
Opleiding Duaal Leren - mentoren



Spelregels tijdens de workshop

 vertrouwelijkheid

 respect

 vrijheid en openheid

 leren van elkaar



Work Shops

• actieve deelname 

« WORK » 

• Kiezen je beslist zelf welke info voor 
jou van nut is

• Discuteren jouw inbreng maakt mee het 
resultaat

• Ontvangen je neemt nieuwe info mee naar 
huis

• Weigeren wat je niet nodig vindt, laat je hier

• Betalen  in natura met jouw actieve 
deelname 

“SHOPS”



Hoe ziet onze dag er uit?

Instructies geven

4 kleurenmens

Kennismaking

Duaal Leren L-C

Rol van de mentor Ondersteunen en 
evalueren

Feedback geven



Jouw leerproces is ook het leerproces van 
een duale leerjongere… 

Doelen 
stellen

Informeren 

In kaart brengen wat je 
reeds kan en wat (nog) 

niet
Oefenen

Bijsturen 

Evalueren Competentielijsten met 
technische skills en 
softskills

Instructies geven 
aan de hand van 
lesfiches

Kwaliteiten en 
groeipunten zoeken, op 
zoek naar de 4 kleuren

Actief luisteren 
en feedback 
geven

Evaluatiefiches



Maar…



KENNISMAKING

Wie ben ik? Ervaring met mentoring/begeleiding?

Mijn verwachtingen voor de opleiding?

Wat heb ik nodig om er een geslaagde dag van te maken?



Shopping 
lijst



Waar doen jullie het voor?





Elkaars taal 
leren 

begrijpen en 
spreken



Wie wij zijn …

- Leerlingenbegeleiding/ CLB 
begeleiding

- Lesgever
- Projectmedewerker

- Ervaring in begeleiden
- Kennis van de doelgroep
- Pedagogisch didactische 

ervaring
- Netoverschrijdend
- Aandacht voor gedeelde 

verantwoordelijkheid
- Voorkomen vroegtijdige schooluitval
- Welbevinden van jongere en hun 

begeleiding centraal



Onafhankelijke HR-expertise sinds 1986

Polyvalente kennis centra

268 Skill BuilderS ten uwen dienste

Kwaliteitslabels: ESF, CERTO, Qfor

Meerdere locaties …

SBS Skill Builders

SBS Skill Builders



Wie zijn jullie?

Van waar jullie keuze om in te
stappen als leerbedrijf? 



Mijn
wapenschild



Info duaal



STAGE

School leert competenties aan 
en leerling oefent ze in op de 

werkplek

Kortere periode

School evalueert op het einde

Geen certificaten of 
studiebewijs

Geen vergoeding

DEELTIJDS

School leert competenties aan 
en leerling voert ze uit de 

werkplek

1 of meerdere jaren

School evalueert om de drie 
maand

(Deel)certificaten kunnen 
leiden tot een diploma

Vergoeding volgens contract

DUAAL

School leert competenties aan 
en mentor leert competenties 

aan

1 of meerdere jaren

School en mentor evalueren 
om de twee weken

(Deel)certificaten kunnen 
leiden tot een diploma

Vergoeding volgens contract



DUAAL LEREN = LEREN
2

• Duaal leren =  een opleidingstraject 
waarbij het aanleren van 
competenties evenwichtig verdeeld 
is over 
• een werkplek 

(werkplekcomponent) 
én 

• een aanbieder duaal leren 
(schoolcomponent)

→ Kortom = voltijds onderwijs (leren 
op school en leren op de werkplek)

• Waarom duaal leren?

