
   

   

Profiel	mentor	

De mentor 

De mentor staat in voor de opleiding en begeleiding van de lerende op de werkplek. Aangezien de 

lerende een omvangrijk deel van de opleiding doorbrengt op de werkplek speelt de mentor een erg 

belangrijke rol in het leerproces. 

De mentor staat in voor een goed verloop van het leerproces van de jongere en volgt de 

competentieverwerving van de lerende op. De mentor is het aanspreekpunt voor de lerende en voor 

de trajectbegeleider van de opleidings- of onderwijsverstrekker. 

De mentor hoeft deze taken niet allemaal zelf op te nemen, maar kan ook collega’s inschakelen in 

het leerproces van de jongere. Het is dan ook belangrijk dat het volledige team achter de keuze staat 

om een jongere op te leiden. 

De rol van mentor vergt heel wat vaardigheden. Daarom is in de erkenningsvoorwaarden voorzien 

dat de mentor minsten 25 jaar moet zijn en minstens vijf jaar praktijkervaring moet hebben.  

Van de mentor wordt het engagement verwacht om zich te professionaliseren in het mentorschap. 

Hiertoe is er een ruim aanbod van opleiding, begeleiding en ondersteuning voor de mentor voorzien. 

Zowel Diverscity als VIVO organiseren gratis opleidingen voor mentoren. 

 

Mentorschap 

Het mentorschap brengt een aantal extra opdrachten en engagementen met zich mee. Continuïteit 

naar de lerende is hierin belangrijk. De mentor maakt vrijwillig en bewust de keuze om dit 

engagement op te nemen. Deze taak kan niet worden opgedrongen.  

  

Opdracht en rol 

De mentor: 

� staat in voor de opleiding en begeleiding van de jongere op de werkplek 

� is het aanspreekpunt van de jongere en de trajectbegeleider van de onderwijs- of 

opleidingsverstrekker 



   

   

� is op de hoogte van het opleidingsplan van de jongere en weet welke competenties op de 

werkvloer worden verworven 

� weet welk opvolgingsinstrument door de onderwijs- of opleidingsverstrekker 

wordt gebruikt 

� weet welk evaluatie-instrument door de onderwijs- of opleidingsverstrekker 

 wordt gebruikt 

� ondersteunt het reflectieproces van de jongere 

� krijgt de nodige tijd om het reflectieproces van de jongere te begeleiden 

� mag deelnemen aan de delibererende klassenraad 

� … 

Voorwaarden 

De mentor heeft kennis van: 

� de verwachte competenties en taken van een kinderbegeleider 

� de recente ontwikkeling op het vlak van pedagogie en verzorging 

� het opleidingsplan en de hieraan gekoppelde doelstellingen 

� zijn rol en opdracht als mentor 

� een aantal didactische basisprincipes1 

De mentor bezit vaardigheden om: 

� de jongere warm te onthalen 

� een veilige werkomgeving voor de jongere (meehelpen) te creëren 

� als rolmodel op te treden 

� het leerproces van de jongere te ondersteunen door: 

• competenties aan te leren 

• te vragen naar leerervaringen 

• tijd te besteden aan het samen reflecteren over leerervaringen 

• kansen te creëren tot talentontwikkeling 

• het leren uit fouten aan te moedigen 

• ruimte te geven om zich kwetsbaar op te stellen 

• de jongere te waarderen en te inspireren 

� leeractiviteiten te organiseren 

� de jongere de nodige ruimte te geven om te experimenteren, zelf dingen uit te proberen en 

te groeien 

� de jongere de nodige tijd en middelen te bieden om opdrachten en taken uit te voeren 

� constructieve feedback te geven 

                                                           
1 De mentor kan de jongere individueel benaderen, laat de jongere zelf leren en nadenken, de mentor leert van 

en samen met de jongere, de mentor kan differentiëren naar gelang de jongere en de mentor houdt rekening 

met de context 



   

   

� over het groeiproces van de jongere regelmatig te rapporteren via het opvolgings- en 

evaluatie-instrument 

� zelfstandig contact op te nemen met de trajectbegeleider2 

� een open dialoog te voeren met de jongere en de trajectbegeleider 

� te reflecteren over het eigen handelen als mentor 

De mentor is iemand die: 

� gemotiveerd is om de jongere te helpen leren 

� respectvol omgaat met anderen 

� geduld heeft 

� flexibel is 

� openstaat voor innovatieve ontwikkelingen in welzijn en onderwijs 

� voldoende aanwezig is om de continuïteit van het mentorschap te garanderen 

 

Bron: Profiel Mentor van Zorgplek Leren, de stagementor als schakel in de ouderenzorg, Syntra 

Vlaanderen, ESF-project ‘De leerwerkplek van de toekomst’ van Diverscity. 

                                                           
2 Afhankelijk van de interne afspraken neemt de mentor al dan niet zelfstandig contact op met de 

trajectbegeleider. 


