Mentoren uit het bedrijfsleven
in het MBO

Een aanwinst
voor de maatschappij
Het echte leven is oneindig veel ingewikkelder dan zelfs het beste
studieboek kan beschrijven. Daarom matcht Supreme studenten
met een mentor. Met ondersteuning van een maatschappelijk
verantwoorde medeburger vindt de student zijn weg in het leven,
school en carrière.
Mentorschap:
 zorgt voor empowerment van jongeren
 creëert overbruggend sociaal kapitaal
 helpt schooluitval voorkomen
 voorkomt jeugdwerkloosheid

Contactgegevens SUPREME Mentoring
team Nederland
E-mail: mpf@fcroc.nl
Website: www.supreme-mentoring.eu

Meer weten over het
mentor programma?
Neem contact op met het SUPREME
Mentoring Team

Empowerment

DEFINITIE VAN METORSCHAP

Uitvalpreventie

Ondernemersgeest

Mentorschap is een persoonlijke ontwikkelingsrelatie waarin
een meer ervaren en deskundig persoon (mentor) een minder
ervaren en deskundig persoon (mentee) begeleidt. De mentor
bekleedt de functie als adviseur, begeleider, coach, leraar en
sponsor.
• Een mentor fungeert als rolmodel
• Een mentor is een maatschappelijk verantwoorde burger

Mentoring is geen eenrichtingsverkeer. Het is niet de bedoeling
dat het alleen positieve resultaten voor de jongeren heeft. Het
gaat om het principe van wederkerigheid: een mentor leert ook
van zijn mentee.

WAAROM MOET MENTORING WORDEN
OPGENOMEN IN DE MAATSCHAPPIJ?

De belangrijkste voordelen van mentoring voor de maatschappij
zijn:
1. Empowering van jongeren. Onderzoek heeft uitgewezen dat
mentoring de intellectuele en emotionele ontwikkeling van
jongeren stimuleert door de verbetering van studievaardigheden, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en sociale
netwerken. Het hebben van een mentor helpt studenten:
- Een netwerk op te bouwen
- Hun talent te ontwikkelen
- Aan te sluiten op de arbeidsmarkt
- Zelfvertrouwen te ontwikkelen
- Zichzelf sterker te maken
- Een professionele identiteit te krijgen
- Te integreren in de maatschappij
- Bewuste keuzes te maken
- Een idee te krijgen bij het bedrijfsleven
- Zich maatschappelijk verantwoord voelen
- Hun probleemoplossend vermogen te ontwikkelen
- Kansen in het zakelijk en privéleven te zien
2. Overbruggend sociaal kapitaal. Men spreekt van
overbruggend sociaal kapitaal als collectieve of economische voordelen voortkomen uit verbindingen tussen twee
verschillende sociale groepen. Mentoring creëert tolerantie,
vertrouwen en begrip tussen verschillende generaties en
verschillende sociale groepen. Wederzijds begrip en respect
wordt gevormd door het delen van levenservaringen.

Rolmodellen

Mentoring Netwerken
3. Tegengaan van schooluitval. Het is bewezen dat
mentoring bijdraagt aan de vermindering van schooluitval
in het beroepsonderwijs. Als gevolg van mentorrelaties
leren mentees dat success in studie en carrière haalbaar is.
Ze raken gemotiveerd om door te gaan in plaats van op te
geven. Ze maken bewuste keuzes met betrekking tot hun
toekomst.
4. Jeugdwerkloosheid. Mentoring voorkomt jeugdwerkloosheid doordat het netwerk van jongeren wordt versterkt.
5. Actief burgerschap. Een mentor is niet een betaalde
professional maar een vrijwilliger. Mentoring stimuleert
actief burgerschap. De resultaten laten zien dat 35% van
de mentoren die meedoen aan het Nederlandse Mentor
Programma nog nooit eerder vrijwillgerswerk hebben
gedaan. In Nederland zijn mentor projecten de pioniers
van het stimuleren van vrijwilligerswerk. Sociale
problemen kunnen (deels) worden opgelost met
maatschappelijke betrokkenheid in plaats van hiervoor
afhankelijk te zijn van professionals.

Meer weten over het mentor programma? Neem contact op met
ons SUPREME mentoring team.
Contactgegevens SUPREME mentoring team Nederland
CONTACT

Mentorprogramma Friesland
Postbus 45
8900 AA Leeuwarden
Nederland
T: +31 58 284 2547
E: mpf@fcroc.nl
W: www.supreme-mentoring.eu
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