
Mentorentraining 2021-2022

Ben je komend jaar mentor? Heb je de 
mentorentraining nog niet of lang 
geleden gevolgd? Schrijf je dan in.

Tijdens drie bijeenkomsten is er veel 
ruimte voor uitwisseling en casuïstiek. 
De globale inhoud vind je in de 
beschrijving hiernaast.

Als het nog niet mogelijk is om de 
training fysiek te organiseren, zullen we 
de momenten opschuiven. Online is 
geen passende vorm gebleken voor 
deze training.

In het studiejaar 2021-2022 zijn er twee 
mentorentrainingen:
- 3 nov, 24 nov, 19 jan

aanmelden uiterlijk 15 september ‘21
- 9 mrt, 20 april, 25 mei

aanmelden uiterlijk 25 januari ‘22
De bijeenkomsten zijn van 15.00 – 17.00 
uur. Locatie volgt.

Schrijf je in voor één van deze 
momenten via deze link

Dagdeel 3: beoordelen en reflecteren

Aan het eind van deze bijeenkomst:
- weet je hoe je op een zo goed mogelijke manier feedback kunt geven op een les;
- weet je hoe je studenten kunt helpen met reflecteren aan de hand van Korthagen;
- heb je inzicht in je eigen stijl van feedback geven en vragen stellen (Merid en didactisch 

coachen);
- weet je hoe je studenten zo goed mogelijk kunt begeleiden 

richting de bekwaamheidseisen van een 
startbekwame leerkracht.

Dagdeel 1: Merid-model en verwachtingen

Aan het eind van deze bijeenkomst:
- kun je met behulp van het Merid-model bewuste keuzes 

maken t.a.v. de begeleiding van een student;
- weet je wat er van jou als mentor wel en niet verwacht 

wordt;
- weet je wat je kunt verwachten van flex- en voltijdstudent 

in de verschillende fasen van hun opleiding
- heb je handvatten om een student te motiveren

Dagdeel 2: (didactisch) coachen 

Aan het eind van deze bijeenkomst:
- heb je handvatten hoe je studenten kunt begeleiden naar de zone van naaste 

ontwikkeling;
- ken je principes van didactisch coachen en kun je je eigen werkwijze hiermee analyseren.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jkPTk4ZrxE2N5ZNG6f1THwu0JrYOp05BgGdwjO3OqmJUODNUUFlJVlpUQVUzWk9MVFU1UUVUN0QzRC4u

