
Wij zoeken 
Kandidaat-trainers voor Mind-Spring 

Oekraïens, Russisch 

MIND-SPRING is een psycho-educatief programma voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten. De 
reeks van 6 groepsbijeenkomsten wordt in de eigen/contacttaal begeleid door een trainer die zelf een 
asiel-, vluchteling- of migratiegeschiedenis heeft, en een professionele hulpverlener, de MIND-SPRING 
co-begeleider. Het programma MIND-SPRING Junior richt zich naar jongeren tussen 14 en 18 jaar. 
Meer informatie over de beide programma’s vind je op de website: www.mindspring.be   
Een positief toekomstperspectief en het verwerken van specifieke problemen staan centraal in de 
MIND-SPRING groepsbijeenkomsten. Het uitgangspunt van de psycho-educatieve groepsgesprekken 
is vluchtelingen en migranten te leren hoe ze hun draagkracht kunnen versterken in hun vaak 
moeilijke situatie.  

Het CAW Oost-Vlaanderen coördineert het Mind-Spring programma in België.

CAW's wensen het te kort aan de trainers in hun provincies aan te vullen. Daarom organiseert het 
CAW Oost-Vlaanderen een opleiding tot Mind-Spring Trainer.  Deze opleiding wordt gesubsidieerd 
door CAW's.

Data: 17, 23, 30 juni en 1 juli 2022 (in het najaar volgen nog 4 dagen)

Plaats: CAW Oost-Vlaanderen, Visserij 153, 9000 Gent

PROFIEL TRAINERS 

• Je kan je ervaring en inzichten als voormalige asielzoeker of vluchteling inzetten om deze
groep te begeleiden

• Je beheerst het Nederlands goed genoeg om de opleiding in het Nederlands te volgen
• Je kunt de groepsbijeenkomsten begeleiden in een andere taal
• Je hebt van pedagogische of (para)medische opleiding genoten (in het buitenland of België)

of je bent psycholoog van opleiding of je hebt ervaring met het begeleiden van de
groepsbijeenkomsten

• Tolken in één of meerdere Mind-Spring groepen is een pluspunt
• Je werkt graag met groepen en bent er ook goed in
• Je hebt sterke communicatieve en sociale vaardigheden
• Je hebt een open houding en kunt omgaan met verschillen
• Je bent sterk in geven en ontvangen van feedback
• Je hebt een verblijfsdocument met een geldigheid van minimaal een jaar
• Je hebt voldoende tijd om de opleiding te volgen en om minimaal een groep per jaar  te

begeleiden.

AANBOD VAN MIND-SPRING 
• Je krijgt een gratis 8 daagse opleiding tot trainer Mind-Spring (met twee terugkomstdagen)

http://www.mindspring.be/


• Aansluitend aan je opleiding volg je een stage.
• Na een positieve evaluatie van de opleiding en de stage krijg je een certificaat

‘Gekwalificeerd Trainer Mind-Spring België’.
• Je krijgt de mogelijkheid om Mind-Spring cursussen te begeleiden in je eigen provincie en

indien dit voor jou haalbaar is en de noodzaak zich voordoet, ook buiten de regio.
• Je krijgt de mogelijkheid om gemeenschappelijke intervisiemomenten te volgen.

INTERESSE? 

Stuur ten laatste 31 mei 2022 je cv en motivatiebrief naar: mindspring@cawoostvlaanderen.be 

Na ontvangst van de kandidaturen nodigen we geselecteerde kandidaten uit voor een 
selectiegesprek.

CAW's selecteren de deelnemers na het gesprek.  

De opleiding voor Mind-Spring trainers vindt plaats in Gent op 17, 23 en 30 juni en 1 juli 2022 (in 
het najaar volgen nog 4 dagen)

INFORMATIE EN CONTACT  

mindspring@cawoostvlaanderen.be 
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