoretische studie,  

lectuur  

Karakteristieken van ouder 

wordende volwassenen met een 

verstandelijke beperking in de 

maatschappij 

1 uur PPT presentatie, 

beschrijving van 

de lesactiviteit  

Lesactiviteit: case study, 

discussie  

Unit 2: De impact van het ouder worden op de kwaliteit van leven  

Leerresultaten Tijdsduur Pedagogische 

hulpmiddelen  

Opleidingsmethodologie* 

Definitie van kwaliteit van leven 30 min PPT presentatie, 

beschrijving van 

de lesactiviteit, 

taakbladen / 

materialen   

Theoretische studie,  

praktische studie, 

lesactiviteiten (1 en 2): 

sleutel en woordwolk  

 

Basisprincipes van kwaliteit van 

leven 

1 uur PPT presentatie, 

beschrijving van 

de lesactiviteit  

Theoretische studie, 

praktische studie, 

lesactiviteiten (3-7)  

 

Kwaliteit van leven bij 

beperkingen  

1 uur PPT presentatie, 

lijst van de 8 

domeinen van 

kwaliteit van 

leven, 

lesactiviteit en 

taakblad  

Theoretische studie, 

praktische studie,  

Lesactiviteit (8), 

denkoefening over 

kwaliteit van leven  

Kwaliteit van leven en ouder 

wordende volwassenen met een 

verstandelijke beperking 

1 uur PPT presentatie, 

9 domeinen van 

kwaliteit van 

leven, 

beschrijving van 

de lesactiviteit   

Theoretische studie,  

Praktische studie, 

lesactiviteit (9-15), 

denkoefening over de 

domeinen van kwaliteit 

van leven  

 



 

 

Unit 3: Methodologie bij het werken aan kwaliteit van leven bij ouder wordende volwassenen met 

een verstandelijke beperking 

Leerresultaten Tijdsduur Pedagogische 

hulpmiddelen  

Opleidingsmethodologie* 

Persoonsgerichte planning 30 min PPT presentatie, 

beschrijving van 

de lesactiviteit 

en taakblad 1   

Theoretische studie,  

praktische studie, 

lesactiviteit (1) 

persoonsgericht versus 

dienstgericht  

 

Theoretisch kader voor individuele 

ondersteuningsplanning  

30 min PPT presentatie Theoretische studie 

Identificeren en verduidelijken van 

gewenste levenservaringen en – 

doelen  

20 min PPT presentatie, 

beschrijving van 

de lesactiviteit  

Theoretische studie, 

praktische studie, 

lesactiviteit (2) 

persoonsgericht versus 

dienstgericht  

Huidige kwaliteit van leven van de 

ouder wordende volwassene met 

een verstandelijke beperking in 

kaart brengen  

4 uur PPT presentatie, 

beoordelings-

middel voor 

kwaliteit van 

leven bij ouder 

wordende 

volwassenen 

met een 

verstandelijke 

beperking, 

beschrijving van 

de lesactiviteit, 

taakblad en 

focus  

 

 

Praktische studie, 

lesactiviteit (3 & 4) over 

het beoordelingsmiddel 

voor kwaliteit van leven bij 

ouder wordende 

volwassenen met een 

verstandelijke beperking 

Wensen en dromen identificeren  30 min PPT presentatie, 

belangrijk voor 

en in het belang 

van, 

beschrijving van 

de lesactiviteit, 

taakblad  

Praktische studie  

lesactiviteit (5): wat 

belangrijk is voor en wat in 

het belang is van  



 

 

Ondersteuningsbehoeften en 

ondersteuningsactiviteiten of – 

strategieën  

30 min PPT presentatie, 

Focus met 

overzicht van de 

ondersteuning-

behoeften en 

ondersteunings- 

activiteiten of -

strategieën op 

de 9 domeinen 

van kwaliteit 

van leven  

Theoretische studie,  

praktische studie,  

lesactiviteit (6): 

ondersteuning  

 

