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Docenten 

Alette Boone aboone@depopulier.nl  

Inhoud 

De rol van de mentor gaat verder dan de rol van de docent. Je draagt zorg voor een prettig 
pedagogisch klimaat in je klas. Je monitort de voortgang van de leerlingen als het gaat om 
cijfers, maar ook als het gaat om de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling. Je hebt kennis 
van de begeleidings- en zorgstructuur op je school zodat je, indien nodig, de kinderen door kunt 
verwijzen. Je fungeert als aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, teamleiders en 
zorgcoördinatoren.  
 
Kortom, een complexe taak. Hoe word je een goede mentor, hoe is het mentoraat op jouw 
school ingericht? In deze opdracht verdiep je je in het mentoraat. 
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Vorm 

Opdracht 

Leerdoelen 

• De student  

• heeft inzicht in recente theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en 
pedagogisch handelen in de school; 

• is in staat inzichten uit de theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en 
pedagogisch handelen aan ervaringen uit de onderwijspraktijk te verbinden; 

• is zich bewust van zijn (voorbeeld)rol als mentor/professional; 

• is bekend met de begeleidings- en zorgstructuur (betrokkenen en 
taakverdeling/verantwoordelijkheden) op de stageschool;  

• kan de wensen en behoeften van individuele leerlingen in klassensituaties herkennen;  

• signaleert problemen en belemmeringen in de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van 
leerlingen: consulteert collega’s daarover en onderneemt passende actie; 

• kent instrumenten om het pedagogisch klimaat in een klas in kaart te brengen en kan deze 
hanteren; 

• kan adequaat vormgeven aan het dossier van de leerling; 

• is bekend met de belangrijkste gesprekstechnieken;  

• kan deze gesprekstechnieken adequaat toepassen in het voeren van 
begeleidingsgesprekken met leerlingen en ouders; 

• is in staat zijn opvattingen over het mentoraat en zijn bekwaamheid als mentor te 
onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen; 
 

                            MENTORAAT 
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• kan de eigen professionele ontwikkeling beschrijven en evalueren en onderkent daarbij de 
invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen, kenmerken van het 
beroep en de specifieke context van de school. Hij/zij kan hier ook het meso- en macroniveau 
bij betrekken; leert werkvormen kennen en/of toepassen die de sociale cohesie in de klas 
bevorderen. 

Opdracht 

Vraag aan je schoolopleider of je werkplekbegeleider bij welke mentor je een korte stage zou 
mogen lopen.  
 
Bereid je voor op een kennismakingsgesprek met de mentor door middel van het opstellen van 
een korte vragenlijst. Wat kan de mentor jou vertellen over het mentoraat en de 
begeleidingsstructuur van de school? Wat is de taak van de mentor, de teamleider en de 
zorgcoördinator in de school? Hoe ervaart de mentor zijn of haar klas? Wat zou jij graag willen 
leren tijdens de snuffelstage? 
 
Overleg met de mentor wat de mogelijkheden zijn wat betreft een stage mentoraat en stem de 
mogelijkheden aan de hand van je leerdoelen met hem of haar af. Misschien kun je helpen met 
het voorbereiden en/of uitvoeren van mentorlessen of mag je een overleg meemaken tussen de 
teamleider en de mentor of begeleid je gedurende een korte periode een klein groepje 
leerlingen.  
 
Verdiep je in de klas/leerlingen en gebruik daarvoor de benodigde middelen van je opleiding.  
Te denken valt aan observatie-instrumenten, theorie rond adolescentiepsychologie, 
zorgproblematiek, pedagogiek, etc. 
 
Na de stage deel je je bevindingen in een eindgesprek met de mentor. Wat is je opgevallen? 
Wat heb je geleerd? Welke vragen heb je nog? Tijdens het gesprek onderbouw je je 
bevindingen met je research van deze klas/groep.  
 
Verwerk je bevindingen in je portfolio. 

 


