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Verdere kwalificatie – Profiel van de Learning Mentor (= LM)
Onderdelen/Modules van de kwalificatie
0. De persoonskenmerken en de kwaliteiten van
de LM
1. De rol en de functie van de LM
2. Evaluatie van de bedrijfspraktijk

Verplichte onderdelen

3. Identificatie/bepalen van de leerbehoeftes
4. Methodieken in volwassenvorming met o.a.
coachen en mentoring
5. Communicatie / promotie en overtuigen inzake
LLL (levenlang en levensbreed leren) in
verscheidene omstandigheden
6. Bepalen van leer- en vormingsbronnen en deze
ook daadwerkelijk samenstellen/bij elkaar

Keuze onderdelen (opties)

zoeken
7. Evaluatie van de leerprocessen
8. Het vertalen van individuele problemen in
collectieve oplossingen of collectieve
probleemstellingen.
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0.

De persoonskenmerken en kwaliteiten van de LM

LM zullen volgende zaken ontwikkelen:

1) PERSOONLIJKE KWALITEITEN


Empathie



Geduld, rust



Doorzettingsvermogen



Goed humeur



Bekwaam om met stess/druk om te gaan



Gepast zelfvertrouwen



Scheppen van vertrouwen en geloof in …



Overtuigd zijn dat mensen het potentieel hebben om te leren en zich te ontwikkelen



Zelfreflexie



Open geest, onbevooroordeeld



Ondersteunend



Flexibel



Persoonlijke integriteit, eerlijkheid



Risiconemend, ondernemend



Enthousiasme



Bereidheid om te leren



Pragmatisch



Creatief en innovatief



Bereidheid om zelf te leren

2) SOCIALE EN COMMUNICATIEVE KWALITEITEN


De eigen emoties kunnen bedwingen



Kunnen aanmoedigen en motiveren



Kunnen weerstand bieden en kunnen werken met tegenstand



Discreet zijn, terughoudend kunnen zijn (bijv. bij het geven van antwoorden) en luisteren



Gepast taalgebruik (inclusief professionele argumentatie)



Teamspirit aan wakkeren alsook gemeenschappelijke doelen



Begrip waardoor een dialoog tot stand kan komen
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Duidelijke en relevante communicatie
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1. De rol en de functie van de LM
Vereisten inzake beroepsbekwaamheid

Doelen en criteria

De LM zal:

De LM zal autonoom optreden mbt:



Zich bewust zijn van de functie van LM



en zijn/haar actieterrein, specifiek met

verklaren met betrekking tot

betrekking tot zijn/haar rol in de

leren/vorming en ontwikkeling op de

managementaspecten in samenwerking

werkplek

met het HR departement en de (andere)



militanten.


De rol van LM mentor/ coach begrijpen

De rol van de LM op de werkplek
verklaren/duiden



en interpreteren


De rol en het belang van de vakbonden

Individuen aanduiden op de werkplek
waarmee de LM zal samenwerken en

Een stimulerend leerklimaat opzetten en

bepalen hoe en waarom met hen samen

verstevigen.

gewerkt zal worden.


Drempels tot leren bepalen op de eigen
werkplek.



De voordelen en de opbrengsten van
leren zowel voor de werknemers als voor
de werkgever, vaststellen in de eigen
onderneming.



Elementen bepalen die kunnen bijdragen
tot een positief leerklimaat en een
actieplan opstellen om deze te
beïnvloeden.
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2. Evaluatie van de bedrijfspraktijk

Vereisten inzake beroepsbekwaamheid

Doelen en criteria

De LM zal:

De LM zal autonoom optreden mbt:



In staat zijn om het opleidingsbeleid van



De gevolgen van een inefficiënt

de onderneming inzake levenslang leren

vormingsbeleid van de onderneming in

te evalueren.

de kijker plaatsen


Mee nadenken en discussiëren over de
gebieden en de doelgroepen voor het
beleid in levenslang leren



Voorbeelden geven van leersituaties



Het belang van het management in het
stimuleren van levenslang leren (midden
en hoger management) uitleggen



Inschatten van de open, maar ook de
verborgen regels en structuren achter de
bedrijfsrealiteit



Potentiële doelen, noden en strategies
aantonen (bijvoorbeeld: minder nood aan
ongeschoolde arbeiders in een afdeling
en beter opgeleide specialisten in een
andere afdeling in de komende twee
jaar.)
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3. Identificatie/bepalen van leerbehoeftes
Vereisten inzake beroepsbekwaamheid

Doelen en criteria

De LM zal:

De LM autonoom handelen mbt:





