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Mentorencursus
Mentorencursus op locatie
Een van de zaken, die alle scholen die uiteindelijk willen voldoen aan de vereisten om het bordje van
gecertificeerd ‘opleidingsschool van De Stedendriehoek’ aan de muur willen hebben, is het met alle
mentoren deelnemen aan de mentorencursus.
De cursus wordt gratis aangeboden aan alle deelnemende scholen en mentoren van
opleidingsschool ‘De Stedendriehoek’ en wordt op de eigen school verzorgd door de ‘eigen’
relatiebeheerder, evt. in samenwerking met de oids.
Voor nieuwe collega’s die later op verschillende basisscholen van de opleidingsschool
binnenstromen, wordt er jaarlijks in het voorjaar op Saxion een broodjescursus georganiseerd.

Mentoren zijn belangrijk
Binnen het concept ‘opleiden in de school’ is de mentor degene die misschien wel het meest van alle
medewerkers degene, die de student echt opleidt.
In het kader van opleiden in de school wil De Opleidingsschool de begeleidingsvaardigheden van
mentoren versterken. Daar profiteren onze studenten van, maar evenzeer hopen we dat mentoren
door de handvatten die ze krijgen aangereikt meer doelgericht, efficiënt en vooral met veel plezier
met de student aan de slag gaan.
De mentor van een pabostudent is een belangrijke schakel in het opleidingstraject voor nieuwe
leerkrachten basisonderwijs.
Dat geldt zeker voor studenten aan het begin staan van hun opleiding. Zij ontlenen aan de wijze
waarop hun mentor invulling geeft aan het leraarschap in eerste instantie het beeld van ‘de
leerkracht’, wat vervolgens medebepalend kan zijn voor het al dan niet vervolgen van de opleiding.
De mentor kan natuurlijk prima vanuit een coachende grondhouding werken, maar zijn rol is in
principe niet direct coachend, maar begeleidend. De mentor maakt het de student mogelijk te
werken aan zijn doelen en plannen voor de betreffende stageperiode en ondersteunt hem daarbij
met raad en daad. Een mentor ondersteunt een student bij zijn leerproces, helpt valkuilen te
herkennen en eventueel te voorkomen, geeft de student feedback en tips, reflecteert ook vanuit de
eisen van de vakdidactiek op het werk van de student. De mentor blijft dus heel dicht bij de
leerdoelen van de student en leert hem zijn werk beter te doen.

Het traject bestaat uit twee bijeenkomsten met als thema’s:







inhoud van het pabo-curriculum
taakomschrijvingen en procedures binnen de Opleidingsschool
communicatievaardigheden en studentbegeleiding
begeleidings-en beoordelingsinstrumenten
competentieprofiel mentoren
persoonlijke stagedoelen en schoolspecifieke doelen

Wil je een mentorencursus op jouw school organiseren,
neem contact op met Wim Vermeulen: w.vermeulen@saxion.nl
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