
Voorbeelden van mentoropleidingen 

 
De opleidingen hieronder zijn voorbeelden van opleidingen 

→ die als doel hebben aan werknemers vaardigheden bij te brengen op het vlak van 

begeleiding, coaching en opleiding van “werkpleklerenden” (diverse soorten van 

leerlingen, cursisten of stagiairs in opleiding op de werkvloer) 

→  die technieken aanleren om 

• een opleidingsplan op te stellen 

• instructies te geven 

• afdoende te communiceren 

• vorderingen op te volgen 

• feedback te geven 

• bij te sturen 

• te evalueren 

→ die verstrekt worden door of op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van 

instanties, ingericht of erkend door de autoriteiten, bevoegd inzake opleiding. 

 
Hierdoor beantwoorden ze aan wat we verstaan onder “mentoropleiding” in het kader van de 

doelgroepvermindering voor mentors. 

 
Synoniemen van mentor zijn bijvoorbeeld “peter/meter” en “werkplekcoach”. 

 
De opleidingen hieronder dienen louter als voorbeeld ; zij werden grotendeels via opzoekingen 

op het internet gevonden. 

De lijst is dus geenszins volledig, noch limitatief. Wie zelf nog weet heeft van andere 

mentoropleidingen die verstrekt worden door of onder de verantwoordelijkheid van publieke of 

erkende opleidingsinstanties, mag deze gerust meedelen op het adres 

mentorkorting@vlaanderen.be . 

De lijst houdt evenmin enig waardeoordeel in over de kwaliteit van de opleidingen, noch van 

de opgenomen opleidingen, noch van opleidingen die er niet in voorkomen. 

 
 

Verantwoordelijke instanties: 
 

✓ ACT NOW (niet sectorgebonden, dus toegankelijk voor elke werkgever) 
Mentoropleiding 

https://www.actnow-opleidingen.be/opleidingscentrum/onze-

opleidingen?txt_keyword=mentor 
 

✓  ALERT! - vorming & preventie (niet sectorgebonden, dus toegankelijk voor elke 

werkgever) : 

mentoropleiding / begeleiding van stagiairs en nieuwe medewerkers 

https://www.alert-opleidingen.be/opleidingen/ 
 

✓ Alimento (opleidingsfonds voedingsnijverheid, PC’s 118 en 220 – arbeiders en bedienden) : 

Praktische mentorcoaching voor KMO’s 

https://www.alimento.be/nl/onderwijs/secundair-onderwijs/duaal-leren-oao/praktische-

mentorcoaching-voor-kleine-kmo-s 
 

✓ Cevora: 
 

• uw rol als peter of meter 
 

• mentoropleiding (bedienden bouwsector) 
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https://www.cevora.be/ 
 

✓ COBOT (opleidingsfonds textielnijverheid, PC’s 120 en 214 – arbeiders en bedienden) : 

“opleiding geven op de werkpost” 
http://www.cobot.be/ 

 

✓ Coiffure.org (opleidingsfonds kappers, PC 314) : 

“responsible TUTOR” wordt enkel aanvaard met het logo van het opleidingsfonds van de 

sector. 

http://www.coiffure.org/ 
 

✓ Compaan (niet sectorgebonden, dus toegankelijk voor elke werkgever) : 

mentor op de werkvloer 
http://www.compaan.be/index.php/opleidingen-open-aanbod/mentor-op-de-werkvloer/ 

 

✓ Confederatie Bouw Brussel Vlaams-Brabant (arbeiders en bedienden bouwnijverheid) : 

mentoropleiding 
http://www.confederatiebouw.be/brusselvlaamsbrabant/nl-be/opleidingen.aspx 

 

✓ Confederatie Bouw Oost- & West-Vlaanderen & Waasland (arbeiders en bedienden 

bouwnijverheid) : 
mentoropleiding 

http://www.confederatiebouw.be/oostvlaanderen/Opleidingen.aspx (Sandra Bovendaerde) 

http://www.confederatiebouw.be/westvlaanderen/Agenda.aspx (zoeken “mentoropleiding”) 

 

✓ Constructiv (opleidingsfonds bouwnijverheid, PC 124 – arbeiders) : 

mentoropleiding 
http://constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Opleiding.aspx 

 

✓ Diverscity (sectorinstantie bevoegd voor (o.a.) het opleidings- en competentiebeleid bij de 

