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Werkboek mentor van nu,  
verantwoording en opzet

 Mentoren en coaches zijn in het huidige voortgezet onderwijs niet meer 
weg te denken. Als mentor of als coach ben je de spil in de begeleiding van 
je leerlingen. Je begeleidt je leerlingen bij hun persoonlijke ontwikkeling en 
het behalen van hun leerdoelen. Vaak ben je bovendien verantwoordelijk 
voor de groep waarin je leerlingen functioneren waarbij je zorgt voor een 
veilig leerklimaat. Voor alle leerlingen die je onder je hoede hebt en ook 
voor hun ouders vorm je het vaste aanspreekpunt. Je kunt je leerlingen hel-
pen inzicht te verwerven in wie ze zijn en wat ze kunnen. Dat is een bijzon-
der proces. 

Een proces waarin jij en je leerlingen vele emoties zullen ervaren. Een 
proces dat dikwijls niet makkelijk verloopt. Een goede mentor of coach 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, coach en als leerlingbegeleider heel veel leerlingen begeleid. Wij 
zijn er steeds meer van overtuigd geraakt dat wij tijdens die begeleidings-
processen zelf minstens net zoveel leren als onze leerlingen en dat leerlin-
gen daardoor één van onze belangrijkste bronnen zijn.

Dit werkboek is een aanvulling op Mentor van nu, de praktijkgids voor 
mentoren en coaches (Terpstra en Prinsen, 2011). 

In de geheel herziene versie van dit boek laten we vooral zien hoe je als 
mentor en als coach 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 met je leerlin-
gen communiceert, de manier waarop je met een groep omgaat en de ma-
nier 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 mentor- en groepslessen op te zetten als 
goede gesprekken te voeren met leerlingen. Voor een uitgebreide beschrij-
ving van de onderliggende processen en achtergronden verwijzen we naar 
Mentor van nu, de praktijkgids voor mentoren en coaches.
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Door het boek heen staan tips 
en belangrijke zaken om even 
bij stil te staan, aangegeven 
met: Tip

In deel 2 van dit werkboek hebben we een groot aantal oefeningen beschre-
ven. De oefeningen kunnen worden gebruikt tijdens de mentor- en groeps-
lessen 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 Faal-
angst, 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 mentor- en groeps-
lessen 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 nieu-
we 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. 

Daar waar we in de tekst ‘hij’ hebben gebruikt, kan ook ‘zij’ of ‘hen’ worden 
gelezen.

De vrouwelijke en mannelijke voorbeelden die we hebben gegeven, kun-
nen ook genderneutraal worden ingevuld.

Tenslotte hopen we dat dit boek zal bijdragen tot een type leerlingenbege-
leiding waarin jij je als mentor en als coach gehoord weet en erkend wordt 
in je kwaliteiten. En waardoor je voor je leerlingen een begeleider kunt zijn 
waarbij zij zich door jou gehoord weten en erkend worden in wie ze zijn. 
Dan kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot evenwichtige en verantwoorde-
lijke volwassenen. Daar waar wij van betekenis kunnen zijn in die ontwikke-
ling, 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.

Oosterhout en Houten, 2013 
Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen

In deze gewijzigde versie hebben we de tekst van het boek aangepast zodat 
het ook voor coaches van leerlingen en studenten mbo geschikt is. Boven-
dien hebben we op grond van onze ervaringen een aantal oefeningen aan-
gepast en enkele toegevoegd.

Oosterhout en Houten, 2022 
Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen



Deel 1
Uitgangspunten voor 
het verzorgen van  
mentor- en groepslessen
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Hoofdstuk 1
Aan de slag met de groep 

‘De eerste vereiste voor een leraar is liefde en een goed humeur.’
—(Sailer)

Hoe zet je mentor- of groepslessen op? Hoe zorg je voor een veilig leerklimaat?  
Hoe geef je leerlingen feedback? Hoe kun je een groepsgesprek voeren?  
In dit hoofdstuk komen allerlei antwoorden op deze vragen aan de orde. 
Bovendien worden vele praktische tips gegeven, in het bijzonder voor hoe 
je er als mentor of als coach voor kunt zorgen dat een groep leerlingen zich 
ontwikkelt tot een zo hecht mogelijke groep waarin zij kunnen leren en waarin 
hun persoonlijkheid zich kan ontwikkelen.

1.1  Het opzetten van een mentor- of groepsles

Op veel scholen worden in de onderbouw speciale mentorlessen verzorgd. 
Op andere scholen worden groepen leerlingen begeleid door coaches. Het 
doel van deze lessen is onder andere om de groepsvorming, zoals we heb-
ben beschreven in Mentor van nu (Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen, 
2011, paragraaf 4.3), op een positieve manier te laten verlopen. De mentor 
of coach kan in de groep aandacht besteden aan belangrijke gebeurtenis-
sen, de manier waarop conflicten worden opgelost, hoe met rouw en ver-
driet kan worden omgegaan, de manier van studeren, etc. 