Om de leernoden te detecteren langs de



De rol van de LM is om de leerbehoeftes

kant van de werknemers zal de LM

te definiëren voor werknemers en voor

procedures plannen en implementeren.

de organisatie (instelling of
onderneming)

Het voeren of het faciliteren van
behoefte-onderzoeken die aangepast



De kennis en de vaardigheden

zijn om een soort van leer-

identificeren die nodig zijn om individuele

vormingsanalyse te maken: analyse van

gesprekken aan te gaan met de collega-

de werksituatie, veranderingen in de

werknemers.

taakomschrijving, individuele



Gesprekken aangaan met de collega’s



Het identificeren van individuele

scholingsniveaus en leerbehoeftes.
Leerbehoefte


Een behoefteonderzoek plannen en
uitvoeren

De LM moet een basiskennis hebben en
indien nodig kunnen doorverwijzen mbt
tot volgende zaken:


Basistypes van vormingsmethodieken
die vandaag de dag beschikbaar zijn



De voor- en nadelen kennen van deze
verschillende trainingsmethodieken



Kennis hebben over de verschillende
individuele leerstijlen



Een link leggen tussen leerbehoeftes en
vormingsaanbod.( vraag en aanbod)



Een basisregistratie op poten zetten van
de contacten en de gegeven adviezen
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4. Methodieken in volwassenvorming met o.a. coachen en mentoring

Vereisten inzake beroepsbekwaamhied

Doelen en criteria

De LM zal:

De LM moet over een grondige kennis
beschikken mbt:



Begrijpen en gebruik maken van de



Het verschil kennen tussen coachen,
training, mentoring, begeleiding, ….

verschillende organogrammen op het
werk en deze gebruiken voor leerdoelen


Kennis hebben van de coaching



Verschillende schema’s van de

methode en de geschikte

onderneming of afdelingen op het werk

coachingsinstrumenten en tools afleiden,

bekijken in functie van leerdoeleinden

uiteraard voor deze relevant aan zijn

(bijvoorbeeld: jobrotatie, jobschaduw,

opdracht. Aan deze hand van deze

leerduo’s, meter en peterschap,

instrumenten en tools werknemers te

kwaliteitskringen, …… etc.

stimuleren om deel te nemen aan
levenslang leren
De LM zal autonoom handelen mbt:



Analyse van de rol van de LM in het
coachen van werknemers mbt hun
werkplaats, daar waar nodig



Werknemers aanmoedigen en motiveren
om hun sterktes, hun kennis, hun
vaardigheden, hun kwaliteiten te
herkennen en deze in te zetten om hun
leermogelijkheden uit te diepen



De werknemer die in de vorming stapt
ondersteunen om hem/haar te laten
doorgronden dat ze zelf keuzen maken
met betrekking tot hun eigen leren en
ontwikkelingskansen
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Gebruik maken van coaching en
analytische vaardigheden met onder
andere actieve luistertechnieken,
observatie, om zo ook individuele
leerdrempels te ontdekken (bijvoorbeeld:
functionele taalachterstand) en de
werknemer helpen om gepaste acties te
plannen en te ondernemen



Informatie, advies en begeleiding geven
met betrekking tot vorming/leren
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5. Communicatie, promotie en overtuigen inzake LLL (levenlang en
levensbreed leren) in verscheidene omstandigheden

Vereisten inzake beroepsbekwaamheid

Doelen en criteria

De LM zal in staat zijn om:

De LM zal autonoom handelen mbt:



Collectieve akkoorden onderhandelen

geven van advies en het begeleiden mbt

vorming en opleiding

leren

Goed omgaan met heterogene groepen



Individuele begeleiding, ondersteuning
en feedback geven







Vergaderingen mbt de LM voorzitten en
eraan deelnemen



Presentaties (bijv. Ppt’s) maken voor

praktijk’communities’ hieromtrent

zowel kleine als grote groepen en vragen

opzetten

hieromtrent beantwoorden

Opvolgactiviteiten opzetten en



Brainstormoefeningen gebruiken om
goede ideeën te creëren die

vooruitzichten verduidelijken


Gesprekken houden met werknemers
(one to one)

Bedrijfsnetwerken opzetten,
groepsuitwisseling opzetten en



Analyse van de rol van de LM voor het

over nieuwe objectieven/doelen van







probleemoplossend zijn.

