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Toolbox voor de digitale mentor Voortgezet en Beroepsonderwijs 
 
 
De mentor heeft een vakoverstijgende begeleidingstaak voor de leerlingen uit zijn/haar klas 
of groep. In de nieuwe situatie staat communicatie centraal. Zorg dat je een helder 
communicatieplan hebt wat voor jou en je leerlingen het beste functioneert. Realiseer je dat 
je waarschijnlijk nooit al je leerlingen op deze manier kunt bereiken, en dat je flexibel zal 
moeten zijn om ook aanvullende communicatiemiddelen te gebruiken waar nodig.  
 
Algemene aandachtspunten in de communicatie: 

• Kies via welk medium je het liefst wil communiceren 
• Informeer hierover leerlingen van je groep, ouders en collega’s (maak gebruik 

van bestaande kanalen die je al hebt en/of succeservaringen van collega’s die al 
een digital platform gebruiken) 

• Zorg dat je zo veel mogelijk bereikbaar bent voor vragen en hulp. In deze 
bijzondere tijd moeten we flexibel zijn en waar mogelijk onze beschikbaarheid 
voor de mentorstudenten mogelijk wat uitbreiden 

• Zorg dat je vinger aan de pols houdt, dat je continuïteit biedt in je begeleiding als 
mentor; dat je je afspraken met leerlingen nakomt en dat je je rol als 
vertrouwenspersoon integer vervult. Neem bij twijfel over wat te doen met 
bepaalde informatie contact op met je zorgcoördinator of begeleidingsmanager. 

 
 
Het werkterrein van de mentor kent, net zoals in de ‘gewone’ onderwijssituatie, taken ten 
aanzien van: 
 

A. Individuele begeleiding van alle leerlingen van zijn/haar mentorklas 
3 aandachtsgebieden voor de mentor op afstand in deze periode: 
1. Welzijn (hoe gaat het met de leerling) 
2. Leerproces (kan de leerling in de nieuwe vorm leren; wat is daarvoor nodig) 
3. Perspectief op de komende tijd (gaat er nog iets veranderen, wat kan de leerling 

zelf nog aanpassen of doen; ruimte voor persoonlijke invulling) 
NB: zie de figuur van “Oog van de Meester” (p 5) waarin de aandachtsgebieden van de 
mentor staan uitgewerkt, en zie in de bijlage het advies “ Richtlijn voor een gesprek over 
de sociaal-emotionele ervaring van de nieuwe situatie met de leerlingen” 
Zorg dat je met alle leerlingen een individueel mondeling gesprek hebt zodat je de 
situatie van alle leerlingen goed in beeld hebt. Inventariseer in het eerste gesprek de 
situatie vwb digitale leermogelijkheden (zie Digital First Aid Kit KO/BO) en mogelijke 
belemmeringen daarin. Je kan voor de individuele gesprekken een schedule online 
maken en leerlingen zich laten intekenen. Geef leerlingen ook de ruimte om zelf een 
gesprek aan te vragen met jou als mentor in de komende tijd.  
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B. Aandacht voor begeleiding van de groep waar de leerling deel van uit maakt 

• Zorg voor een structureel / wekelijks contact moment met je groep als geheel, 
zeker aan het einde van de eerste digitale lesweek! 

• Afhankelijk van de leeftijd van de mentorleerlingen zal je meer of minder vaak 
een groepsmoment inzetten. Voor jongere leerlingen zoals in ciclo basico kun je 
1 of 2 x per week een moment inroosteren waarin je via een platform als zoom 
of hangouts als klas samenkomt om de leerlingen als groep te informeren over 
hoe het met jou gaat, te vragen hoe het met hen gaat, en hen te informeren over 
wat er de komende dagen van hen wordt verwacht, etcetera 

• Je kunt ook maatjes vormen in je groep waar leerlingen ook bij terecht kunnen 
voor onderlinge steun, bijvoorbeeld als er moeilijkheden zijn met opdrachten of 
digitale programma’s 

• Zorg dat het duidelijk is bij wie leerlingen met vragen of problemen terecht 
kunnen.  