In dit boek beschrijven we allerlei oefeningen en hulpmiddelen die be-
hulpzaam kunnen zijn bij het bespreekbaar maken van dergelijke onder-
werpen binnen een groep leerlingen. Aansprekende oefeningen verhogen 
de aandacht en kunnen bijdragen tot een grotere motivatie van leerlingen 
om actief aan de les deel te nemen
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Het rendement van een mentoruur is zeer afhankelijk van de manier waar-
op je daar invulling aan geeft. Of leerlingen iets leren van een oefening, zich 
bewuster worden van het effect van hun handelen, wordt vooral bepaald 
door de nabespreking van een oefening. Het gaat dan om vragen als: ‘Wat is 
er precies gebeurd?’ Wat hebben ze ervaren? Wat zou er anders of beter 
kunnen? Wat betekent dit voor onze groep?

Hoe opener je daarbij zelf bent, hoe veiliger de sfeer. Hoe veiliger de sfeer, 
hoe meer leerlingen bereid zijn om naar elkaar te luisteren en te leren als 
groep. Het welkom heten van leerlingen, het samen evalueren van het men-
toruur en het afscheid nemen van elkaar, spelen daarbij en belangrijke rol.

Tijdens de lessen worden vaak oefeningen gedaan die leerlingen in staat 
stellen elkaar beter te leren kennen. Bovendien ontwikkelen de leerlingen 
dankzij deze oefeningen nieuwe vaardigheden, ze leren erdoor samenwer-
ken en het groepsproces wordt erdoor bevorderd.

Het welslagen van de oefeningen hangt voor een belangrijk deel af van de 
uitleg die je erover geeft en de nabespreking ervan.

De manier waarop oefeningen effectief kunnen worden uitgelegd, staat 
beschreven in De zeven kwaliteiten van de meesterlijke docent (Terpstra en 
Dijksterhuis, 2019). Door oefeningen op deze manier uit te leggen, is de kans 
het grootst dat leerlingen de informatie kunnen onthouden en toepassen.

Als eerste wordt de procedure van de oefening uitgelegd, pas daarna volgt 
de inhoud.

De instructie over de procedure van een oefening omvat een aantal 
steeds weerkerende elementen.
• Hoeveel tijd is er beschikbaar?
• Met wie moet de opdracht worden gedaan? Alleen, in duo’s, in groepjes?
• Hoe moet de opdracht worden gedaan? 
• Hoe wordt de opdracht nabesproken?

En eventueel ook nog:
• Van wie krijg je hulp? (Bijvoorbeeld eerst van groepsgenoten; pas als de 

groep er niet uit komt van de mentor of de coach.) 

Tot slot wordt de inhoud van de opdracht uitgelegd. De reden daarvoor is 
dat de leerlingen niet alvast over de opdracht gaan nadenken en daardoor 
de rest van de procedure niet meer horen.
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1.2  De eerste les

Tijdens de eerste les wordt de toon gezet voor de wijze van werken tijdens 
het aankomende cursusjaar. De volgende onderdelen kunnen dan aan de 
orde komen.

Het doel van de mentor- of groepslessen
Om te beginnen maak je de leerlingen duidelijk dat jouw rol als mentor of 
coach inhoudt dat zij niet alleen tijdens  de les, maar ook daarbuiten, dat-
gene kunnen delen wat hen bezig houdt, waar ze last van hebben en waar ze 
hulp bij nodig hebben. Je treedt daarbij op als hun begeleider en benadrukt 
dat ze zelf aan de slag zullen moeten. Bovendien laat je iedere leerling zijn 
wensen en persoonlijke doelen voor het komende cursusjaar formuleren. 
En wat hij van de lessen, zijn klasgenoten en van jou verwacht.

Kennismaking
Aan de hand van verschillende kennismakingsoefeningen leren leerlingen 
elkaar en hun mentor of hun coach kennen. Hoe meer leerlingen van elkaar 
weten, hoe meer begrip zij voor elkaar ontwikkelen en hoe groter de onder-
linge veiligheid wordt. In een veilige groep kunnen leerlingen zichzelf zijn 
met al hun aardigheden en eigenaardigheden. Al doende leren leerlingen 
elkaars ‘gebruiksaanwijzing’.

Het verdient aanbeveling om tot eind november elke les te beginnen met 
een kennismakingsoefening, zodat de leerlingen elkaar door en door leren 
kennen. Ook daarna kan het nodig zijn om af en toe nog eens een oefening 
te doen waardoor de leerlingen nog meer vertrouwd met elkaar raken.

Het nabespreken van oefeningen.
Tijdens de les worden regelmatig oefeningen gedaan, zoals kennismakings-
oefeningen en thematische oefeningen. De wijze waarop deze oefeningen 
worden nabesproken kan veel invloed hebben op de manier waarop de 
leerlingen elkaar leren aanspreken en daarmee op de veiligheid in de groep.

De volgende procedure kan helpen een nabespreking op een veilige 
manier te laten verlopen.

