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‘Alles wat ons in anderen interesseert,
kan ons iets doen begrijpen over onszelf.’
—(Carl Gustav Jung)
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Mentor van nu;
verantwoording en opzet
Mentoren zijn in het huidige voortgezet onderwijs niet meer weg te denken.
Ze zijn de spil in de begeleiding van leerlingen. In de onderbouw hebben ze
dikwijls een hele klas onder hun hoede terwijl zij in de bovenbouw vaak
door leerlingen individueel als mentor worden gekozen. Voor alle leerlingen
die zij onder hun hoede hebben en ook voor hun ouders vormen zij het
vaste aanspreekpunt. Mentoren kunnen hun leerlingen helpen inzicht te
verwerven in wie ze zijn en wat ze kunnen. Dat is een bijzonder proces. Een
proces waarin je als mentor en als leerling vele emoties zult ervaren. Een
proces dat dikwijls niet makkelijk verloopt. Een goede mentor zijn voor leerlingen en hen begeleiden in hun groeiproces is niet alleen een vak maar
vooral een kunst.
In al die jaren dat wij in het onderwijs werkzaam zijn, hebben wij als
mentor en als leerlingbegeleider heel veel leerlingen begeleid. Wij zijn er
steeds meer van overtuigd geraakt dat wij tijdens die begeleidingsprocessen
zelf minstens net zoveel leren als onze leerlingen en dat leerlingen daardoor
één van onze belangrijkste bronnen zijn.
Dit werkboek is een aanvulling op Mentor van nu, de praktijkgids voor
mentoren (Terpstra en Prinsen, 2011).
In dat boek laten we vooral zien hoe je als mentor op een zinvolle manier
je leerlingen kunt begeleiden door werkelijk contact met hen te maken. We
hebben processen beschreven die dit contact sterk beïnvloeden, zoals de
manier waarop je als mentor met leerlingen communiceert, de manier
waarop je met een groep omgaat en de manier waarop je je als mens in het
contact met leerlingen manifesteert.
We hebben ervoor gekozen om in het eerste deel van dit werkboek korte
stukken uit Mentor van nu te herhalen, ze samen te vatten en aan te vullen
met praktische tips. Daardoor is de informatie in deel 1 van dit werkboek
een samenhangend geheel geworden van praktische uitgangspunten. Zij
stellen je in staat om zowel goede mentorlessen op te zetten als goede gesprekken te voeren met leerlingen. Voor een uitgebreide beschrijving van de
onderliggende processen en achtergronden verwijzen we naar Mentor van
nu, de praktijkgids voor mentoren.
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In deel 2 van dit werkboek hebben we een groot aantal oefeningen beschreven. De oefeningen kunnen worden gebruikt tijdens de mentorlessen en
gedurende de begeleiding van individuele leerlingen tijdens hun ontwikkeling tot betekenisvolle volwassenen. Daarbij hebben wij ons laten inspireren
door verschillende boeken, waaronder het Trainersboek Faalangst, Examenvrees en Sociale vaardigheden (Prinsen. Lannoo 2011), Pubers van nu (Prinsen
en Terpstra, 2009), Energize II en III (Tielemans,2004 en 2007) en Ontwikkelen
van EQ (Galenkamp, Van der Harst en Roelofs, 2003). Alle oefeningen die wij
hebben beschreven zijn geschikt voor jongeren van tien tot achttien jaar en
hebben hun waarde tijdens vele mentorlessen en gesprekken bewezen.
Hoe kun je dit boek gebruiken?

!!

Je hoeft dit boek niet op pagina één te beginnen en te eindigen op de laatste
pagina.
Lees wat je bewust wilt lezen. Beschouw dit boek als een soort reisgids.
Als je een reisgids leest, zoek je naar nieuwe informatie, naar datgene dat je
nog niet weet, je nieuwsgierig maakt en doet verlangen om op reis te gaan.
Zo is dit boek ook bedoeld. Als je alleen maar op zoek bent naar oefeningen,
sla dan het eerste deel over of lees het later nog eens als bevestiging van wat
je al goed doet.

Door het boek heen staan tips
en belangrijke zaken om even
bij stil te staan in een kader met
twee uitroeptekens.

Daar waar we in de tekst ‘hij’ hebben gebruikt, kan ook
‘zij’ worden gelezen en daar waar we vrouwelijke voorbeelden hebben gegeven, kunnen ook mannelijke worden ingevuld.

Tenslotte hopen we dat dit boek zal bijdragen tot een
type leerlingenbegeleiding waarin jij je als mentor gehoord weet en erkend wordt in je kwaliteiten. En waardoor je voor je leerlingen een mentor kunt zijn waarbij zij zich door jou gehoord weten en erkend worden in wie ze zijn. Dan kunnen leerlingen zich
ontwikkelen tot evenwichtige en verantwoordelijke volwassenen. Daar waar
wij van betekenis kunnen zijn in die ontwikkeling, weerspiegelt zich onze
missie en onze passie voor leren.

Oosterhout en Houten, 2012
Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen
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Bij de tweede druk

In de tweede druk is een paragraaf over gesprekken met ouders of verzorgers opgenomen. Bovendien hebben we een aantal oefeningen toegevoegd
en enkele andere oefeningen uitgebreid. Daarnaast zijn een aantal storende
drukfouten hersteld.
Voor het overige is deze druk hetzelfde als de eerste.
Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen
Oosterhout en Houten, 2013

Deel 1
Uitgangspunten voor
het verzorgen van
mentorlessen

Mentoren vervullen in het huidige voortgezet onderwijs
een belangrijke spilfunctie bij de begeleiding van leerlingen.
Zij kunnen hun leerlingen helpen inzicht te verwerven in
wie ze zijn en wat ze kunnen.
Dat is een bijzonder proces, waarbij van jou als mentor veel
creativiteit wordt gevraagd. Zodoende kun je jouw leerlingen
die ervaringen laten opdoen waardoor zij sociaal vaardiger
worden en meer zelfvertrouwen ontwikkelen. En beter leren
samenwerken. Een ontwikkeling waarbij jij en je leerlingen
vele emoties zullen ervaren. Dat proces verloopt dikwijls niet
makkelijk maar schenkt vaak veel voldoening.

Klaas Jan Terpstra
Trainer en coach
van OsmoConsult
Herberd Prinsen
Trainer en coach
van HPC

In het Werkboek Mentor van nu beschrijven de auteurs
(beiden counselor, trainer-coach en opleider) hoe je een serie
mentorlessen kunt opzetten. Daarnaast komt een groot aantal,
helder beschreven, oefeningen aan de orde waarvan je zowel
in de klas als tijdens individuele gesprekken met je leerlingen
gebruik kunt maken. Het Werkboek Mentor van nu vormt één
geheel met het eerder verschenen Mentor van nu, De mentor
als hart van de leerlingbegeleiding. Daarin worden vooral
mentorvaardigheden beschreven en de manier waarop je
een goede mentor voor je leerlingen kunt zijn.
Mentor van nu bevestigt je in dat wat je als mentor al goed
doet en helpt je nieuwe wegen te vinden om daarin nog beter
te worden. Het ondersteunt je bij het vormgeven van een
leven lang leren en stelt je in staat zoveel mogelijk te
genieten van het groeiproces van de leerlingen die aan
jou zijn toevertrouwd.

Dit is een uitgave van
www.onderwijsvannu.nl