• Betere aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt

• Tegengaan ongekwalificeerde
uitstroom waardoor talenten
niet of onderbenut worden



DUAAL
Overeenkomst Alternerend Leren (OAO)

≥ 20u/week gemiddeld op jaarbasis op werkplek

Maximum €520 (mits behoud van kinderbijslag)

Voor zowel werkplekleren als voor het opleidingsgedeelte 
dat wordt gevolgd
- Ligt vast
- Is het zelfde voor alle beroepssectoren 

(bedrijven kunnen nog extra bonussen/premies geven)
- Hangt af van het opleidingsjaar dat je volgt

- Opbouwen van sociale zekerheidsrechten
- Verzekering leerling via werkgever
- Studentenarbeid goed bekijken
- Vakantiedagen

Stage-overeenkomst Alternerend Leren (SAO) 

< 20u/week gemiddeld op jaar basis op werkplek

Geen vergoeding (onkostenvergoeding kan eventueel)

- Verzekering via school
- Vakantieregeling Studenten Overeenkomst 

gegarandeerd



Je dient eerst een CERTIFICAAT binnen de component beroepsgerichte vorming 

behaald te hebben vooraleer ook een studiegetuigschrift kan uitgereikt worden!



Verschillende rollen

Bedrijf

begeleider

Mentor

Coördinator Duaal 
Bedrijf

Directie

School

Leerkracht duaal

Trajectbegeleider 
Duaal

Coördinator Duaal 
School

Directie



vier
kleurenmens



doelstelling

• Hoe kom ik op anderen over?

• Mijn sterke en zwakke punten en hoe 
kan ik mij nog verder ontwikkelen?

Inzicht in 
mijzelf

• Verschillen tussen mensen herkennen 
en waarderen

Inzicht in 
anderen

• Hoe afstemmen op anderen die 
anders of zelfs “moeilijk” zijn?

Afstemmen 
en verbinden

• In praktijk brengenActie: 



Je bent uniek

 Je bekijkt de wereld door een
andere bril dan anderen

 Aangezien we de wereld niet
allemaal op dezelfde manier
bekijken, reageren we ook niet
allemaal op dezelfde manier





Voorkeuren
Sla je armen over elkaar …..

En nu andersom…….

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.aruba-stage.nl/images/item/man_armen_over_elkaar.png&imgrefurl=http://www.aruba-stage.nl/stageplaatsen-op-aruba/hogere-hotelschool/&usg=__CvNAnQnd8zgZghhqkX282k0kV3A=&h=200&w=240&sz=46&hl=nl&start=4&tbnid=HV3E-3btVx_5VM:&tbnh=92&tbnw=110&prev=/images?q=armen+over+elkaar&gbv=2&hl=nl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.banziger-leger.nl/afbeeldingen_tbv_website/foto_brigitte_armen_over_elkaar_7.jpg&imgrefurl=http://www.banziger-leger.nl/indexfinanciering.html&usg=__t8plzGnX_rkN1XrqLEsOwKpXOKU=&h=880&w=591&sz=62&hl=nl&start=9&tbnid=MrInfjiNvLyQ_M:&tbnh=146&tbnw=98&prev=/images?q=armen+over+elkaar&gbv=2&hl=nl


4 kleurenmens: 
uitgangspunten 

1. Elke kleur staat voor een bepaald gedrag

2. We hebben van elke kleur iets

3. Bepaalde kleuren zijn dominanter dan andere

4. Gedrag is gebaseerd op gewoonte

5. We kunnen gedrag ontwikkelen

6. Je kan vanuit elke kleur succesvol zijn

7. Je toont verschillend gedrag in verschillende 
omgevingen

8. Gebruik dit model vooral bij no-fit



Hij is blauw…

Smurfen bestaan niet!



“Wie van jullie is zelf
kind geweest?”



Indirect Direct

Denken/Taak

Voelen/Mens



Je kleur en je voorkeuren



Blauw (ID)

• Voorkeur voor structuur, organisatie, kwaliteit, 
goede voorbereiding

• Kan goed plannen, werkt zelfstandig

• Volgt de regels, is correct en zorgvuldig

• Legt de lat hoog voor zichzelf, gevoelig voor kritiek

• Wordt niet gauw afgeleid en blijft geconcentreerd 
werken



Groen (IV)

• Rustig, stabiel, ontspannen, vriendelijk en 
informeel, voorspelbaar

• Begripvol en behulpzaam

• Teamspeler, betrouwbaar

• Goede luisteraar

• Kan zich goed gedurende langere tijd op één 
ding concentreren



Geel (EV)