Vlaamse lokale besturen) : 

mentoropleiding 

http://www.diverscity.be/activiteiten?1745fab67e1af4678e0b9c779904b97db6981e81=p8p 

vd55eaq0sh0btobn6bfpci0 
 

✓ Educam (opleidingscentrum van de autosector en aanverwante sectoren, PC’s 112, 149.02, 

149.04) : 
Mentorschap 

https://www.educam.be/nl/sectorale-ondersteuning/leren-en-werken/duaal-

leren/mentoropleiding-mentorschap 
 

✓ Eduplus (opleidingsfonds land- en tuinbouw + technische land- en tuinbouwwerken, PC’s 

144, 145 en 132 - arbeiders): 

 

• de combinatie van “peterschapsopleiding” en “terugkomdag peterschap” 

https://www.eduplus.be/nl/opleidingen/13108/algemene-

opleidingen/peterschapsopleiding en 

https://www.eduplus.be/nl/opleidingen/13155/algemene-opleidingen/terugkomdag-

peterschap 
samen (niet apart) 

 

• Mentorschap in het kader van duaal leren 
https://www.eduplus.be/nl/opleidingen/13218/mentoropleiding/mentorschap-in-het-
kader-van-duaal-leren 

 

✓ Evolution@job (niet sectorgebonden, dus toegankelijk voor elke werkgever) 

Training Coach the coach 
 

✓ FOPAS (opleidingsfonds verzekeringen, PC 306) : 

peter/meterschap 

https://www.fopas.be/ 
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✓ FORTIO i.s.m. Syntra (niet sectorgebonden, dus toegankelijk voor elke werkgever) : 

Mentoropleiding: 

https://www.fortio-bedrijfsopleidingen.be/opleidingen/mentoropleiding-o%C2%B3-duaal-

leren 
 

✓ FTMA, FTML, RTM (opleidingsfondsen metaalsector, PC 111 - arbeiders) : 

mentoropleiding 

http://www.ftma.be/01/Bedrijvensite/opleiding_detail.aspx?fonds=3&templ=1598 

http://www.ftml.be/Mentoropleiding/27438/ftml 
 

peter/meterschapstraining 

http://www.ftma.be/01/Bedrijvensite/opleiding_detail.aspx?fonds=3&templ=895, 

http://www.rtmvlaamsbrabant.be/NL/Bedrijvendetail-Opleidingskalender-25-

RTM001.php#test 
 

✓ Globis (niet sectorgebonden, dus toegankelijk voor elke werkgever) : 

Opleiding mentorschap 

https://globis-consulting.be/ 
 

✓ Grafoc (sector- en vormingsfonds PC 130 – arbeiders) i.s.m. NOA Training : 

training Mentorship 
http://www.grafoc.be/werkgever/downloads/trainingen/22-training-mentorship 

 

✓ Groep Intro vzw (niet sectorgebonden, dus toegankelijk voor elke werkgever) : 

https://www.groepintro.be/nl/vorming/erkende-mentoropleiding/ 
 

✓ GROW lb (niet sectorgebonden, dus toegankelijk voor elke werkgever) : 

Mentoropleiding 

Contactgegevens: http://www.grow-lb.be/contact/ 
 

✓ HRMvoorKMO (niet sectorgebonden, dus toegankelijk voor elke werkgever): 

Mentoropleiding 

https://www.hrmvoorkmo.be/ 
 

✓ Horeca Forma (opleidingsfonds Horeca, PC 302) : 

leermeester in de horeca 

http://www.fanvanhoreca.be/leermeesteropleiding 
 

✓ Ic dien (enkel voor verpleegkundigen en zorgkundigen) : 

Opleiding voor mentoren 
 

✓ I-Diverso (niet sectorgebonden, dus toegankelijk voor elke werkgever) : 

Mentorschap 

https://i-diverso.be/opleidingen/onthaalbeleid-mentorschap/ 
 

✓ IVOC (opleidingsfonds confectie + textielverzorging, PC’s 109, 110 en 215 – arbeiders en 

bedienden) : 

Coach & Train voor de bedrijfsinterne opleider 

http://www.ivoc.be/ 
 

✓ Knowledge on the Spot enkel i.s.m. Mediarte, Horeca Vorming Vlaanderen, Vibam, , 

Syntra Vlaanderen : 

