QuadulTrainers:
Towards a European Qualification Prototype for Adult Trainers (naar een Europese kwalificatie voor
trainers en docenten in het volwassenenberoepsonderwijs). DEEL 2 (Het vorige deel stond in NIBESVV Magazine 34, maart 2009.

Sinds november 2008 is NIBE-SVV betrokken bij het Europees project Quadultrainers (zie www.
Quadultrainers.eu). Doelstelling is het opzetten van een breed gedragen kwalificatieprofiel met
bijbehorende certificatie voor de docenten en trainers. Het project richt zich in eerste instantie volledig
op de financiële opleidingswereld, maar uiteindelijk is het de bedoeling een volledig, generiek
kwalificatieprofiel op te stellen dat ook toepasbaar moet zijn op andere sectoren dan de financiële.
Niet onbelangrijk is de afgeleide doelstelling:het oprichten van een Europees Netwerk, of onderdeel
daarvan, voor diegene die zich als professioneel trainer in de branche willen afficheren.
We zijn inmiddels ruim een jaar onderweg en maken goede vorderingen. De projectgroep heeft
inmiddels besloten niet één, maar twee kwalificatieprofielen te ontwikkelen.
Het eerste profiel richt zich op de “Expert Adult Trainer” en eigenlijk een afspiegeling van wat NIBESVV zoekt in haar docenten. Het is de vakspecialist en branchekenner die zich ook wenst te profileren
als docent / trainer. Het is die persoon, die op basis van zijn kennis, vaardigheden en houding,
kortweg competenties, kwalificeert als de uitgesproken vakman en die bovendien zijn of haar
competenties graag wil delen en overdragen aan vakbroeders en zusters. Ze zijn vaak herkenbaar als
de vraagbaak binnen het bedrijf of binnen het vakgebied. Iedereen weet ze te vinden als het gaat om
hun specialiteit. Om ze nog beter te kunnen laten functioneren wordt een dergelijke “Expert Adult
Trainer” door ons aanvullend geschoold in een aantal disciplines als didactiek, onderwijskunde en
trainings- en presentatievaardigheden.
Het tweede profiel, zeg maar het bonusprofiel, richt zich op een andere vertegenwoordiger in de
opleidingswereld, de “Adult Learning Professional”. Deze richt niet zozeer naar de vakinhoud van de
training als wel naar alles er omheen. Het betreft dan ook een brede functie die naast didactiek en
onderwijskunde, ook human resources en projectmanagement aan zich bindt. Bij sommige instellingen
is dit de opleidingsmanager en / of ontwikkelaar en adviseur.
De komende periode wordt binnen de 5 vertegenwoordigde landen, Nederland, België, Duitsland,
Portugal en Italië, de zogenaamde “Piloting Phase” uitgevoerd. Tijdens deze “Piloting Phase” wil ook
NIBE-SVV deze twee “European Qualification Prototypes” graag voorleggen aan de diverse opleiders
in de financiële sector.
Daarbij spelen drie vragen.
1. Is er behoefte aan deze profielen?
2. Herkent men zich in deze profielen?
en
3. Ontbreken er competenties?
Doelstelling is vervolgens om aan het eind van de looptijd van het project deze twee profielen met de
bijbehorende competenties en certificering aan de markt aan te bieden.
Voor bijvoorbeeld NIBE-SVV docenten, die wij toch zien als “Expert Adult Trainer”, kan dit betekenen
dat zij op basis van hun vakdiploma’s, het volgen van onze training Didactische Vaardigheden en hun

evaluatieresultaten bij trainingen in aanmerking komen voor het “Expert Adult Trainer” Certificaat. Dit
certificaat staat daarmee garant voor de kwaliteit van zowel de kennis als de didactische capaciteiten
van de trainer en draagt bij aan de verbetering van de competenties van de deelnemers aan zijn of
haar training.

Naarmate het project vordert en producten oplevert,zal ik u hiervan middels ons Magazine verslag
doen. Heeft u vragen of behoefte aan informatie omtrent dit project, neemt u dan contact op met:
g.de.jonge@nibesvv.nl of 020-5208687.