• Grappig, vernieuwend, energiek en vriendelijk

• Kan anderen aanmoedigen

• Prater, vrolijk, veelzijdig, past zich makkelijk aan

• Emotioneel en impulsief, actief, eerder 
chaotisch, wisselt graag af

• Kan goed een breed scala aan interesses 
ontwikkelen



Rood (ED)

• Is graag druk bezig en werkt het liefst  efficiënt en 
gestructureerd

• Durft initiatief en risico’s nemen, verandert graag

• Probleemoplosser en neemt graag de leiding

• Veeleisend en nauwkeurig

• Kan goed een taak aanpakken door naar de situatie 
eromheen te kijken



Rood

GeelGroen

Blauw

WEL goed voorbereid 

en grondig zijn
WEL Direct, helder en 

beknopt zijn, snel ter zake 

komen

WEL vriendelijk, sociaal, 

stimulerend en flexibel zijn

WEL geduldig en 

ondersteunend zijn, rustig 

communiceren

NIET luchtig doen over 

belangrijke kwesties of 

zomaar iets 

veranderen

NIET aarzelen of vaag zijn, 

niet over emoties praten, geen 

controle overnemen

GEEN routineklussen en 

geen zaken alleen laten 

uitvoeren

NIET dwingen om 

snel te beslissen

maar tijd geven

Inzicht in de 4 kleuren versterkt je als mentor…



Welke kleur past 
bij jou?

1 Kleur die je het best beschrijft

2

3

4 Kleur die je het minst beschrijft



leerstijlen



Een leerjongere met ‘rode’ energie

• Is gedreven en werkt in hoog tempo

• Wil zich meten en laten gelden in de groep en t.o.v. 

de begeleider

• Stelt ‘to the point’ vragen

• Leert door informatie, basiskennis en modellen



Een leerjongere met ‘gele’ energie

• Is enthousiast en spontaan

• Een prater die waarschijnlijk een paar keer 

‘aangesproken’ moet worden

• Stelt veel vragen

• Leert door te doen, toepassing en ‘echte cases’ 



Een leerjongere met ‘groene’ energie

• Is betrokken en vriendelijk

• Zal niet snel op de voorgrond treden of zich actief 

mengen

• Stelt vaak dezelfde vragen

• Leert door inleving en reflectie op ervaring



Een leerjongere met ‘blauwe’ 
energie

• Precies en afwachtend

• Wil eerst begrijpen alvorens zich actief te mengen

• Stelt kritische vragen

• Leert door onderzoek, observatie en schrijven



Welke kleur past het best bij jouw leerling?

1 Kleur die je leerling het best beschrijft

2

3

4 Kleur die je leerling het minst beschrijft





Kwaliteiten van de mentor

(Werk)attitude

Didactische 
vaardigheden

Kennis & 
Expertise 

over 
vakgebied



Kwaliteiten van mentor 

Juiste werkattitudes:

• Hulpvaardig:
gedreven om wijsheid en ervaring te delen en anderen te helpen 

• Betrokken:
oprechte interesse in anderen

• Betrouwbaar:
discreet en dingen voor zich kunnen houden 

• Benaderbaar:
niet intimideren, maar open staan voor problemen. 

• Eerlijk:
niet rond de pot draaien maar eerlijke antwoorden en tips geven

• Aandacht voor veiligheid



Kwaliteiten van de mentor 

Didactische vaardigheden:

• Informatie en kennis kunnen overdragen

• Goed kunnen luisteren en reflecteren

• Coachend bevragen (denkt niet in termen van oplossingen)

• Oog hebben voor non-verbale signalen

• Geduld en verdraagzaamheid

• Zich kunnen inleven in anderen

• Feedback kunnen geven (positieve & corrigerende)



Kwaliteiten van de mentor

Kennis en expertise:

• Relevante technische competenties

• Zichzelf goed kennen en weten hoe hij overkomt

• Kennis van de organisatie, structuur en cultuur



Kwaliteiten 
van een goede 

mentor

• Rolmodel – ambassadeur

• Ervaring en kennis van: 

o het productieproces

o het bedrijf

• Geloof in de opdracht

• Zorgdrager, verbinder

• Organisatietalent, planner

• Luistervaardig

• Aanvaard in de organisatie

• Goede veiligheids- en kwaliteitsattitude



Verantwoordelijkheden

• Onthaal, opvang en integratie

• Aanspreekpunt voor de leerling

• Opleiding en begeleiding op de werkplek

• Opvolgen van het leerproces en 
competentieverwerving

• Informeert trajectbegeleider over verloop van 
de opleiding

• Betrokken bij de evaluatie van de leerling



De mentor als 
BEGELEIDER 

(sociale integratie)

