
 

Naam van de opleiding 
 

Mentorencursus 

Algemene beschrijving  Een beroep is slechts ten dele in een leslokaal te leren. Leren op de werkplek 
is dan ook een belangrijk deel van de opleidingen. 
Het leren op de werkplek is onderdeel van alle initiële opleidingen van ORV 
en wordt begeleid door mentoren. De mentorencursus bereidt toekomstige / 
nieuwe mentoren voor op deze taak. 

Doelen / eindtermen 
 

De juiste condities aanbrengen die nodig zijn voor de begeleiding van de 
studenten. De mentoren nemen kennis van de inhoud van de opleiding die 
de studenten volgen en leren begeleidingstechnieken om de studenten 
tijdens hun praktijkonderdelen te kunnen ondersteunen en te beoordelen.   

Inhoud / onderwerpen  - Kennis nemen van de inhoud van de opleidingen van de studenten 
- Taken van de mentor 
- Situationele sturing (leiden, coachen, steunen en delegeren) 
- Incidentele sturing (adviseren, normeren, probleem oplossen, disciplineren 
en belonen) 

- Communicatie proces 
- Evaluatie proces 
- Basis gespreksprocedure 
- Introductie gespreksprocedure 
- Geven en ontvangen van feedback 

Werkvormen Presentatie van theorie, leergesprek, oefeningen in groepen, rollenspellen, 
fluisteroefening en discussies 

Doelgroep  Toekomstige / nieuwe mentoren  

Groepsgrootte 10-15 personen 

Instroomeisen 
 

Gekwalificeerd zijn voor de functie (in het bezit van het diploma van de 
opleiding waarvoor het mentorschap zal worden uitgevoerd) en ten minste 3 
jaar ervaring  hebben in de functie waarop de student begeleid wordt. 

Aanmelding  Diensthoofd 

Locatie ORV of een andere, door de opdrachtgever aangegeven, locatie 

Docent(en) ORV docenten 

Lesstof Syllabus mentorencursus 

Studieduur  2 weken  

Zelfstudietijd 10 uur 

Afronding (examen / toetsing) Examen  

Examenreglement n.v.t. 

Certificaat / diploma Certificaat 

Bijzonderheid Studenten van de basisopleidingen van het ORV mogen alleen door 
gecertificeerde mentoren begeleid worden. 

Prijs per deelnemer Fl. 1.313,00 
 

Refreshment Voor mentoren die een refreshment nodig hebben, kan deze georganiseerd 
worden.  
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