Steungroep voor de ouder 

wordende volwassene met een 

verstandelijke beperking 

10 min PPT presentatie, 

beschrijving van 

de lesactiviteit 

en taakblad  

Praktische studie,  

Lesactiviteit (7): 

relatiecirkel  

 

Implementatie van de individuele 

ondersteuningsplanning voor de 

ouder wordende volwassene met 

een verstandelijke beperking  

5 uren Werkboek Deel 

II-IV : extra 

materiaal voor 

EQF niveau 6-8  

Theoretische studie,  

praktische studie  

 

Unit 4: “Mijn Nieuwe Ouder Wordende Zelf” interactief trainingsplatform 

Leerresultaten Tijdsduur Pedagogische 

hulpmiddelen  

Opleidingsmethodologie* 

Identificeren van ICT-

instrumenten en manieren om ze 

doeltreffend te gebruiken 

1 uur PPT presentatie 

 

Theoretische studie 

 

Onafhankelijk gebruik van het 

“Mijn Nieuwe Ouder 

Wordende Zelf” platform 

2 uren PPT presentatie, 

havigatie van 

het platform  

Praktische studie, met 

behulp van computers, 

gedeeltelijk werken in 

paren   

Passend gebruik van het “Mijn 

Nieuwe Ouder Wordende Zelf” 

platform  

2 uren Navigatie van 

het platform + 

beschrijving van 

de lesactiviteit  

Praktische studie, met 

behulp van computers, 

gedeeltelijk werken in 

paren 

Werken in kleine groepen  

Tabel 5: Afstemming van onderwijs- en leermethoden  op de inhoud van de cursus 

*Methoden beschreven in bijlage 3  

De uitvoering van de opleiding omvat ook een formatieve evaluatie van de opleiding en 

feedback van de deelnemers als basis voor de aanpassing van de opleiding. De evaluatie 

van het trainingsprogramma wordt hierna in detail beschreven.   



 

 

5 Evaluatie van de training: evaluatiecriteria en -hulpmiddelen 

 

Voor de partners van TRIADE 2.0 die opleidingen in volwassenenonderwijs 

implementeren, is het belangrijk om te evalueren in hoeverre de doelstellingen van de 

opleiding werden bereikt, met name een kwalitatief hoogstaande training en hoge mate 

van tevredenheid van de deelnemers (zowel trainers als studenten). Praktisch gezien 

betekent dit een nood aan  mechanismen en hulpmiddelen voor de beoordeling van de 

doeltreffendheid van de cursus. Het evaluatie-instrumentarium omvat diverse 

vragenlijsten, evaluatieformulieren en zelfbeoordelingsformulieren. Hiermee 

beoordelen we: 

- tevredenheid, kwaliteit, professioneel nut, praktische toepassing en 

prestatieverbetering van de opleiding voor lesgevers; 

- EQF: kwalitatief niveau van de opleidingsactiviteiten, aangepast aan het 

systeem van leerresultaten; 

- effect, kwaliteit en overdraagbaarheid van opleidingsmethoden; 

- pre-test en post-test nut en tevredenheid over de methodologie; 

- voorstellen voor verbetering aan de opleiding van lesgevers. 

 

5.1 Vragenlijst 

 

De evaluatie van de cursus begint reeds vóór de opleiding met behoefteanalyses voor 

een relevante aanpassing van de opleiding (zie Opleidingsplan, bijlage 2) en maakt deel 

uit van de voorbereidingsfase van de cursus.  

Op basis van de evaluatie van elke module onmiddellijk na de training kan de trainer het 

programma voor de volgende module aanpassen.  

 

5.2 Algemene tevredenheid en kwaliteit van de opleidingsmiddelen en -

methoden 

 

Een algemene vragenlijst onmiddellijk na elke module zal nuttige feedback opleveren, 

belangrijk voor een doeltreffende aanpassing van de verdere uitvoering van de opleiding 

(zie Opleidingsplan, bijlage 9).  