Mentor op de werkplek 

http://www.koslearning.be/werkplekleren.html 
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✓ LIMOB, OVMB, VIBAM, VORMETAL (opleidingsfondsen metaalsector, PC 209 -

bedienden) : 

peter/meterschapstraining 

http://www.limob.be/limob/lio.nsf/WebOpen/3D72C518C3A115FDC12575D7004918FB 
 

mentorschap 

http://www.vormetal.be/info-werkgever/opleidingskalender/communicatie-a-

leidinggeven/item/mentorschap 

werkplekleren: opbouw van een training 

http://www.vibam.be/01/Bedrijvensite/opleiding_detail.aspx?fonds=3&templ=1976 
 

✓ Logos (opleidingsfonds bedienden uit de internationale handel, PC 226) : 

peter/meteropleiding 

http://www.logosinform.be/nl/peter-meterschap 
 

✓ Mediarte (sociaal fonds audiovisuele sector, PC 227 + filmproductie, PC 303.01) : 

trainer/Mentor opleiding : De opbouw van een training, coaching of leertraject 

https://www.mediarte.be/nl/opleidingen 
 

✓ Mentorvzw (niet sectorgebonden, dus toegankelijk voor elke werkgever) : 

erkende opleiding voor (stage)mentoren 

https://www.vzwmentor.be/erkende-opleiding-stage-mentoren 
 

✓ NXT-PRO enkel i.s.m. Contructiv (bouwsector) : 

Mentoropleiding voor bouwprofessionals 

https://www.nxt-pro.be/opleiding/mentoropleiding 
 

✓ NXT-PRO i.s.m. Syntra Midden-Vlaanderen 

Mentoropleiding voor de binnenvaart 

Mentoropleiding voor teamleiders logistiek 

https://www.nxt-pro.be/opleiding/mentoropleiding 
 

✓ Obelisk enkel i.s.m. Syntra (niet sectorgebonden, dus toegankelijk voor elke werkgever) : 

Deze opleiding wordt enkel aanvaard als de zowel de opleidingsdag, als de coaching, als de 

workshop gevolgd werden. 
http://obelisk.be/nl/organisatie 

 

✓ PlastIQ (sector van de scheikundige nijverheid, PC 116 en 207 – arbeiders en 

bedienden) : 

Opleiding tot werkplekcoach 

https://opleidingen.plastiq.be/321/opleidingtotwerkplekcoach/ 
 

✓ PMO cvba (niet sectorgebonden, dus toegankelijk voor elke werkgever) : 

mentorship 
http://www.pmocvba.be/pmofiche-mentorship/ 

 

✓ pOdiumkunsten.be (sociaal fonds podiumkunsten Vlaamse Gemeenschap, PC 304) : 

coachen van nieuwe medewerkers – werkplekcoach 

http://www.podiumkunsten.be/Home/vormingopleiding/onzeopleidingen/persoonlijkevaar 

digheden/artikeldetailpersoonlijkevaardigheden/tabid/4709/ArticleId/121/coachen-van-

nieuwe-medewerkers-werkplekcoach.aspx 
 

✓ Q-Academy (niet sectorgebonden, dus toegankelijk voor elke werkgever) : 

training peter- en meterschap 

http://www.q-academy.eu/traininghrcommunicatie.aspx 
 

✓ SFAL (sociaal fonds voor afhandeling op luchthavens, PC 140.04 – arbeiders) : 

opleiding werkplekbegeleider/ster logistieke medewerker/ster 

https://www.sfal.be/opleidingen 
 

✓ SFTL (sociaal fonds transport/logistiek, PC 140.03 - arbeiders) : 

opleiding werkplekbegeleider/ster 
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http://www.sftl.be/nl/werkgever/opleidingen-bijscholingen/opleiding-werkplekbegeleid-st-

er-transport-en-logistiek 
 

✓ SBS Skillbuilders 

Mentoren Opleiding 

https://www.skillbuilders.be/nl/organisaties/talent-development/werkplekleren 
 

✓ Stebo vzw 

Mentoropleiding: schakel voor vlotte inwerking op de werkvloer 

https://stebo.be/werken/mentor-opleiding 

 

✓ Syntra Bizz 

Train the trainer/Mentorship 

 

✓ Syntra Limburg (niet sectorgebonden, dus toegankelijk voor elke werkgever) : 

mentoropleiding O3, duaal leren 

https://www.syntra-limburg.be/opleidingen/mentoropleiding-o3-duaal-leren 
 

✓ Syntra Midden-Vlaanderen (niet sectorgebonden, dus toegankelijk voor elke werkgever) : 

Mentoropleiding voor duaal leren 

http://www.syntra-mvl.be/opleiding/15839 

 

