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Doe mee met 
Mentoren op Zuid

Extra mentor- en coachingervaring opdoen? 

Cursusjaar 2014-2015
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Zet je in voor jongeren op Rotterdam-Zuid. Dat doet Hogeschool 

Rotterdam, door samen te werken met de scholen van de Rotter-

damse Children’s Zone. Een uniek samenwerkingsverband tussen 

school, ouders en wijk om te zorgen dat kinderen en jongeren op 

Zuid betere toekomstmogelijkheden krijgen. Kies voor het keuze-

vak Mentoren op Zuid (2 studiepunten per onderwijsperiode) en 

help door één op één begeleiding de toekomst van jongeren op 

Zuid te verbeteren. 

Kom naar de voorlichting op vrijdag 13 juni om 11.00 uur in de 

Symposiumzaal.

Een mentor, die qua leeftijd dicht bij de leerlingen staat, en die niet officieel 
tot de school behoort, kan deze leerlingen begeleiden tijdens de school-
tijd. Natuurlijk met praktische zaken, zoals begeleiding van huiswerk, het 
plannen van opdrachten, maar vooral door extra persoonlijke aandacht en 
één op één tijd te geven. Dit traject vereist van je dat je goed grenzen stelt, 
maar ook aansluit op de beleving van de jongeren zelf. Een situatie waarbij 
je je zeer goed kunt ontwikkelen als mentor, maar ook echt een leerling uit 
de (tijdelijke) put kunt helpen. 

Tijdens dit keuzevak verbeter je je coaching vaardigheden, doe je praktijker-
varing op met mentoring en begeleiding en werk je op school in Rotterdam-
Zuid. Je doet ervaring op in het een op een begeleiden van leerlingen, en 
verbetert je pedagogische kwaliteit, een belangrijke competentie voor het 
werken met kinderen en jongeren. Het is ook mogelijk om met dit keuzevak 
te werken aan je honourscompetenties.
Daarmee toon je aan dat je extra vaardigheden hebt verworven tijdens je 
studie. Het keuzevak duurt steeds twee aangesloten onderwijsperioden op 
de bekende keuzevaktijd donderdagmorgen de eerste 2 lesuren of op een 
ander tijdstip (in overleg met de school). 
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Voor wie?

 Studenten, die zich willen inzetten voor de toekomst van leerlingen in 
Rotterdam Zuid

 Studenten die interesse hebben om hun coaching vaardigheden te 
ontwikkelen

 Studenten die interesse hebben om hun vaardigheden als mentor te 
ontwikkelen

 Studenten die hun gesprekstechnieken willen verbeteren
 Studenten die bereid zijn om kennis te nemen van de context van  

hun leerlingen en school  

Standaard programma Mentoren op Zuid

 Intake en motivatie
 Je schrijft een motivatiebrief (per mail) waarin je leerdoelen en interes-

ses aangeeft. Je geeft daarin ook aan welk soort mentoring jou het 
meest trekt en wat voor leerling je graag wil mentoren (jongen/ meisje, 
druk/ rustig, introvert/extrovert). Ook geef je aan wat voor persoon je 
zelf bent en waar je denkt dat jou specifieke kwaliteiten liggen als het 
om mentoring gaat.

Fase 1: Introductieprogramma 
2-3 weken 
We starten met een training van een aantal weken, zodat je weet waar je 
aan begint. Je maakt kennis met de specifieke uitdagingen van Rotterdam 
Zuid en leert wat het concept Children’s Zone inhoudt. Je maakt kennis met 
de wijk, de school en de ouders. 
In de voorbereiding gaan we aan de slag met gesprekstechnieken en coa-
ching-vaardigheden. Je krijgt ook hulp bij het opstellen van een mentorplan 
voor de leerling die je gaat begeleiden. Na de introductie ga je van start. 
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Fase 2 Uitvoering en begeleiding  
> 16 weken 
Na je inwerkperiode ga je van start. Je werkt op locatie, op een basisschool 
of VO school in Rotterdam Zuid. Je krijgt met je mentee (de leerling die je 
begeleidt) ruimte en faciliteiten. Aan de hand van een met de leerling opge-
steld plan werk je wekelijks met de leerling. Tussendoor zijn er om de week 
intervisiemomenten, waarbij je hulp en begeleiding krijgt om het traject 
goed te kunnen volbrengen. Binnen dit traject is er echter ook volop ruimte 
voor je eigen inbreng en initiatief! Mocht je er niet uitkomen, dan krijg je 
begeleiding van de mentordocent, die ook op de school aanwezig is.

