
 

Word mentor! 
 ...................................................................................  

 
Zet jouw kennis en ervaring als zij-instromer of langstudeerder in om nieuwe zij-instromers 

beter te laten landen in de schoolorganisatie. Onderzoek laat zien dat goede begeleiding 

vanuit eigen ervaring de meest genoemde succesfactor is als het gaat om o.a. zij-instroom in 

het beroep of de aanpak van langstudeerders. 

 

Werk je in het voortgezet onderwijs en was je zelf ooit zij-instromer of langstudeerder? Heb je 

gedurende het schooljaar 2022-2023 ongeveer 40 uren beschikbaar voor de begeleiding van 

nieuwe zij-instromers en langstudeerders? Haal jij er voldoening uit om andere mensen te 

helpen? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Als mentor: 

• Begeleid je 3 tot 6 mentees (met een gelijke achtergrond als jezelf) van verschillende scholen 

gedurende een schooljaar;  

• Maak je zelf afspraken met je mentees over wijze, frequentie en duur van de contactmomenten; 

• Ben je benaderbaar en bied je een veilige en open ruimte voor de mentee(s) om alle 

onderwerpen te kunnen bespreken;  

• Ben je hulpvaardig en help je mentee(s) om doelen te bereiken; 

• Ben je begeleidend, maar niet oplossend. Als mentor geef je tips en deel je ideeën uit eigen 

ervaring. Je hoeft niet alles te weten. Maar wat je weet, deel je met je mentee(s);  

• Ben je meelevend en betrokken; je toont oprechte interesse in de mentee(s) en verplaatst je in 

de situatie van de mentee; 

• Faciliteer je intervisie tussen de mentees zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar 

kunnen leren; 

• Neem je samen met andere mentoren en met mentees deel aan leernetwerkbijeenkomsten; 

• Ben je uitdrukkelijk niet het aanspreekpunt voor didactische en pedagogische vragen, maar het 

maatje voor de dilemma’s uit de praktijk op de weg naar bevoegdheid; 

• Ontwikkel je jezelf in de begeleiding van (toekomstige) collega’s. 

Ondersteuning 

En uiteraard krijg je bij dit alles ondersteuning vanuit Voion. Eind oktober starten we met een online 

kick-off bijeenkomst voor mentoren. Tijdens deze bijeenkomst bereiden we je voor zodat je precies 

weet wat er van je verwacht wordt.  

 



 

 

Monitoring en evaluatie 

Voion zal het gehele mentoringtraject monitoren en evalueren. De vraag of de extra geboden 

begeleiding en intervisie in de behoefte van de zij-instromers voorziet, staat hierbij centraal. De 

uitkomsten zullen we samen met de ervaringen (in de vorm van een praktijkverhaal) breed met de 

sector delen.   

 

Interesse om mentor te worden? 

Neem dan contact op met Robert Hommen (r.hommen@caop.nl), adviseur onderwijsarbeidsmarkt 

Voion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOION 

Voion is kennis- en sparringpartner voor het voortgezet onderwijs op het gebied van  

de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken.  

 

 

WWW.VOION.NL ● INFO@VOION.NL 
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