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Professionalisering mentoren
In het kader van het SALSA-concept hechten we veel belang aan uitwisseling van
ervaringen en inzichten. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid bij het
begeleiden van stagiairs. We horen graag feedback van mentoren en bieden hen
tegelijkertijd de kans om stil te staan bij hun belangrijke rol als mentor van
stagiair(s) in hun klas/school.

Als mentor kun je kiezen tussen verschillende 
vormen van professionalisering:

DIGITAAL INFOMOMENT VOOR STARTENDE 
MENTOREN

- Je bent voor het eerst mentor van stagiairs.

- Je wil zicht krijgen op heel het stageproces en 
begeleidingstaken binnen het SALSA-concept.

MENTORENVORMINGEN

- Je bent mentor en je wil je verder professionaliseren 
in verschillende begeleidingsvaardigheden, zoals het 
voeren van feedback- en coachingsgesprekken en het 
begeleiden van het reflectieproces van studenten.

- Je wisselt praktijkervaringen uit.

- Je maakt kennis met de opbouw van het curriculum 
en de stageleerlijn binnen de lerarenopleiding.

- We hanteren het kader 'Inspirerend coachen' van Jef 
Clement en voorzien info en oefenkansen rond 
coachingsvaardigheden en het voeren van een 
coachingsgesprek.

DIGITAAL INFOMOMENT MENTOREN 2L OF 4L

- Je bent mentor in 2L of 4L. Je begeleidt een 
lesassistent (een eerstejaarsstudent).

- Je maakt kennis met het stageconcept.

- Je maakt kennis met onze verwachtingen rond stage 
in het eerste jaar van de opleiding. 

- Je krijgt info over de manier van evaluatie. 

DIGITALE INFOMOMENTEN MENTOREN 3L EN 5L 
OF 6L

- Je bent mentor in 3L, 5L of 6L. Je begeleidt een 
klasassistent (een tweedejaarsstudent).

- Je krijgt info over teamteaching en de manier van 
begeleide zelfevaluatie via de student en via  
kennisclips die jullie samen kunnen bekijken.

- Naast de kennismaking, is er de mogelijkheid om 
vragen te stellen tijdens een vragenuurtje.

DIGITALE INFOMOMENTEN MENTOREN 1L EN 
LEERJAAR NAAR KEUZE (5L OF 6L)

- Je bent mentor in 1L, 5L of 6L. Je begeleidt een 
schoolassistent (een derdejaarsstudent) 

- Je hebt reeds info over teamteaching en de manier 
van begeleide zelfevaluatie via de student verkregen 
en via  kennisclips die jullie samen vooraf konden 
bekijken.

- Tijdens dit infomoment beantwoorden we graag alle 
vragen.

Engagement

Vanuit iedere school rekenen we op volgend 
engagement:

- Alle mentoren die een student begeleiden, worden 
verwacht op het infomoment voor mentoren. 

- Ten minste één mentor voor de mentorenvorming.



Praktisch

INSCHRIJVEN

Deze vormingen zijn gratis voor leerkrachten van de 
ankerscholen.

De concrete links om in te schrijven vind je op onze 
stagewebsite: https://stage.odisee.be/onderwijs/
ebalosncam/salsa/professionalisering

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS

Voor de mentorenvorming beperken we het aantal 
deelnemers tot max. 15.

ROL VAN DE SCHOOLASSISTENT

De school kan de schoolassistent vragen om de 
mentor klasvrij te maken op de dag van de 
professionalisering.

Wanneer

Digitaal infomoment voor startende mentoren

- 27 september 2021 (13:30u-15:00u)

Digitaal infomoment mentoren 1L (schoolassistent)

- 30 september 2021 (9:00u-10:00u)

Digitaal infomoment mentoren 2L of 4L 
(lesassistent)

- 30 september 2021 (10:30u-12:00u) 

Digitaal infomoment mentoren 3L (klasassistent)

- 30 september 2021 (kennismaking van 
13:00u-15:00u; vragensessie van 15:00u-16:00u)

Digitaal infomoment 5L of 6L  (schoolassistent)

- 22 oktober 2021 (14:00u-15:00u)

Digitaal infomoment 5L of 6L  (klasassistent)

- 7 december 2021 (kennismaking van 13:00u-15:00u; 
vragensessie van 15:00u-16:00u)

Mentorenvorming

- 15 maart 2022 (9:00u-12:00u)

- 23 maart 2022 (9:00u-12:00u)

- 28 maart 2022 (9:00u-12:00u)

- 28 april 2022 (9:00u-12:00u)

"Wat mag ik 
verwachten van 
mijn stagiair? En 

wat mag hij van mij 
verwachten?"



Meer info

Odisee campus Sint-Niklaas 

Hospitaalstraat 23 

9100 Sint-Niklaas

Reine De Rudder

reine.derudder@odisee.be

T +32 (0)3 780 89 05

https://stage.odisee.be/onderwijs/
ebalosncam/

Onze co-campussen vind je in 
Aalst, Brussel, Dilbeek, Gent, 
Schaarbeek, Sint-Niklaas

       https://www.facebook.com/odiseelosintniklaas/
       @odiseehogeschool
       odisee.ebalo.sintniklaas
       youtube.com/odiseehogeschool

odisee.be


