
 

Voordracht formulier potentiële Instructeur Trainer                                   
(voorheen Docent Instructeur)  

Voor een succesvolle voordracht tot Potentieel Instructeur Trainer, moet de kandidaat 
minimaal 26 punten scoren. Iedere score van onacceptabel annuleert de voordracht tot 
Instructeur Trainer Potentieel. 

Cursus centrum  

Cursus datum  

Cursusleider  

Naam Kandidaat   

Voordracht door  

Lees de onderkant van dit formulier voor verdere uitleg over de gebruikte termen. 



Vink de toepasselijke beoordeling aan voor elk onderwerp 

Onacceptabel Gemiddeld Uitstekend 
Kennis 1 2 3 

Commentaar 

Communicatie 1 2 3 

Commentaar 

Enthousiasme 1 2 3 

Commentaar 

Verzorgen van een presentatie 1 2 3 

Commentaar 

Beheerst reanimatievaardigheden 1 2 3 

Commentaar 

Verzorging demo vaardigheidstraining 1 2 3 

Commentaar 

Geven van feedback 1 2 3 

Commentaar 

Interactief / ondersteunend 1 2 3 

Commentaar 

Teamlid 1 2 3 

Commentaar 

Geloofwaardigheid 1 2 3 

Commentaar 

TOTAAL SCORE 

De Instructeur-Trainer is zich ervan bewust dat hij/zij de volledige verantwoordelijkheid draagt voor deze 
voordracht en als zodanig ook als Instructeur-Trainer aangesproken kan worden op de kwaliteit van de kandidaat. 

Datum: 

Handtekening beoordelaar:

Stuur dit volledig ingevulde en ondertekende formulier per e-mail naar: info@reanimatieraad.nl 

mailto:info@reanimatieraad.nl


Verklaring van termen 

Kennis: 
Staat boven de lesinhoud 

Enthousiasme: 
In de juiste proporties en niet overweldigend 

Geven van feedback: 
Geeft positieve versterking van de leermomenten naar instructeurs en cursisten 

Interactief en ondersteunend: 
Is goed te benaderen en kan goed luisteren, met een positieve houding naar de overige 
instructeurs en cursisten 

Teamlid: 
Laat zien bewust te zijn van het begripsniveau van de zwakkere kandidaten en laat een 
positieve rol naar de andere kandidaten zien  

Geloofwaardigheid: 
Is goed op de hoogte van de basiskennis en demonstreert goede vaardigheden, met 
misschien op sommige momenten specialistische kennis 

Suggesties voor het zoeken naar karakteristieken 
Kennis: 
De vragen die gesteld worden tijdens de lezingen, de participatie tijdens discussies, 
vaardigheid onderwijs, workshops en scenario onderwijs. 

Enthousiasme: 
Vooral tijdens discussies, vaardigheid onderwijs, workshops en scenario onderwijs 

Geven van feedback: 
De mogelijkheid moet wel worden geboden tijdens vaardigheid onderwijs, workshops en 
scenario onderwijs.  

Interactief en ondersteunend: 
Vragen die gesteld worden en gegeven antwoorden in relatie tot de overige instructeurs en 
cursisten 

Teamlid: 
Vooral tijdens scenario onderwijs, maar ook tijdens vaardigheid onderwijs, workshops en 
discussies 

Geloofwaardigheid: 
De vragen die gesteld worden tijdens de lezingen, de participatie tijdens discussies, 
vaardigheid onderwijs, workshops en scenario onderwijs. 
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