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De mentor vervult een belangrijke rol binnen een klas als eerste aanspreekpunt voor leerlingen. Daanaast  
heeft de mentor een belangrijke signaleer-functie. In de beschikbare onderwijstijd hiervoor liggen kansen 
om leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en de daarbij behorende leerstijl. Deze centrale 
plaats binnen de zorgstructuur van de school maakt de functie waardevol, onmisbaar en ook zwaarder.

Hoe kun je deze onmisbare rol het beste vervullen? In drie trainingen - ook los te volgen - krijg je  
handvatten om hier jouw eigen invulling aan te geven. Je ontwikkelt een sterke basis waarin je wordt  
uitgedaagd jezelf beter te leren kennen met als doel een stevige mentorrol neer te kunnen zetten. 

In het programma wordt aandacht besteed aan 
onder andere:

 �Neerzetten goed leef- en werkklimaat in je klas
 � Passende werkvormen ten bate van  
groepsvorming 
 � Ondersteunen bij leren leren  
(huiswerk, planning, timemanagement)
 � Leerlingen kunnen begeleiden en ondersteunen 
in hun psychosociale ontwikkeling
 � Contacten met ouders (gesprekstechnieken)
 � Rol van mentor in zorgteam
 �Kijken naar je eigen kracht/ sterke kanten

Wat levert deze opleiding je op?
Naast dat je belangrijke persoonlijke vaardigheden 
ontwikkelt, krijg je handvatten en tips waarmee  
jij steviger staat in de diverse rollen die je als  
mentor vervult.  
 
De groepgrootte is maximaal 18 deelnemers  
waardoor er ruimte ontstaat voor eigen inbreng: 
indien gewenst kunnen praktijkvoorbeelden worden 
meegenomen en besproken. 

Je zult na deze training met meer zelfvertrouwen 
en kennis kunnen handelen, waar zowel jij als de 
leerling baat bij hebben.   

Passend Mentoraat



Voor wie?
Deze losse modules zijn voor iedereen in het 
voortgezet en (V)MBO-onderwijs die zich wil 
bekwamen in het zijn van een goede en  
betrokken mentor.

De modules zijn geschikt voor de beginnende 
mentor, maar ook voor de mentor met meer  
ervaring. 

De module kan ook incompany worden aangeboden 
voor schoolbesturen, samenwerkingsverbanden 
of gemeenten. Het programma wordt dan op maat 
gemaakt en aangesloten bij ontwikkeldoelstellingen 
van de opdrachtgever.

Praktische en inhoudelijke informatie
Kijk op de website voor meer informatie over de 
planning, de modules en de opleidingslocaties.  
Of bel met vragen naar 020 - 346 06 61.

Meer informatie op www.inschoolacademie.nl
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Dag Doel Inhoudelijke theorie Vaardigheden

1

Goed leef- en werkklimaat in 
je klas creëren 

�  Groepsvormingsfasen, 
�  Kenmerken elke fase

Groepsgericht 
leiderschap

Ondersteunen bij  
leren leren / plannen

�  Executieve vaardigheden 
herkennen, signaleren en  

remediëren 

Analyseren  
vaardigheden van 

leerlingen 

2

Leerlingen kunnen begeleiden 
in hun psycho-sociale  

ontwikkeling

�  Gesprektechnieken
�  Slecht nieuws gesprek

�  Motivatie valkuil – motiveren 
van pubers, conflictbeheersing
�  Kennis van attributiestijlen
�  Handelingsplannen kunnen  

lezen en interpreteren

Goede  
gespreksvaardigheden

Oplossingsgericht 
handelen 

Professioneel oudercontact �  Gesprekstechnieken Interventies kunnen 
plegen

3

Rol van mentor in zorgteam
� Structuur zorgteam in eigen school
�  Wat is mentor rol en wanneer 

meer nodig?

Mentor zijn met hoofd, 
hart en handen 

Zelfinzicht

Mentor in zijn kracht

�  Attributiestijlen
�  Valkuilen mentoraat

�  Handelingsplannen kunnen 
lezen en interpreteren

Kennen van je eigen 
attributiestijl als  

professional en als 
‘mens’

Inhoud van de lesdagen
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