• Organisatiecultuur uitleggen en verduidelijken 
(hoe worden de zaken hier gedaan)

• Regels en afspraken binnen het bedrijf 
verduidelijken waar nodig

• Nieuwkomer ondersteunen in het uitbouwen 
van zijn netwerk (kennismaking met collega’s)

• Nieuwkomer bijstaan bij problemen van zowel 
administratieve, technische of sociale aard



De mentor als 
OPLEIDER 

(effectiviteit)

Kennis, vaardigheden en attitudes

• Demonstreren

• Laten inoefenen

• Opvolgen

• Constructief bijsturen (feedback)



Verwachtingen van 
de leerling 

• Praktijkervaring en kennis opdoen

• Een goede voorbereiding op het bedrijfsleven

• Een meer praktische manier van lesgeven



Moeilijkheden die leerlingen 
voor zichzelf zien

• Sociaal contact maken met de werknemers van het 
bedrijf

• Zelfstandig werk uitvoeren

• Moeilijkheden met opzoekwerk



Je kwaliteiten als mentor evalueren

Op een schaal van 0 tot 10, waarin 0 betekent dat je iets helemaal niet kan en 10 betekent dat je alles onder de knie hebt, 
waar sta jij op vlak van jouw didactische vaardigheden als mentor?

Waarom daar? 

Waarom sta je niet op 0?

Wanneer ging het al eens een beetje beter dan … Hoe kwam dat? Wat deed je toen? Wat heeft er geholpen?

Wat kan je doen om 1 plaatsje verder te komen op de schaal? 

Welke afspraken kan je met jezelf maken om tegen volgende opleidingsdag een half plaatsje verder te gaan op vlak van 
didactische vaardigheden? 

0 5 10



De 
oplossingsgerichte 

schaalvraag

• Op een schaal van 0 tot 10, waarin 0 betekent dat je iets nog helemaal niet kan
en 10 betekent dat je alles onder de knie hebt, waar sta jij op vlak ………?

• Waarom daar? 
 Je vraagt impliciet naar sterke punten/kwaliteiten van de jongere

• Waarom sta je niet op 0? 
 Je vraagt impliciet naar geleverde inspanningen en kan daar positieve feedback 
over geven

• Hoe ziet een ‘10’ er uit? 
 Je peilt naar hoe de jongere wilt dat het wordt. 

• Wanneer ging het al eens een beetje beter dan … Hoe kwam dat? Wat deed je
toen? Wat heeft er geholpen? 
 Je vraag naar wat er kan helpen om te groeien, en geeft de jongere zo hoop

• Wat kan je doen om 1 plaatsje verder te komen op de schaal? 
 Je maakt concrete plannen en acties om iets te doen

• Welke afspraken kan je met jezelf maken om tegen volgende opleidingsdag een
half plaatsje verder te gaan op vlak van didactische vaardigheden? 
 Je creëert hoop en kan afspraken maken met elkaar voor ondersteuning





Voordelen

- Je krijgt een uitgebreider antwoord dan ‘goed’

- Je zet de jongere zelf aan het denken

- De jongere wordt zelf verantwoordelijk gesteld

- Je kan zoeken naar iets positiefs om feedback op te 
geven

- Je focust op wat werkt en niet op wat niet werkt … 







Instructies geven

• Voorbereiding van het instructiegesprek

o leerdoelen formuleren

o inschatten van de beginsituatie

o een instructie opbouwen – structuur

• Introduceren van de opdracht

o wat houdt de opdracht precies in?

o wat zijn de uitvoeringseisen?

o eventuele risico’s



leerdoelen formuleren
inschatten van de beginsituatie
een instructie opbouwen – structuur

wat houdt de opdracht precies in?
wat zijn de uitvoeringseisen?