Fase 3: Afronding en evaluatie 
> 1 week 
Na afronding van het traject evalueer je met de leerling, de school en de 
medewerker van het mentorprogramma over het resultaat en de manier 
waarop je tot dit resultaat gekomen bent. Je legt je bevindingen vast in het 
mentorvolgsysteem. Je geeft advies over het best passende vervolgtraject 
voor de leerling die je begeleidt en over methodieken die werken voor het 
doel waaraan jij samen met je leerling gewerkt hebt. 

Leerdoelen 

Dit mentortraject sluit aan bij de volgende leerdoelen van je opleiding: 

 Kennismaken met context van leerlingen in achterstandssituaties
 Opdoen van praktijkervaring als mentor van leerling
 Verbeteren van coaching vaardigheden in één op één situatie
 Verbeteren van je pedagogische kwaliteit
 Kennismaken met strategische visie van een VO-school of PO-school.
 Leren samenwerken in netwerk rondom kind en gezin
 Kennis over versterken ouderbetrokkenheid
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Resultaat

Studiepunten 4 ECTS, IVL gebonden keuzecursus (voor 2 onderwijsperio-
des) Het is mogelijk een aanvullende opdracht te maken voor het honours-
programma.
Als de opdracht met een voldoende wordt beoordeeld krijg je geen punten 
op je cijferlijst, wel een registratiecode van deze honoursactiviteit. Als je in 
het derde leerjaar je wilt opgeven voor het behalen van een honoursdegree 
dan kun je met deze registratiecodes aantonen dat je al het een en ander 
extra gedaan hebt. 

Voordelen van het programma Mentoren op Zuid

 Unieke praktijkervaring, waarbij je onderdeel uitmaakt van de unieke 
samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en het Nationaal Pro-
gramma Rotterdam Zuid.

 Onderzoek: je werkt mee aan het onderzoeksprogramma Mentoring op 
Zuid. Bijeenkomsten: Je wordt uitgenodigd voor kennis- en netwerkbij-
eenkomsten over mentoring op Zuid. 

 Voor een leraar in opleiding is het zeer interessant om deze ervaring op 
te doen.

 Velen van jullie worden later mentor. Binnen dit traject kun je veilig 
oefenen. Op je CV staat het goed als je hieraan hebt deelgenomen. 

Meer informatie 

 Meer informatie bij Margriet Clement (m.h.m.clement@hr.nl) en  
Nienke Fabries (n.m.fabries@hr.nl)

 Je geeft je op via je SLC-coach. Centrale registratie vindt plaats via 
Denise Becht van het bedrijfsbureau. 

 Je bent toelaatbaar als tenminste 55 ECTS hebt van jaar 1
 Dit jaar starten we met twee ronden, in OP 1 en OP 3.
 Je volgt dit keuzevak minimaal 2 onderwijsperiodes!
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Praktijkvoorbeelden uit het programma Mentor op Zuid

Voorbeeld 1: Coaching bij beroepsorientatie
Leerlingen van een VMBO hebben behoefte aan extra begeleiding bij hun 
beroepsperspectief. Deze jongeren hebben vaak van huis uit weinig kennis 
over diverse beroepen en vervolgopleidingen. Als mentor denk je met deze 
jongeren na waar hun kansen liggen, hoe ze informatie over beroepen en 
vervolgopleidingen kunnen inwinnen en een goed onderbouwde keuze kun-
nen maken voor een sector of vervolgopleiding.
Je gaat eventueel met ze mee op bedrifjsbezoek, of bereidt met hen bezoe-
ken voor. 