✓ Syntra West (niet sectorgebonden, dus toegankelijk voor elke werkgever) : 

mentoropleiding in het Duaal Leren 

https://www.syntrabrussel.be/opleidingen/hrm_en_sociale_wetgeving/hrm/mentoropleiding 

_duaal_leren.html 
 

✓ Thomas More Mechelen : 

mentorenvorming (enkel de volledig vorming van 10 sessie voldoet) 

http://www.thomasmore.be/mentorenvorming-verpleegkunde 
 

✓ Uni-form : 

mentorenopleiding 

http://www.stagedatabank.eu/wp-content/uploads/2017_voorjaar_mentoropleidingen-2.pdf 
 

✓ Vives – Roeslare (enkel gezondheidszorg) : 

Mentoren opleiding 
 

✓ VIBAM vzw/ FTMA vzw (opleidingsfondsen metaalsector, PC 209 - bedienden) 

Werkplekleren: de basis 

https://www.vibam.be/01/Bedrijvensite/opleiding_detail.aspx?fonds=3&templ=1976 

 

✓ VIVO (Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social-profitsector – de 

werkgevers van alle social-profitsectoren (“sociale maribel”) in de Vlaamse 

Gemeenschap;  

zie https://www.vivosocialprofit.org/een-mentor-inschakelen-voor-duaal-leren? 
 

✓ VLAB (Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen – PsC 327.01) : 

basisopleiding monitor in een beschutte werkplaats 

http://www.vlab.be/nl/vlabvormingbasismodulevoormonitoren 
 

✓ VOKANS (niet sectorgebonden, dus toegankelijk voor elke werkgever) : 

opleiding mentorschap 

https://vokans.be/mentorschap/ 
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✓ Volta (opleidingsfonds elektriciens, PsC 149.01 - arbeiders) i.s.m. Novare : 

mentorschap in het kader van duaal leren 

https://www.volta-org.be/nl/werkgevers/opleiding-competentiebeleid/opleidingen/volta-

opleidingen 

 

 
✓ Woodwize (opleidingsfonds houtnijverheid en stoffering/houtbewerking, PC’s 125 en 126 -

arbeiders) : 
 

• “coachen en actief leidinggeven voor ... bedrijfsinstructeurs” 

https://www.woodwize.be/nl/modules_extern_detail.asp?modulecode=0640 

• “instructiegeven basis” 

https://www.woodwize.be/nl/modules_extern_detail.asp?modulecode=0650 

(mag – maar moet niet - aangevuld worden met de module “instructiegeven 

vervolmaking” : 

https://www.woodwize.be/nl/modules_extern_detail.asp?modulecode=0655 ) 

• “peter- en meterschap” 

https://www.woodwize.be/nl/modules_extern_detail.asp?modulecode=0660 
 

***** 
 

✓ de mentoropleiding van Arteveldehogeschool 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/instelling?sn=116194 
 

✓ de opleidingen “permanente vorming stagementor voor verpleegkunde, vroedkunde en 

paramedici” van HBO Genk en UCLL : 

https://www.ucll.be/studeren/navorming/permanente-vorming-stagementor-voor-

verpleegkunde-vroedkunde-en-paramedici 
 

✓ de mentorenopleiding van HIVSET : 

http://vormingscentrum.tactics.be/opleiding/id/1336 
 

✓ de mentoropleidingen in de domeinen zorg en welzijn van HoGent : 

mentorenopleiding voor zorgverleners: 
Mentorenopleiding voor zorgverleners - Hogeschool Gent (hogent.be) 

 

✓ de mentoropleidingen voor het begeleiden van stagiairs-verpleegkundigen van de Karel de 

Grote Hogeschool 

in het kader van de doelgroepvermindering voor mentors is dit wel strikt beperkt tot de 

studenten/stagiairs “gegradueerde verpleegkundige (HBO5)” : 

bv. http://www.kdg.be/opleidingen/mentor-klinisch-onderwijs 
 

✓ de opleidingen “stagementor voor verpleegkundigen WZC” en “stagementor voor 

zorgkundigen WZC” van KHLim en PXL : 

http://www.khlim.be/opleiding-quadri/permanente-vorming-stagementor-verpleegkunde-

wzc-limburg 

http://www.khlim.be/opleiding-quadri/permanente-vorming-stagementor-zorgkundigen-wzc 

http://www.phl.be/forms/congress/artikel.asp?sleutel=1364 
 

✓ de mentoropleiding van Hogeschool PXL: 

https://ins.pxl.be/Seminar/92991254 
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