De lesfiches als ondersteuning



Instructies geven

• Uitleggen van de opdracht

o wat? waarom? hoe?

o fasen van instrueren: voordoen, nadoen, zelf doen, 
begeleiden

o leren adhv opbouwende vraagstelling

• Omgaan met reacties

• Voortgang bewaken



WWHAH

In praktijkleren: de succesformule

• Wat?

• Waarom?

• Hoe?

• Aktie

• Herhaling

Maak gebruik van de 

bestaande PROCEDURES !



Fietsen: Hoe neem ik een bocht?



Feedback 
geven en
Evaluaties



Waarom ook softskills?      opvoedende taak … 



Wat is 
feedback?



Wat is feedback?

• ‘voeden’

• Uitspraken om gedrag bij te sturen richting een doel

• Wordt gegeven vanuit een positieve grondhouding, als 
iets om van te leren

• Feedback is als zachte regen, het wil iemands groei 
bevorderen zonder zijn wortels te ondergraven



WAAROM 
FEEDBACK,



Waarom 
Feedback

• Om als team te leren

• Om effectief samen te werken

• Om betere resultaten te halen

• Om iets over jezelf te leren 
 blinde vlekken



Soorten en 
kenmerken van 

feedback



Soorten Feedback

Positieve feedback

• Vasthouden/versterken

• Compliment

• Motiverend

Corrigerende feedback

• Er wordt iets anders 
verwacht, verandering van 
gedrag



Kritiek

• Wordt niet gegeven om de ander te helpen

• Is negatief

• Valt persoonlijk aan

• Gaat om de persoonlijkheid van de ander

• Is kwetsend

• Laat geen ruimte om te reageren 



Kenmerken van 
Feedback

• Kort na het constateren van de feiten

• Kies een tijdstip en een omgeving die 
bevorderlijk is voor goede feedback

• Klemtoon op groeien en verbetering 
van de samenwerking

• Degelijke feedback kost moeite en er is 
vaak durf voor nodig

• Basiscondities:

• Sfeer van veiligheid

• Respect

• Vertrouwen



Oefening IK-
boodschappen



Hoe geef je feedback? 





Principes van non-
verbale 

communicatie

Principe # 1

Het is onmogelijk niet te communiceren

Principe # 2

Non-verbale signalen communiceren gevoelens en 
attitudes heel efficiënt

Principe # 3

Non-verbale boodschappen worden een grotere 
validiteit toegedicht



Lichaamstaal

• Oogcontact

• Gelaatsuitdrukking

• Gebaren

• Houding

• Tactiele communicatie

• Persoonlijke Ruimte



Vocale signalen

• Tempo

• Toonhoogte

• Geluidssterkte

• Stemkwaliteit of klankkleur

• Uitspraak

• Welbespraaktheid





Twee oren, één mond; 
een ideale verhouding

Actief Luisteren



Actief Luisteren

Niveau 1

Intern luisteren (internal listening) 

• onze eigen gedachten

• oordelen

• eigen mening verdedigen







Actief Luisteren

Niveau 3

Totaal luisteren (global listening)

• Emoties waarnemen

• Intonatie

• Lichaamstaal

• Stiltes tussen de woorden

• Luisteren naar onze eigen reacties



Geef de ondertiteling

• Zeg, doe ik het zo goed?

• Nu moet je daar mee afkomen, had je dat niet eerder kunnen vertellen?

• Dit lijkt mij wel heel gevaarlijk te zijn.



Evaluaties



Oefening – een 
evaluatiegesprek van 
een niet zo goede 
hoeknaadlas

Technische competenties evalueren



91

Oefening – een 
evaluatiegesprek een 
aantal softskills

Softskills evalueren





Evaluatie van 
de 
opleidingsdag

• Van alles wat je gezien hebt, wat was 
voor jou het meest nuttige?

• Waar wil je verder mee aan de slag?

• Hoe zullen je collega’s merken dat je 
hiermee aan de slag gegaan bent?

• Waar wil je uiteindelijk uitkomen?

• Wat is de eerste stap die je deze week 
kan zetten om iets verder te geraken 
naar dit doel?

• Wie/wat kan jou daarbij helpen?





Aan de slag!


