Rolmodellen
Workshop
‘Effectieve
Mentoring’

Mentoring Netwerken

Het doel van deze workshop is mensen te laten discussiëren over de verschillende
aspecten van mentoring en als gevolg hiervan te besluiten wat de prioriteiten zijn voor
de school die mentoring toepast.

Door mensen te laten praten en discussiëren binnen de school en stakeholders hierbij te betrekken, raakt het Supreme
Mentoring team (dat verantwoordelijk is voor de implementatie van mentoring in het schoolprogramma) vertrouwd met
alle aspecten van mentoring. De workshop is bedoeld om een beter idee te krijgen van de aspecten die het meest
belangrijk zijn voor de specifieke situatie van de school die het implementeert. Het SUPREME Mentoring Programma is
ontwikkeld als begeleidende methodologie voor de implementatie van mentoring in MBO-scholen. De strategie om
SUPREME mentoring te implementeren moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de situatie van de
MBO-scholen. Door rekening te houden met de landelijke situatie en de lange termijn doelstellingen van een school kan
een succesvolle uitvoering van Supreme Mentoring worden bereikt. Besluitvorming met betrekking tot prioriteiten en
belangrijkheid van de verschillende aspecten van mentoring is hierbij cruciaal. Deze workshop is gebaseerd op de
aanbevelingen van de Amerikaanse mentoring onderzoeker Jean Rhodes.
Benodigdheden: 1 uur ǀ discussieleider ǀ 6-12 mensen uit het Supreme mentoring team en stakeholders ǀ 3/4
setjes kaarten
Stap 1) Maak groepjes Splits de groep op in groepjes van drie, afhankelijk van de grootte van de groep.
Stap 2) Kaartjes Deel kaartjes uit* met daarop statements die belangrijke aspecten van het Supreme Mentoring
Programma bevatten.
1) Benader de juiste doelgroep. Sommigen hebben het niet nodig. Sommigen vertrouwen het niet. Richt op de groep
hiertussen die wel in staat is om relaties aan te gaan maar het niet doen.
2) Investeer in je mentoren. Zodat ze in het programma blijven. Zodat ze zich inschrijven en op komen dagen. Zodat ze de
vaardigheden hebben voor een oudere-jongere relatie. Voor belangenbehartiging.
3) Beheer je programma en matches. Een teken van effectiviteit is de duur van de mentorrelatie.
4) Laat mentoring deel uitmaken van jeugdprogramma’s. Het effect blijft, ook wanneer het programma eindigt, als gevolg van
de mentorrelatie. Langdurig effect.
5) Zorgvuldige werving van mentoren. Zoek naar een positieve houding en gevoeligheid ten opzichte van jongeren/jeugd. Richt
op juiste verwachtingen op beide manieren.
6) Experimenteer met mentoring geïnitieerd door jongeren. Leer ze open te staan voor ondersteuning en contact. Laat ze hun
eigen match bepalen.
7) Focus op de kwaliteit van de match. Vermijd massaproductie alleen maar omwille van de directie. Zoek bij het maken van
een match naar gemeenschappelijke interesses en het gevoel van verbondenheid.
8) Richt op naschoolse afspraken tussen mentor en mentee. Zodat er geen lessen worden gemist. Zodat ze gefocust blijven.
* De statements op de kaartjes zijn quotes uit de toespraak van Prof Dr Jean Rhodes, Center of Evidence Based Mentoring, Boston USA, tijdens het International
Mentoring Congress in Heerenveen, NL in Maart 2014. http://www.mentorprogrammafriesland.nl/pageid=823/Keynote_speaker_Prof_dr_Jean_Rhodes.html

Step 4) Discussie Leg uit dat alle groepjes 20 minuten hebben om de 5 belangrijkste statements te selecteren. Door deze
activiteit wordt discussie gestimuleerd en wordt er serieus nagedacht over de succesfactoren van mentoring.
Stap 5) Open Discussie Laat alle groepjes hun resultaten presenteren en bespreek deze. Noteer de resultaten op het
whiteboard / flip-over. Herhaal kort het doel van de workshop en het belang van de discussie over mentoring.
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