
1. Het doel van deze toolbox is om mentoren hun rol nog beter te laten 
uitvoeren. Nodig dus alleen mentoren uit voor deze toolbox.

2. Voer slide 17 plenaire uit, het is de laatste vraag van de toolbox, laat 
iedereen hun actie delen. Schrijf als teamleider mee en noteer de 
acties die jouw team gaan doen. Hier kan je dan paar weken later 
ook nog is een keer op terugkomen en kijken of hij/zij gegroeid is als 
mentor. 



MENTORSCHAP
Hoe kun je voor ervoor zorgen dat nieuwe techneuten goed 

opgeleid worden?

www.slimstehandentoolbox.nl



1. Jij als mentor

2. Wat is goed mentorschap?

3. Wat kan de organisatie doen?

4. Actie: wat is er nodig voor nog beter 
mentorschap?

25 min

-

-



“Het kan lastig zijn om collega’s die starten in het vakgebied op 
te leiden.” 

In de TechCrossOver ging een team aan de slag met het thema 
mentorschap. In deze toolbox vind je hun tips.

MENTORSCHAP KAN LASTIG ZIJN



Wie is er wel eens mentor geweest?

Ga staan: Ja
Blijf zitten: Nee

Digitaal: 
Duim omhoog: Ja

Hand voor je mond: Nee

JIJ ALS MENTOR



Ik vind de relatie met mijn leerling soms best lastig.

Ga staan: Ja
Blijf zitten: Nee

Digitaal: 
Duim omhoog: Ja

Hand voor je mond: Nee

JIJ ALS MENTOR



Ik vind iets anders lastig als mentor.

Ga staan: Ja
Blijf zitten: Nee

Digitaal: 
Duim omhoog: Ja

Hand voor je mond: Nee

Deel: Tegen welke uitdaging loop jij aan?

JIJ ALS MENTOR



Tip 1 Bouw een goede relatie met de leerlingen; 
praat niet meteen en alleen maar over werk.

Tip 2 Speel in op de motivatie van de leerling.

Tip 3 Laat de leerling vooral ook zelf ontdekken en doen.

Tip 4  Blijf bezig met jezelf verbeteren als mentor.

GOED MENTORSCHAP



Hoe bouw je een goede relatie met jouw leerling?

Neem twee minuten de tijd om allemaal minstens twee  
voorbeeld op te schrijven en deel deze met elkaar. 

Digitaal/online? 
Typ tegelijk ná deze twee minuten je voorbeeld in de chat. 

GOEDE RELATIE BOUWEN



Dit zijn de tips van het TechCrossOver team:
● Praat niet meteen en niet alleen over werk. Begin met een 

privé gesprek zodat je elkaar beter leert kennen. 
● Heb respect voor elkaar; iedereen heeft een andere 

achtergrond en beleving.
● Blijf met elkaar communiceren; ook al er iets dwars zit.
● Van fouten maken leert de leerling; fouten maken mag!
● Geef vertrouwen en straal het ook uit,
● Kom eerder gemaakte afspraken na.

GOEDE RELATIE BOUWEN



Hoe speel jij in op de motivatie van de leerling?

Neem twee minuten de tijd om allemaal minstens twee  
voorbeeld op te schrijven en deel deze met elkaar. 

Digitaal/online? 
Typ tegelijk ná deze twee minuten je voorbeeld in de chat. 

SPEEL IN OP MOTIVATIE



Dit zijn de tips van het TechCrossOver team:
● Ga iedere dag met je nieuwe medewerk(st)er een kwartier 

of half uur samen zitten.
● Bespreek de dag: wat ging goed? wat kan beter? Benadruk 

wat hij/zij goed heeft gedaan en laat zien dat je trots bent.
● Maak hem/haar enthousiast voor de dag erna door de 

opdracht van morgen te bespreken.
● Geef hem/haar een opdracht voor de dag erna, zodat hij/zij 

zich kan voorbereiden.

SPEEL IN OP MOTIVATIE



Ik laat mijn leerling vooral zelf veel ontdekken en doen.

Ga staan: Ja
Blijf zitten: Nee

Digitaal: 
Duim omhoog: Ja

Hand voor je mond: Nee

DELEN! Hoe doe je dat?

ZELF LATEN ONTDEKKEN EN DOEN



Dit zijn de tips van het TechCrossOver team:
● Geef de leerling instructie over wat hij/zij moet doen.
● Laat de leerling eerst zelf 10 - 15 minuten proberen.
● Leg daarna uit hoe het moet als de leerling het nog niet zelf 

heeft uitgevonden. 
● Zo behaal je optimaal leerresultaat!

ZELF LATEN ONTDEKKEN EN DOEN



Hoe zorg jij ervoor dat je je blijft verbeteren als mentor?

Neem twee minuten de tijd om allemaal minstens twee  
voorbeeld op te schrijven en deel deze met elkaar. 

Digitaal/online? 
Typ tegelijk ná deze twee minuten je voorbeeld in de chat. 

VERBETER JE ALS MENTOR



Dit zijn de tips van het TechCrossOver team:
● Vraag feedback aan jouw leerling: hoe kun je hem/haar nog 

beter helpen in zijn/haar ontwikkeling?
● Vraag aan je directe collega’s wat jij beter kunt doen om een 

betere begeleider te worden.
● Er bestaan veel trainingen en opleidingen die je kunnen 

helpen om een goede begeleider te worden, misschien heeft 
jouw werkgever wel een aantal cursussen beschikbaar of 
kan iemand binnen de organisatie je daarbij helpen.

VERBETER JE ALS MENTOR



Beschrijf hoe jij ervoor kunt zorgen dat je een (nog) betere 
mentor wordt.

Welke concrete actie ga je komende maand inzetten?

Schrijf dit voor jezelf op en deel dit met elkaar. 
 



De inhoud van deze toolbox is tot stand gekomen door het team 
“Mentorschap” in de tiende editie van de TechCrossOver.