Voorbeeld 2: Motivatie & coaching
Hoe krijg je jongeren in beweging die even hun zelfvertrouwen kwijt zijn en 
de school waar ze op zitten zien als te min? Jaarlijks krijgen vmbo-kader en 
basis opleidingen te maken met leerlingen die het net niet redden op Vmbo-t 
en dus afstromen naar een lager niveau. Ook al proberen de scholen deze 
leerlingen optimaal te motiveren, toch zien de leerlingen het vaak (vooral in 
het begin) als een afgang, en hebben ze geen zin om echt positief te starten, 
ze weten vaak ook niet waar ze moeten beginnen! Door ze te helpen een 
planning te maken, taken op te delen help je hen met plannen en organiseren. 

Voorbeeld 3: Talentontwikkeling en leerprestaties
Kinderen en jongeren zien vaak niet direct waar ze goed in zijn en wat ze 
minder kunnen. Op school is niet altijd voldoende tijd om iedereen te helpen 
om zijn/haar talenten te ontwikkelen en zijn/haar slechte punten of vak-
ken te verbeteren. Jij als mentor hebt hier wel meer tijd voor. Je kunt door 
gerichte aandacht en begeleiding een kind helpen zijn talentportfolio uit te 
bouwen, maar ook helpen gevaarlijk slechte cijfers wat op te halen. 
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Honoursprogramma

Je bent gedurende 20 weken intensief bezig geweest met mentoring en hebt 
daarbij een leerling van voortgezet of basisonderwijs begeleidt bij zijn of haar 
specifieke vragen. Voor sommigen bestond de mentoring uit het geven van 
een uurtje persoonlijke aandacht aan de leerling, anderen gingen gericht aan 
de slag met taalondersteuning, loopbaanoriëntatie of bijles/ huiswerkbege-
leiding. Van te voren heb je samen met je leerling een doel opgesteld voor 
de mentoractiviteiten. Voorbeelden van deze doelen: de leerling haalt voor 
alle vakken minimaal een 6 of de leerling meer zelfvertrouwen geven door 
samen te werken aan wiskunde en te laten zien dat ook deze leerling dat best 
wel kan, of samen met de leerling zoeken naar zijn/haar interesses/talenten 
en daarna kijken of welke vervolgopleiding daarbij past, of de leerling even 
laten ontspannen en hem/ haar een fijn uurtje bezorgen. Uiteindelijk heb je 
minimaal 15 weken samen met de leerling aan dit doel gewerkt. 

Opdracht: Schrijf een paper waarin je aangeeft:
 Aan welk doel heb je gewerkt?
 Welke activiteiten heb je ondernomen om dat doel te bereiken?
 Zoek in literatuur over mentoring wat daarin gezegd wordt over de acti-

viteiten die je
 kunt ontplooien bij jouw specifieke doel.
 Beschrijf aan de hand van je eigen ervaring en hetgeen je in de litera-

tuur gevonden hebt een aanpak (methodiek) voor een volgende mentor 
die misschien een leerling krijgt met dezelfde vraag als jij.

 Lever de paper in bij de honoursdocenten Tom Wils of  
Robbert Hoogendijk

Richtlijnen:
• Bronvermelding volgens APA-richtlijnen.
• Maximaal 4 A4
• Minimaal 2 bronnen gebruiken.

Contact
Meer informatie? Neem contact op met:  
Margriet Clement (m.h.m.clement@hr.nl) of Sjaak Nuijt (j.nuijt@hr.nl)
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Colofon: 
Het programma Mentoren op Zuid is onderdeel van het 

Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) en wordt 

bestuurd door de Alliantie Mentoren op Zuid. Die alliantie 

bestaat uit Stichting de Verre Bergen, de scholen op Zuid en 

Hogeschool Rotterdam Expertisecentrum Maatschappelijke 

Innovatie. 

Het EMI is een strategisch samenwerkingsverband tussen de ho-

geschool, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en praktijk-

partners uit Zuid. Doel is om door samenwerking een praktijk- en 

kwaliteitsimpuls te geven aan het hoger beroepsonderwijs en –on-

derzoek, en door die samenwerking nieuwe oplossingen te vinden 

voor vraagstukken op het gebied van maatschappelijke innovatie.

Kom naar de voorlichting op 
vrijdag 13 juni 2014 om 11.00 
 
uur in de Symposiumzaal.
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