Rolmodellen
Workshop
‘Wat Studenten
nodig hebben
voor een
Succesvolle
Studieloopbaan’

Mentoring Netwerken

Het doel van deze workshop is om mensen bewust te maken van de voordelen
van mentoring voor stakeholders en met name voor studenten.
Deze workshop geeft het Supreme Mentoring Team de mogelijkheid stakeholders
(bedrijfsleven, overheidsinstellingen, schooldirectie, studenten, etc.) te betrekken
bij mentoring en ze de voordelen van mentoring voor studenten te laten inzien.
Door het creëren van discussies tussen verschillende stakeholders zullen mensen
actief gaan nadenken over de voordelen van mentoring.

Benodigdheden: 1 uur ǀ discussieleider ǀ 10-20 stakeholders ǀ whiteboard / flip-over ǀ 5 sets van kaartjes met
sleutelwoorden
Stap 1) Vorm groepjes Verdeel de groep in vijf kleinere groepjes, afhankelijk van de grootte van de groep. Elke groep
bestaat uit maximaal vier personen. Houd er rekening mee dat elke kleine groep een weerspiegeling zou kunnen zijn van
de totale groep. Er zou bijvoorbeeld in elke groep een student, een persoon uit het bedrijfsleven en een docent moeten
zitten. Zorg ervoor dat er geen groepen zijn met alleen maar docenten, studenten of mensen uit het bedrijfsleven.
Stap 2) Centrale vraag Als de groepjes zijn gevormd, stel je de centrale vraag van de workshop: ‘Wat is het belangrijkste
voor studenten in hun studieloopbaan? Zorg ervoor dat deze vraag ergens op een centrale plek te zien is (whiteboard,
flip-over), zodat alle deelnemers deze gedurende de hele workshop kunnen zien.
Stap 3) Kaartjes met sleutelwoorden Deel setjes bestaande uit 8 kaartjes (elk met een sleutelwoord) uit aan de groepen
en laat ze de woorden in volgorde van belangrijkheid leggen*.
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* Deze sleutelwoorden zijn ontwikkeld op basis van een discussie tussen Nederlandse studenten. Voel je vrij deze aan te passen of te vervangen als je dit nodig vindt.

Stap 4) Discussie Leg uit dat alle groepen 20 minuten hebben om de 8 sleutelwoorden op basis van belangrijkheid in de
juiste volgorde te leggen met 1 - meest belangrijk en 8 - minst belangrijk. Deze activiteit stimuleert discussie en zorgt
ervoor dat er serieus wordt nagedacht over het belang van mentoring voor studenten.
Step 5) Open Discussie Laat alle groepen de resultaten presenteren en bespreek deze. Herhaal kort het doel van de
workshop en het belang van mentoring.
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