 

5.3 Prestatie van de trainer 

 

De trainers krijgen na afloop van de cursus een evaluatievragenlijst om het 

opleidingsprogramma te verbeteren en de toekomstige uitvoering van het programma 

te actualiseren (zie Opleidingsplan, bijlage 8).  

  



 

 

5.4 Aanbreng van de inhoud van de module 

 

Het voorgestelde beoordelingsmodel is als volgt opgebouwd: 

- Zelfevaluatie (zie Opleidingsplan, bijlage 5)  

- Beoordeling van kennis, vaardigheden en competenties (zie Opleidingsplan, 

bijlage 6) 

Een beoordeling van de eigen vaardigheden en competenties zal plaatsvinden vóór elke 

module geïmplementeerd wordt. Het doel hiervan is dat deelnemers zich bewust zijn 

van de kennis, vaardigheden en competenties die ze al hebben op het gebied in kwestie. 

Deze beoordeling zal ook gebruikt worden als richtlijn om de opleiding aan te passen 

aan de behoeften van de deelnemers.  

De verworven kennis, vaardigheden en competenties zullen worden beoordeeld aan de 

hand van theoretische testen en praktische taken voor elke module, beschikbaar in het 

Moodle-klaslokaal (“Mijn Nieuwe Ouder Wordende Zelf” platform) (zie Opleidingsplan, 

bijlage 6).   

De voorgestelde theoretische beoordeling maakt gebruik van verschillende types vragen  

(gesloten en waar of fout -vragen) om de verworven kennis en vaardigheden te 

beoordelen. Het praktische gedeelte omvat open vragen om de theoretische kennis te 

testen en opdrachten (case study’s) om de verworven competenties te beoordelen en 

dit is precies wat het ECVET-beoordelingsmodel promoot.  

Theoretische testen worden automatisch beoordeeld (met behulp van Moodle quizzen), 

maar praktische taken worden beoordeeld door de trainer. Het wordt aanbevolen om 

de praktische taken uit te voeren in tweetallen of in werkteams (met heterogene 

opleidingsniveaus bv. maatschappelijk werker en zorverlener) door het afleveren van 

een portfolio. Door in groep te werken kunnen de deelnemers ervaringen en 

beschouwingen uitwisselen, peer support geven en ontvangen, en zo de diverse 

deelnemende doelgroepen aan bod laten komen.  

 

Beoordelingscriteria  

Voor de beoordeling van de theoretische kennis wordt voor elke vraag een bepaald 

aantal punten toegekend. Als bij de theoretische test voor elke module 80% van de 

punten wordt behaald, betekent dit dat de deelnemer/student het EQF-niveau binnen 

dat kader heeft bereikt (verwerving van kennis en gedeeltelijk ook vaardigheden in 

overeenstemming met Werkboek deel II, p10-15).     

Praktische taken kunnen in een portfolio worden samengebracht. De taken kunnen vrij 

worden voltooid (met gelijk welke hulpmiddelen, eventueel voltooid in tweetallen, 

enz.), met een deadline van 1 (of 2) weken en moeten worden geüpload in de e-learning 

klas van het project.   

  



 

 

Deze taken zullen door deskundigen worden beoordeeld aan de hand van checklists 

voor elke module (zie Opleidingsplan, bijlage 6). Als 50% voor elke module wordt 

behaald, wordt ook het EQF-niveau binnen dat kader bereikt.  

 

5.5 Follow-up 

 

De follow-up zal 6 maanden na de opleiding plaatsvinden met behulp van een online 

vragenlijst om de impact van de opleiding te meten (zie Opleidingsplan, bijlage 7). 

