Mentorenopelding

WAAROM
Omdat jij begrijpt dat goed onderwijs begint bij het maken van het juiste contact met
je studenten. Waarschijnlijk kan je dat al lang, echter deze training zal je voorzien in de
basisbeginselen van de veranderende rol van docent naar coach. Jarenlang hebben we
van onze leerlingen en studenten gevraagd om alleen maar antwoord te geven op de
vragen die we ze stelden. Nu is het tijd om ze te leren hoe ze zelf vragen kunnen stellen
en zo hun plek in de wereld in te gaan nemen. Jouw rol verplaatst zich in het klaslokaal
van voor de groep naar diegene die achter de studenten staat en ze ondersteunt en
uitdaagt om zelf op zoek te gaan naar de antwoorden in zichzelf. Met internet als
algemene vraagbaak is de rol van docent drastisch aan het veranderen, daarnaast
leiden we leerlingen en studenten op voor een immer sneller ontwikkelende
beroepswereld. Dit vraagt andere vaardigheden, zowel van de student als van jou, de
docent.

HOE
Tijdens twee dagdelen word je opgeleid om je studenten beter te ondersteunen als
docent, slb- er en als beginnend coach.
Dit doen we door je de tijdens de eerste dag (-IK-) te laten focussen op jezelf. Pas
wanneer je de theorie op jezelf hebt toegepast zal je in staat zijn om je studenten
verder te helpen: Lead by example noemen we dat. Wanneer jij weet wat jouw
kernwaarden, innerlijk kompas en je kwispel zijn, dan ben je in staat om vanuit die rust
gedegen beslissingen te nemen. Hierdoor is het makkelijker om jezelf even op de
achtergrond te plaatsen, eens echt goed te luisteren, wat zegt iemand tegen je. Zonder
al te veel conclusies te verbinden aan het verhaal, zonder diegene van goedbedoelde
antwoorden te voorzien, gewoon luisteren. Leren beseffen dat jouw opvatting over het
leven niet per definitie je studenten verder helpt, zij lopen hun eigen pad, respecteer
dat en creëer hierdoor een veilige omgeving van gelijkwaardigheid en vertrouwen.
Tijdens de tweede dag (-WIJ-) reiken we je verschillende tools aan om je studenten te
begeleiden in een een-op-een-gesprek en klassikaal. Denk hierbij aan oefeningen om
richting te bepalen, oefeningen in het denken in mogelijkheden, focussen van energie
en natuurlijk het leren stellen van goede vragen. Een goede coach krijgt helder wat een

Mentorenopleiding

student echt probeert te zeggen, zonder te raden maar door goed door te vragen.
Iemand draagt negen van de tien keer de antwoorden in zich, er is vaak alleen een
professional nodig om die antwoorden aan het licht te brengen, jij dus.
De wereld verandert door je voorbeeld, niet door je mening. Welk voorbeeld ga jij
geven?

DOEL
Het afleveren van pro-actieve, kritische studenten die in een rap veranderende wereld
de juiste vragen weten te stellen waardoor ze in nieuwe situaties bij zichzelf te rade
kunnen gaan om van binnenuit een nieuwe koers te schieten.

NIVEAU
HBO denkniveau.

DOELGROEP
Mentoren, studieloopbaan begeleider, loopbaanoriëntatie en begeleiding mentoren.
Ook is deze training voor Mastermind mentoren, die de Masterminds van het Young
Guns programma kunnen leiden op school.

DOELSETLLINGEN
1.

Kennismaken met coaching

2.

Leren goed te luisteren

3.

Leren richting bepalen

4.

Leren goede vragen te stellen

5.

Leren co-creëren met je studenten

6.

Leren het voorbeeld te zijn (zonder het van de daken te schreeuwen)

7.

Leren kwetsbaar te zijn
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CERTIFICERING
Na afloop ontvang jij het Young Guns Mentor certificaat.

TIJDSINVESTERING
De Mentorenopleiding bestaat uit 2 bijeenkomsten.
Training 1

1 ochtend

4 uur per bijeenkomst

4 uur

Training 2

1 ochtend

4 uur per bijeenkomst

4 uur

TOTAAL

8 uur

THEMA'S EN PLANNING
Dag 1

Dag 2

Wie ben ik en waar identificeer ik mij mee?

Veiligheid creëren

Welke rol wil je vertolken

Goede vragen stellen

Van Dromen naar Doen

Authenticiteit en congurentie

De held van je eigen verhaal

De student is eigenaar

Van slachtoffer naar schepper

Samen een plan maken
Hoe zet je een Mastermind op?

INVESTERING
Mentor – de complete opleiding

€1150,00

BIJ JOU OP SCHOOL?
Reserveer een plek in de Mentoren Opleiding op de website. Kies meteen welk
startmoment jou het beste uitkomt.
Samen met je collega('s) inschrijven? Dat kan eenvoudig door aan te geven om hoeveel
plekken het gaat.

Heb je nog een vraag? Check de FAQ op de website, of stel je vraag via het online
formulier!

