
 

 
 

 

Functieprofiel lesgever valpreventie 
 

Het Lokaal GezondheidsOverleg, of kortweg Logo, binnen uw regio is op zoek naar personen die graag wat van hun 

vrije tijd willen besteden aan het geven van vorming over valpreventie. Via een opleiding zal u klaargestoomd 

worden om vol enthousiasme te kunnen starten als lesgever valpreventie! 

Bent u de persoon die we zoeken? 

Zit er een lesgever in u verborgen? Heeft u affiniteit met senioren? Praat u makkelijk voor groepen? Bent u creatief? 

Bent u bereid om afspraken na te komen? Heeft u af en toe eens een avondje, een aantal uurtjes in het weekend of 

overdag vrij? Dan bent u de persoon die wij zoeken!  

Pluspunten (geen vereiste): 

- In het bezit zijn van een (para)medisch diploma  
- Ervaring in het lesgeven (pedagogisch diploma) 
- Computerkennis: werken met PowerPoint en Word 
- Basiskennis over valproblematiek bij ouderen 

 

Wat we van u verwachten: 

Als lesgever valpreventie geeft u, op vraag van organisaties, gedurende 2 uur vorming over valpreventie bij ouderen, 

gebaseerd op de praktijkrichtlijn van het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen. Deze vorming 

wordt gegeven aan de doelgroepen ouderen en mantelzorgers en vinden plaats binnen de hele provincie waar u 

woonachtig bent. 

Wat wij u kunnen bieden:  

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie (EVV) ontwikkelde een opleidingspakket rond valpreventie bij 

ouderen. Dit opleidingspakket bestaat uit een PowerPoint-presentatie waarin op een  gevarieerde, interactieve en 

laagdrempelige wijze informatie wordt gegeven over zowel het probleem als het voorkomen van vallen bij ouderen 

Het pakket wordt u gratis aangeboden gedurende een ééndaagse opleiding in Leuven op vrijdag 19 februari.  

Tijdens de opleiding voorzien we een evaluatie van de kandidaten om te bepalen wie wordt weerhouden als 

lesgever.    

Om de vormingen te geven ontvangt u als lesgever voldoende didactisch materiaal.  Als vrijwilliger zal u nauw 

samenwerken met het Logo binnen uw regio. Het Logo zal aanvragen tot vormingen uit de regio aan u doorgeven en 

opvolgen, u helpen bij het ontlenen van valpreventiemateriaal zoals folders en affiches,... 

Vergoeding 

Wij hanteren voor freelancers een  vergoeding van €50/u + kilometervergoeding of een vrijwilligersvergoeding van 

€32,71/dag + kilometervergoeding. Voor het volgen van de voorafgaande opleiding wordt u niet vergoed.  

Interesse? 

Wenst u meer informatie of wilt u zich inschrijven?  

Mail naar  greet.keuleers@vgc.be of neem contact op via 02 563 03 68. 


