Rolmodellen
Workshop
‘Succesfactoren
Mentoring’

Mentoring Netwerken

Het doel van de workshop is om mensen te laten praten over mentoring en hierdoor
draagvlak te creëren binnen de onderwijsorganisatie om het mentoring programma
uit te voeren en om de nadruk te leggen op het belang van de individuele
benadering.

Deze workshop is bedoeld om mensen te laten discussiëren over de voordelen van
mentoring. Directieleden, managers, docenten, etc. in het MBO worden gevraagd na
te denken over de voordelen van mentoring voor hun school. De workshop geeft het
Supreme Mentoring Team de mogelijkheid betrokken partijen in het MBO te vragen
wat volgens hen de meest belangrijke succesfactor van mentoring is. Deze workshop
laat zien dat verschillende mensen verschillende prioriteiten hebben als ze na gaan denken over mentoring. Dat is
waarom de individuele aanpak van de mentor en mentee, maar ook van de stakeholders, zo belangrijk is. De workshop
kan ook worden geleid of ondersteund door studenten.
Benodigdheden: 1 uur ǀ discussieleider ǀ 10-20 stakeholders in het MBO ǀ whiteboard / flip-over ǀ 5 sets kaarten
met op elk kaartje een zin

Stap 1) Maak groepen Splits de groep in tweetallen, afhankelijk van de grootte van de groep
Stap 2) Key-assets cards Deel de kaartjes uit. Op elk kaartje staat een belangrijk voordeel (in één zin uitgedrukt) van het
Supreme Mentoring Programma

Innerlijke kracht in mensen –

Match gebaseerd op unieke mensen –

Empowerment

Authenticiteit

Koppelen van het MBO met het bedrijfsleven

Op maat gemaakte diensten

& andere betrokken partijen
Bedrijfsmatige aanpak –
Netwerken

Match gebaseerd op de leerdoelen van de mentees
en de ervaringen van de mentoren

Focus op mensen

Focus op de student

in plaats van op de organisatie
Praat MET mensen

Herkennen van leerdoelen

in plaats van OVER mensen

achter leerdoelen

* De zinnen zijn opgesteld door Nederlandse studenten en mentoren tijdens de bespreking van de meest belangrijke succesfactoren van mentoring.

Stap 3) Discussie Leg uit dat alle tweetallen 20 minuten hebben om de kaartjes in volgorde van belangrijkheid te leggen.
Op een schaal van 1 tot 10 met 1 - meest belangrijk en 10 - minst belangrijk. Door deze activiteit wordt discussie
gestimuleerd en wordt er serieus nagedacht over de succesfactoren van mentoring.
Step 4) Open Discussie Laat alle tweetallen hun resultaten presenteren en bespreek deze. Noteer de top drie uitkomsten
op het whiteboard / flip-over. Herhaal kort het doel van de workshop en het belang van de discussie over mentoring.
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