 

6 Woordenlijst  

 

ECVET raamwerk 

European Credit System for Vocational Education and Training. Dit is een technisch 

kader voor de overdracht, erkenning en  het bijeenbrengen van de leerresultaten van 

individuen met het oog op het behalen van een gewenste kwalificatie.  

EQF raamwerk  

The European Qualifications Framework for Lifelong Learning is een overkoepelend 

kader dat de kwalificaties binnen de verschillende lidstaten van de EU onder eenzelfde 

noemer plaatst. 

Kennis  

Het resultaat van het verzamelen van informatie door leren. Kennis is het geheel van 

feiten, principes, theorieën en praktijken die verband houden met een werk- of 

studiegebied. 

Vaardigheden  

Het vermogen om kennis toe te passen en know-how te gebruiken om taken uit te 

voeren en problemen op te lossen.  

Competentie 

Het bewezen vermogen om kennis, vaardigheden en persoonlijke, sociale en/of 

methodologische vaardigheden te gebruiken in werk- of studiesituaties en bij de 

professionele en persoonlijke ontwikkeling. (Commissie, 2018) 

Lesgeven 

Door het verschaffen van kennis, iemand op te leiden om een bepaalde activiteit uit te 
voeren. Door aanmoediging en oplettendheid iemand ertoe te brengen een bepaalde 
positieve eigenschap te verwerven. Interpreteren, verklaren wat echt en wettelijk is,  

  



 

 

met de bedoeling dit te aanvaarden, zal nadat hij het doet; Door te werken, iemand 
ertoe brengen om tot nuttige kennis, kennis te komen. (Morano M. , 2013)  

To interpret, declare what is real, the law, with the intention of accepting it, shall after 
that he is doing it; to work, to cause someone to come to useful knowledge, 
knowledge.(Morano M. , 2013) 

Leren  

Door kennis te verwerven, wordt men opgeleid om een bepaalde taak of activiteit  uit 
te voeren, een beroep uit te oefenen, iets te maken. Op grond van ervaring, een 
bepaalde positieve eigenschap verkrijgen; Leren wat leidt  tot het verwerven  van (enige) 
kennis. 

Vanuit het oogpunt van de andragogie is "leren" een proces van veranderend gedrag  op 
basis van nieuwe informatie (ik leer van wat ik leer) en ervaring (ik leer van wat ik 
ervaar). Het proces (leren) kan bewust of onbewust  zijn, gepland of ongepland, 
toevallig.  

Andragogische cyclus  

Het systeem van procedures voor de voorbereiding en uitvoering van onderwijs wordt 
de andragogische cyclus genoemd. De andragogische cyclus bestaat uit:  

 identificatie van de behoeften; 
 plannen;  
 programmeren;  
 organiseren; 
 afleiden; 
 evaluatie. 

Leerresultaten (CEDEFOP, 2017) 

Betuiging van wat een leerling weet, begrijpt en kan doen na voltooiing van een 

leerproces, gedefinieerd op gebied van kennis, vaardigheden en competentie.  

De taal van leerresultaten (NCFHE, 2019)  

Kennis: verwijst naar het begrip van elementaire, feitelijke en theoretische informatie, 

die traditioneel wordt geassocieerd met formeel leren, maar ook kan worden verworven 

door informeel en niet-formeel leren. Kennis en begrip omvatten: tellen, definiëren, 

beschrijven, tekenen, vinden, identificeren, labeling, opsommen, vergelijken, 

benoemen, citeren, herinneren, onthouden, sequentiebepaling, vertellen, schrijven. 

Vaardigheden: dit omvat vier vaardigheden.  

