
Diverscity organiseert mentoropleidingen op maat van specifieke functies binnen 
lokale besturen. Deze opleiding focust op medewerkers in zorgberoepen ( verzor-
gende, zorgkundige, logistiek helpers en kinderbegeleiders).  

Lokale besturen kunnen meebouwen aan bruggen tussen onderwijs en werk, 
want ze zijn immers interessante leerwerkplekken voor jongeren door hun  
veelheid aan functies.  

Op deze leerwerkplekken zijn mentoren van cruciaal belang. Mentor zijn is echter 
meer dan vanuit het buikgevoel handelen. Het is de jongere begeleiden en  
meenemen in een wereld waar de verwachtingen anders liggen dan op school. 

MENTOROPLEIDING 
zorgberoepen

Wat mag je verwachten? 

Deze opleiding biedt inzichten in de coachende rol die je als mentor hebt 
ten aanzien van je leerlingen. De opleiding versterkt tevens een aantal  
belangrijke competenties die je nodig hebt om te zorgen voor goeie  
begeleiding, communicatie, evaluatie en feedback.  
 
Door een mix van deelnemers, nieuwe en ervaren mentoren, proberen we 
een leerrijke uitwisseling te bieden. De opleider die de deelnemers  
begeleidt, werkt met interactieve werkvormen afgewisseld met theoretische 
houvast. Verder wordt er steeds vertrokken vanuit situaties uit de praktijk 
van stages en werkplekleren eigen aan de zorgsector.  
 
De mentoropleiding neemt 3 dagen in beslag. Als deelnemer krijg je na de 
opleiding een attest mee dat het lokaal bestuur de mogelijkheid biedt om 
een RSZ-korting van €800/kwartaal aan te vragen voor de deelnemende 
mentoren (onder bepaalde voorwaarden).

Praktisch

Waar en wanneer 
 
Voor een actueel overzicht verwijzen we je 
graag door naar onze website:  
www.diverscity.be/ondersteuning/
opleidingen/mentoropleiding-zorgberoepen 

Inschrijven 

Het maximum aantal deelnemers is beperkt 
tot 16. Schrijf nu in op http://academie.vvsg.be

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week 
voor de aanvangsdatum van de vorming. 
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat 
om te annuleren? Laat je vervangen door 
een collega. We rekenen €60 aan wanneer 
de annulatie later, zonder geldige reden, 
plaatsvindt.

Info

• Inhoudelijk  
Jan Creten, sectorconsulent,  
jan.creten@diverscity.be, 02 211 56 91

• Praktisch  
Elke Van den Wijngaert, organisatie 
VVSG academie,  
elke.vandenwijngaert@vvsg.be,  
02 211 56 60

Kostprijs 

Deze opleiding wordt gratis aangeboden 
dankzij de middelen van het Europees 
Sociaal Fonds .

Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare 
Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB. Diverscity bevordert en ondersteunt vernieuwende projecten rond 
arbeidsmarktbeleid en HRM-beleid bij de lokale besturen. 

www.diverscity.be

https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/duaal-gaat-lokaal-lokale-besturen-als-leerwerkplek-duaal-leren
http://www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors
http://www.diverscity.be/ondersteuning/opleidingen/mentoropleiding-zorgberoepen
http://www.diverscity.be/ondersteuning/opleidingen/mentoropleiding-zorgberoepen
https://www.google.com/maps/place/Handelslei+167,+2980+Zoersel/@51.2707945,4.6406584,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1sDe+Kapel,+Handelslei+167,+2980+Sint-Antonius!3m4!1s0x47c4006f34d9ca3b:0xff4cb8ebe436d8e5!8m2!3d51.2707945!4d4.6428471
http://academie.vvsg.be