 
 

C. Contact met ouders (in ieder geval voor AVO en EPB) 
Zorg dat je ook een platform of medium vindt/gebruikt waarmee je de ouders van de 
mentorleerlingen kunt bereiken om hen te informeren over wat te verwachten van jou 
en van de school, bijvoorbeeld wat de (week)planning is; wat er van hen gevraagd wordt 
op gebied van studiebegeleiding van hun kinderen, en geef ook aan op welke manier en 
welk moment ouders ook met jou kunnen communiceren (schriftelijk/mondeling). 

 
 

D. Contact met collega’s, directie en zorgteam 
Als mentor heb je een centrale functie voor de leerlingen in de informatie over allerlei 
aspecten van de school en het onderwijs in deze situatie; zorg dat je de communicatie 
met collega’s, coördinatoren, directie en zorgteam goed onderhoudt zodat je zo goed 
mogelijk op de hoogte bent van wat er gaande is dat de leerlingen betreft uit jouw 
mentorklas/groep, en dat je belangrijke informatie van je mentorleerlingen op tijd 
doorgeeft aan je collega’s. 

 
 

Specifieke aandachtspunten voor EPI: 
- Voer ook hier zeker in de begin periode van het digitaal les krijgen een individueel 

gesprekje met alle studenten voor de persoonlijke aspecten van hun situatie 
(algehele gezondheid/welzijn, studie-omstandigheden thuis, internet, 
begeleidingsmogelijkheden door anderen in huis en dergelijke) 

- Na deze inventarisatie kan er een wekelijkse video gestuurd worden met updates 
van informatie over school en onderwijs van de betreffende unit/opleiding 
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- Zorg dat je zo veel mogelijk bereikbaar bent voor vragen en hulp. Wees flexibel en 
vergroot eventueel je beschikbaarheid voor de mentorstudenten uit je groep, binnen 
jouw grenzen 

- Zorg dat je vinger aan de pols houdt bij alle studenten, ook al zijn ze wat ouder 
- Zorg dat je je studenten goed op de hoogte houdt van berichten uit de opleiding; 

ook als je nog geen antwoorden hebt op vragen laat dat dan ook weten aan je 
studenten (continuïteit) 

- Stimuleer onderling contact onder de studenten en organiseer ook zelf regelmatig 
een online groepssessie 

- Onderhoudt ook hier contact met ouders indien nodig en mogelijk 
 
 
Tenslotte:  

• Zorg dat je weet waar je terecht kunt met vragen die jij zelf als mentor niet kunt 
beantwoorden 

• Zorg dat je op de hoogte bent van externe hulpdiensten (Telefon pa Hubentud/ 
Directie Sociale Zaken/ crisisopvang) voor gevallen die jouw competentie te boven 
gaan 

• Zorg, wanneer je een leerling/student doorverwijst, dat je vinger aan de pols houdt 
bij de leerling, contact onderhoudt met de leerling/student  

• Informeer en houdt contact met het zorgteam van je school bij situaties van 
doorverwijzing 

 
 
Toelichting op de 3 werkterreinen van de mentor met het model van “Het oog van de 
meester” 

  

‘Het oog van de meester’
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Links: 
https://www.landstedegroep.nl/coronavirus 
https://www.landstedegroep.nl/landstede-groep/onderwijs-op-afstand/ 
Deze gaat over het werken met Teams 
 
6 Tips over afstandleren gedurende de corona uitbraak: 
http://blogs.edweek.org/edweek/DigitalEducation/2020/03/covid_19_online_learning_sch
ool_district.html  of in het nederlands: 
https://www.onderwijsvanmorgen.nl/leren-op-afstand-tijdens-het-coronavirus-6-tips/ 
 
Voor elke mentor: 
Hele website de moeite waard met een schat aan werkmaterialen. Hierbij een en ander 
alvast eruit gepikt voor u: 
https://www.voorelkementor.nl/documenten/taakkaart.pdf 
 
Online leren door OAB Dekkers: 
https://www.hulpmetonlineleren.nl/ 
Gratis hulp met online leren met dagelijkse webinars  
 
https://www.keesvanoverveld.nl/files/leer-leerlingen-levensvaardigheden.pdf 
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BIJLAGE: Richtlijn voor een gesprek over de sociaal-emotionele ervaring van de nieuwe 
situatie met de leerlingen; pas deze aan naar de taal en de leeftijdsgroep van de leerlingen in 
jouw mentorgroep 
 

 
Bron: Kees van Overveld, Sociaal-emotioneel Leren als basis (2017) 
 


