BelRAI LTCF “train the trainer” opleidingen –
OPEN AANBOD VOORJAAR 2022
In deze opleiding van 10 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI
instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI LTCF beoordelingen te maken,
en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Op die manier kan
je voor je bewoners op observaties gebaseerde, competentiegerichte
woonzorgleefplannen gaan opstellen. Bovendien geeft je BelRAI inzicht je een
sterke tool om multidisciplinair overleg en multidisciplinaire zorg waar te
maken. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern
“BelRAI LTCF indicatiestellers” op te leiden…

Situering
Vanaf 1 juni 2023 dient “BelRAI LTCF in de woonzorgcentra te zijn geïmplementeerd”.
Dat betekent dat vanaf dan élke nieuwe bewoner binnen de 4 weken na opname
dient te beschikken over een met hem/haar (en/of zijn naasten) afgestemd
“woonzorgleefplan”, dat mede gebaseerd is op inzichten uit BelRAI LTCF
beoordeling. Progressief zullen daarna alle bewoners met BelRAI beoordelingen
worden opgevolgd.
Het BelRAI LTCF Beoordelingsinstrument wordt in eerste instantie uitgerold als
kwaliteitsinitiatief, dat een input geeft aan zorgevaluatie, -planning en -opvolging.
Momenteel worden ook de mogelijkheden van BelRAI LTCF bestudeerd als inspiratie
voor een nieuw financieringsmodel voor de wzc, maar een concrete datum voor
invoering daarvan ligt niet vast.
De Vlaamse overheid bepaalde in de loop van 2021 de voorwaarden waaraan
gebruikers van de verschillende BelRAI instrumenten dienen te voldoen. Zo zijn er
indicatiestellers (die enkel met specifieke instrumenten binnen de organisatie aan
de slag kunnen), trainers (die daarbovenop indicatiestellers binnen hun organisatie
kunnen
opleiden
mbt
specifieke
BelRAI
instrumenten.
En er zijn BelRAI expertorganisaties/opleidingsinitiatieven. Die zijn erkend om
trainers op te leiden.
vzw SYN-TOPIA is erkende BelRAI expertorganisatie/opleidingsinstantie (erk.nr. VSBBelRAI1 ), waardoor we trainers kunnen opleiden die voldoen aan de Vlaamse
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kwalificatie-eisen.

Doelstelling van deze opleidingen
Opleiding van BelRAI LTCF trainers.
Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen
organisatie BelRAI LTCF indicatiestellers opleiden.
Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol
kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI LTCF in het wzc.

Inhoud:
Een opleiding van 10 dagdelen, gespreid over 3 volledige dagen en 4 halve dagen
(de “terugkommomenten”)
Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening
is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen
inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI LTCF
in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.
Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI LTCF trainers.
Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve
participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de
implementatiestappen die de opleideling in de eigen organisatie kon zetten.

Praktisch:
Opleidingscycli voorjaar 2022 in Olen, Tienen, Geraardsbergen, Brugge en Dilbeek.
Deze opleidingen zullen later worden aangevuld.
Concrete data: (data in vet zijn volledige dagen (9-17 u), andere data betreffen
enkel voormiddagsessies(9-12 u)
OLEN:
17/3 – 31/3 – 14/4 – 28/4 - 12/5 – 25/5 – 23/6
TIENEN:
24/3 – 7/4 – 21/4 – 5/5 – 19/5 – 2/6 – 30/6
GERAARDSBERGEN:
18/3 – 1/4 – 22/4 – 6/5 – 20/5 – 3/6 – 1/7
BRUGGE:
25/3 – 8/4 – 22/4 – 6/5 – 20/5 – 3/6 – 1/7
DILBEEK:
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Kostprijs:
790 € excl. BTW. Op volledige dagen word ’s middags een lichte lunch voorzien.

Online inschrijven via deze link

Liever een traject volledig op maat van je organisatie? Of opleiding in
combinatie met doorgedreven implementatiebegeleiding?
Of heb je zin in een traject met één van onze Startpakketten?
Neem contact op met Roel Van de Wygaert; Hij vertelt je er graag meer over,
en helpt je de juiste keuze te maken.
RoelVandeWygaert@SYN-TOPIA.org
0478/80.06.27
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