Het toepassen van kennis en begrip (toepassen, oefenen, aantonen, plannen, 

ontwerpen, hanteren, verzamelen, gebruiken, opbouwen, voorbereiden, creëren, 

samenstellen, ordenen). Communicatievaardigheden (schrijven, illustreren, 

rapporteren, beschrijven, bespreken, uitleggen, verklaren, benoemen, uitdrukken, 

beoordelen, spreken, presenteren, samenwerken). Beoordelingsvaardigheden (kiezen,   



 

 

beoordelen, identificeren, evalueren, analyseren, interpreteren, argumenteren, 

selecteren, vergelijken, rangschikken, meten, voorstellen, schatten, onderzoeken, 

categoriseren). Leervaardigheden (eigen leren evalueren, vordering, studeren, verdere 

studie). 

Competenties: Autonomie en verantwoordelijkheid (samenwerken, overeenkomen, 

omgaan met, zorgen voor, verantwoordelijk zijn voor, taken uitvoeren, leiden, 

superviseren, controleren, autoriseren, beheren, creëren, produceren, 

vertegenwoordigen, adviseren, onderhandelen, verkopen). 

Leerresultaten kunnen verschillende functies hebben in het beroepsonderwijs en -

opleidingsstelsel, wat leidt tot verschillende vormen van functioneren.   

Eenheid van leerresultaten (ECVET, Geographical Mobility in Vocational Education and 

Training, Guidelines for describing units of learning outcomes , 2019) 

Onderdeel van een kwalificatie, bestaande uit een samenhangend geheel van kennis, 

vaardigheden en competenties, dat beoordeeld en gevalideerd kan worden.  

Beoordeling van leerresultaten (EACEA, 2019) 

Methoden en procedures om te bepalen in welke mate een student bepaalde kennis, 

vaardigheden en competentie heeft verworven.  

Erkenning van leerresultaten (EACEA, 2019) 

Het proces waarbij officieel bereikte leerresultaten worden bevestigd door de 

toekenning van eenheden of kwalificaties. 

Validatie van leerresultaten (EACEA, 2019) 

Het proces waarbij bevestigd wordt dat de geëvalueerde leerresultaten overeenkomen 

met de vereisten voor het behalen van een eenheid of een kwalificatie.  

Krediet voor leerresultaten (EACEA, 2019) 

Reeks erkende leerresultaten van een individu, die gecumuleerd kunnen worden tot een 

kwalificatie of die overgedragen kunnen worden naar andere leerprogramma's of 

kwalificaties.  

Kwalificatie (EACEA, 2019) 

Formeel resultaat van een beoordelings- en validatieproces, verkregen wanneer een 

bevoegde instelling bepaalt dat een individu leerresultaten heeft bereikt die aan 

bepaalde normen voldoen. 

  



 

 

ECVET punten (ECVET, 2019) 

Numerieke weergave van het totale aandeel van de leerresultaten en van de relatieve 

inbreng van de eenheden met betrekking tot de kwalificatie. 

Doelstellingen van de cursus  

Een goede uitvoering van een cursus in het volwassenenonderwijs begint met het stellen 

van realistische en haalbare doelen. In de praktijk houden de cognitieve leerdoelen 

verband met mentale activiteit en vaardigheidsvorming, en weerspiegelen zij een 

verschillende graad van ontwikkeling van het denkproces: 

- Reproduceren van kennis - de nadruk ligt op het onthouden van feiten en terminologie; 

- Begrip - de studenten moeten kunnen uitleggen wat ze doen wanneer ze informatie 

reproduceren (bijvoorbeeld sneltoetsen in Word); 

- Toepassing – eenmaal een bepaald concept begrepen wordt, kunnen studenten het 

samenvatten aan de hand van basisbeginselen van kennistoepassing; 

- Analyseren - het onderscheiden van de onderdelen (elementen) van een verklaring of 

handeling en het toetsen van elk onderdeel aan de andere; 

- Synthese – het samenbrengen van verschillende concepten of elementen in een 

nieuwe vorm (als een geheel); 

- Evalueren - het beoordelen van de waarde van structuur, argumenten, methoden, enz., 

met de nadruk op hun sterke en zwakke punten, en het onderscheiden van voor- en 

nadelen.  
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