Inplannen en toepassen van
doelgroepgerichte communicatie en deze 

Contact(en) met de werkgever plannen

inspanning evalueren

om tot een gezamenlijke aanpak (en
beleid) te komen van levenslang leren in

Contact leggen met mensen die:

de onderneming
- een verschillende
opleidingsachtergrond hebben
- die een verschillende culturele
achtergrond hebben
- een verschillende hiërarchische positie

De LM zal een grondige kennis hebben
met betrekking tot:

bekleden in de onderneming


Onderhandelen over de verschillende



De basisterminologie kennen betreffende

verwachtingen en op zoek gaan naar

communicatie zoals zender, ontvanger,

consensus voor de verschillende partijen

boodschap, code, kanaal, ruis en de
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Duidelijke en kernachtige communicate



Feedback met de doelgroepen voorzien

context van de communicatie met
enerzijds de ‘one to one’ communicatie
en anderzijds de groepscommunicatie

en vormingsovereenkomsten uitwerken

(zowel kleine als grotere groepen)

met de doelgroepen


Specifieke leerdoelen linken aan



Aan de context aangepast luistergedrag
gebruiken zoals oogcontact,

strategische doelen van de werknemer of

gezichtsuitdrukking, motiverende

van de onderneming

houding en beheersen van de eigen


Specifieke leerdoelen linken aan de

reacties en antwoorden

doelen van de werknemer of van de
onderneming



Luistertechnieken toepassen,
bijvoorbeeld: verduidelijkende vragen
stellen, herhalen, samenvatten en
opmerkingen maken



Basismateriaal en documentatie om
presentaties te kunnen maken
bijvoorbeeld: flipcharts, projectoren,
gebruik kunnen maken van powerpoint,
…..



De voordelen en de steun van
leermogelijkheden voorstellen en
hierover kunnen beïnvloeden zodat
potentiële deelnemers aan een
vorming/opleiding positieve keuzes
kunnen maken



De eigen presentaties en vergaderingen
evalueren
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Optioneel gedeelte:
6. Bepalen van leer- en vormingsbronnen en hulpmiddelen en deze ook
daadwerkelijk samenstellen en verzamelen
Vereisten inzake beroepsbekwaamheid

Doelen en criteria

De LM zal:

De LM zal autonoom handelen mbt:



Hulpmiddelen/bronnen met betrekking tot 

Opleidingsbeleid van de

leren en vorming opzoeken en opstellen

onderneming/organisatie in kaart



Leerconcepten voorstellen



Financieringsvoorstellen mbt vorming en

brengen


Onderzoeken welke ondersteuning moet
uitgebouwd worden om de opleiding en

opleiding opstellen (kostprijs,

het vormingsbeleid in de onderneming te

hulmiddelen, kostensplits, subsidie…)

ondersteunen


De keuzemogelijkheden met betrekking
tot het vormingsaanbod ondersteunen



Vergaderingen en overleg plannen met
de werkgever om een gezamenlijke

vanuit een reeds opgedane kennis

aanpak van leren op de werkplek te

(rekening houdend met: context,

ondersteunen -> De communicatie

instelling, methodiek)

hierover in een verschillende context mbt
leren

De LM heft een basiskennis mbt:



Hulpmiddelen en methodieken om
toegang te hebben naar informatie zoals
daar zijn internet, bibliotheken, etc….



De bruikbaarheid van de hulpmiddelen
en de methodieken voor specifieke
doeleinden



Wat is er nodig op deze hulpmiddelen en
ondersteuning ‘up-to-date’ te kunnen
houden
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De LM moet een basiskennis hebben en
kunnen doorverwijzen met betrekking tot:


De LM moet een netwerk uitbouwen
buiten de werkplek om zijn rol als LM te
kunnen opnemen, ofwel heeft de LM
hiermee contact, ofwel verwijst de LM de
werknemers (hun doelgroep) hiernaar
door (aanbieders van opleidingen,
regulier onderwijsnet, bibliotheken,
koepelorganisaties van vorming ,… etc.)
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Optioneel deel:
7. Evaluatie van de leerprocessen

Vereiste beroepsbekwaamheid

Doelen en criteria

De LM kan:

De LM zal de onderneming/organisatie



Een inschatting geven van de korte,
middellange en lange termijn effecten

ondersteunen in:


Een eerste evaluatie door de deelnemer

van levenslang leren (en de processen

van de opleiding, accomodatie, de

van levenslang leren)

trainer, de kwaliteit van de inhoud,…..


Een follow-up evaluatie bij de deelnemer
(2 tot 4 maanden later): voor de
implementatie van het geleerde,
bereiken van de vooropgestelde
opleidingsdoelen, en meer algemeen
een evaluatie de vormingsresultaten



Een opvolgevaluatie door de manager:
mbt de bereikte doelen in de opleiding en
de vormingsresultaten



Feedback verkrijgen van de vormer en
de betrokken experten
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