Elke leerling die aan een oefening heeft meegedaan, zegt eerst iets posi-
tiefs over zichzelf en daarna over hoe hij de oefening heeft ervaren. Bijvoor-
beeld door antwoord te geven op vragen als: ‘Wat vond je goed van jezelf? 
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Waar was je tevreden over? Wat zou je nog meer willen zeggen?’
De andere leerlingen die aan de oefening hebben deelgenomen, worden 

uitgenodigd rechtstreeks op deze leerling te reageren en hem daarbij aan te 
kijken. Daarbij wordt hen gevraagd te beginnen met iets positiefs te zeggen 
over de bijdrage van de desbetreffende leerling aan de oefening, bijvoorbeeld 
op de volgende manier: ‘Ik vond … goed van jou.’ Of: ‘… vond ik erg prettig.’

Daarna krijgen de leerlingen de mogelijkheid om hun medeleerling een 
tip te geven. In totaal geven maximaal twee à drie leerlingen een tip. Meer 
tips zijn over het algemeen voor een leerling niet te overzien. Over de tips 
wordt niet gediscussieerd. Het staat de leerlingen vrij om wel of niet iets met 
de gegeven tips te doen. 

Het maken van werkafspraken 
In overleg met de leerlingen worden werkafspraken gemaakt die ertoe kun-
nen bijdragen een veilige sfeer te creëren. Dat kan bijvoorbeeld door de 
leerlingen zelf, in groepjes, de werkafspraken te laten bedenken met als 
startvragen: ‘Wat moet er gebeuren om mij in deze groep veilig te voelen? 
Wat mag er dan zeker niet gebeuren?’ 

Daarna wordt in samenspraak met de hele groep vastgesteld wat de uit-
eindelijke gezamenlijke afspraken zullen worden. Alle afspraken komen op 

een groot vel papier te staan dat tijdens elke les in de 
klas komt te hangen. Alle docenten die aan jouw klas 
lesgeven krijgen een afschrift van deze afspraken, zodat 
zij erop toe kunnen zien dat alle leerlingen zich aan deze 
afspraken houden en elkaar daarop rechtstreeks aan-
spreken. 

Elke leerling zegt apart, om de beurt, of hij akkoord 
kan gaan met de werkafspraken. 

Het is onze ervaring dat de volgende werkafspraken 
vaak naar voren komen.

• We bewaken onze eigen grenzen. Je zegt het bijvoorbeeld als je het verve-
lend vindt als iemand je aanraakt of iets naars tegen je zegt.

• We hebben respect voor andermans grenzen.
• We zeggen wat ons dwars zit en blijven er niet mee rondlopen.
• We nemen iedereen serieus. Er wordt niemand belachelijk gemaakt.
• We laten elkaar uitspreken.
• We uiten nooit kritiek op een ander over wie hij is, alleen over dingen die 

hij doet en kan veranderen.

Het doen van oefeningen
Het verdient aanbeveling om 
tijdens de oefeningen in een 
kring te zitten zonder tafels. Dat 
zorgt voor meer intimiteit en 
openheid.

!!
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• We zeggen regelmatig wat we goed vinden van elkaar.
• We zijn open en direct tegen elkaar.
• We komen op iedere bijeenkomst.
• We mogen fouten maken.
• We houden ons aan deze werkafspraken.

Het nabespreken van de les
Ook de les zelf wordt aan het eind van het uur, op dezelfde manier als de 
oefeningen, nabesproken. Deze nabespreking is van belang omdat de leer-
lingen zich er dan bewust van kunnen worden wat zij tijdens deze mentorles 
hebben geleerd of wat voor hen belangrijk is. Verder kunnen ze aangeven 
hoe ze deze mentorles hebben ervaren door antwoord te geven op vragen 
als: ‘Wat vond je fijn aan deze les?’ en: ‘Welke tip zou je willen geven?’ 

Niet alle leerlingen hoeven tijdens deze nabespreking iets te zeggen. Het 
gaat erom dat de hele groep met de belangrijkste bevindingen en tips kan 
instemmen. Tijdens de volgende lessen kun je met deze tips van de leerlin-
gen rekening houden.  

En op jouw beurt vertel je de klas hoe jij zelf deze les hebt ervaren.

1.3  Vervolglessen

Tijdens de vervolglessen kunnen de volgende onderdelen aan bod komen.
• Nieuwe kennismakingsoefeningen.
• Het bespreken van de opgedane ervaringen tijdens de voorgaande week  

aan de hand van vragen als: 
• ‘Hoe is het gegaan?’ 
• ‘Wat wil je hierover vertellen?’
• ‘Hoe heb je … ervaren?’
• ‘Wat zou je graag willen?’ 

• Leerlingen kunnen op elkaar reageren met inachtneming van dezelfde 
regels als bij het nabespreken van oefeningen.

• Terugkomen op de doelen van de mentoruren en waar nodig deze bij-
stellen.

• Het evalueren van de persoonlijke doelen van de leerlingen. Wat er wel 
en niet gelukt? Hoe komt dat? Wat heb je nodig om het anders of beter te 
doen?

• Thematische oefeningen, zoals het omgaan met conflicten, rouw en 
verdriet, etc.


