
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Train-the-trainer 

Opleiding geven (aan mijn collega’s): fijne uitdaging of lastige opdracht ? 

 

Doelgroep:  professionelen, werkzaam in oncologie, die verwacht worden opleiding of 

intervisie te geven aan hun collega’s.   

Zowel mensen met ervaring, die zich verder wensen te bekwamen, als mensen zonder 

opleidingservaring kunnen inschrijven. 

Doelstelling: Een theoretisch kader, praktische tools en oefenmomenten aanbieden omtrent 

het geven van opleiding, training en intervisie in de oncologie. 

Er wordt  steeds vertrokken vanuit een nauwkeurige analyse van het doel van de opleiding.  

Doelen kunnen o.a. zijn: deelnemers sensibiliseren, kennis overdragen, hun vaardigheden 

verhogen…. 

Programma:   

Dag 1:  12 november ‘15, van 9u30 – 16u30 

Tijdens deze dag staat het werken rond leerprocessen bij volwassenen centraal, en het 

hanteren van groepsdynamica in opleidingsmomenten.  

Vragen die aan bod komen zijn: 

- Hoe een opleiding voorbereiden en opbouwen vanuit je doelgroep?   

- Wat zijn basisvoorwaarden om veiligheid – als voorwaarde tot leren- in een groep te 

installeren? 

- Hoe kan je slim omgaan met ‘moeilijke’ deelnemers of situaties? 

- Hoe kan je een uitdagend leerklimaat creëren? 

- Hoe kan je leertransfer bevorderen?   

- Grenzen bewaken als opleider: Wat kan je zelf opnemen/uitwerken, en wat ook niet?   

 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

Dag 2: 19 november ‘15, van 9u30 – 16u30 

Tijdens deze dag focussen we op het oefenen met werkvormen, die het  reflectief leren van 

deelnemers in een opleiding, bevorderen. 

Vragen die aan bod komen zijn: 

- Intervisie: Wat zijn eigenheden?  Wat zijn voorwaarden?  

- Methodieken in het begeleiden van intervisie  

- Critical incidents- methode: Hoe kan je een debriefing of nabespreking opzetten, hoe 

kan je die besprekingen inzetten als een leermoment? 

 

Dag 3: 7 januari ‘16, van 9u30 – 16u30 

Tijdens de derde dag concentreren we ons het trainen van communicatievaardigheden (in 

de oncologie). Vooral de methode van ‘situatie-beleving’ staat centraal en wordt 

ingeoefend. 

We ronden af met de veelheid aan didactische hulpmiddelen en trainingstechnieken.  

- Wat kies je in welke situatie?   
- Op basis waarvan kies je? 

 

Dag 4: 21 april ’16, van 9u30 – 16u30 

Deze dag is bewust enige tijd later gepland, zodat er ruimte is om tussentijds zaken uit te 

proberen in de opleidingsmomenten die deelnemers zelf (moeten) verzorgen in hun 

organisatie. 

Op basis van vooraf ingediende vragen/knelpunten van de deelnemers, wordt er die dag 

gewerkt met hun leerpunten. 

En dit aan de hand van eerdere methodieken uit de opleiding, mn intervisie, situatie-

beleving, reflectiesessies, brainstormsessies….. 

 

Werkvormen:  Er wordt op alle opleidingsdagen gewerkt met een afwisseling tussen het 

aanreiken van theorie en het uitvoeren van oefeningen (met – bij voorkeur -  werkmateriaal 

van de deelnemers). 

Er wordt van de deelnemers dus een actieve inbreng gevraagd tijdens de opleiding. 



 
 

 

 
 
 
 

 

Opleider:  

Walter Rombouts is klinisch psycholoog van basisopleiding. 

Vanuit zijn ervaringen gedurende 35 jaar in hulpverlening  in het algemeen, en oa in 

oncologie en palliatieve zorg in  UZ Leuven, is hij vertrouwd met de inhoudelijke zorg van 

oncologie. 

Vanuit opleidings- en vormingsbureau Perspectief verzorgt hij sinds 15 jaar opleidingen in 

Vlaanderen en Nederland.  Hij is gekend voor zijn grote ervaring in het opzetten en 

ontwikkelen van opleidingen, zijn ruime kunde in intervisieopleiding en intervisiebegeleiding. 

Hij bekwaamde zich in geven van opleiding in binnen- en buitenland (oa Hogeschool 

Nijmegen, Universiteit Manchester UK, EACH-masterclasses in Genève en Londen ) 

Locatie:  

Hotel  en Conferentiecentrum ‘t Roodhof, Nieuwburgstraat 32, 8020 0ostkamp (Brugge) 

Een wegbeschrijving vindt u hier: http://roodhof.be/contact/ 

Voor wie met het openbaar vervoer komt, voorzien we een gratis shuttledienst vanaf het 

station van Brugge naar de opleidingsplaats. Gelieve hiervoor het uur van aankomst van uw 

trein ten laatste 14 dagen voor de start van de opleiding door te geven aan het CHi. 

Overnachten op de vooravond van de opleidingsdag is eveneens mogelijk aan democratische 

prijzen: http://roodhof.be/kamers-en-prijzen/. Gelieve hiervoor zelf rechtstreeks contact te 

nemen met het Roodhof. De overnachting is niet begrepen in de cursusprijs. 

Kostprijs: 400€ voor de hele reeks, incl. lunch tijdens de middagpauze. 

Inschrijven: U kan zich inschrijven via de evenementenpagina van www.chicom.be en door 
400€ over te schrijven op de CHi rekening BE52 7785 943 7809 met vermelding van uw naam 
+ de code TDT.    

Voor verdere vragen: eva.jacobs@cedric-heleinstituut.be of 015 21 81 91 
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