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Dankwoord 

Voor u ligt het productverslag van het project “Startklaar mentorschap voor de 

graduaatsopleidingen van Thomas More”. Dit interdisciplinair project (IP) situeert 

zich in onze masteropleiding Opleidings- Onderwijswetenschappen en voerden we 

uit in opdracht van Thomas More-Hogeschool. In de eerste plaats zijn wij blij dat 

ieder van de projectleden het project van zijn keuze toebedeeld kreeg. De 

gemeenschappelijke interesse in werkplekleren was hierbij de voornaamste 

drijfveer. De IP-team is van heterogene samenstelling, qua leeftijd en achtergrond, 

dit maakte het tot een boeiend, gemotiveerd en complementair team. 

Een IP is een groepsproces waarbij de dynamiek en onderlinge interactie 

ontzettend belangrijk is. Gedurende het IP werden we een ”hechte” groep: een 

verzameling individuen die onderling afhankelijk van elkaar waren voor het 

succesvol uitvoeren van een opdracht. Dit geldt zowel voor het realiseren van 

individuele doelen als groepsdoelstellingen. De groep bleek meer en sterker te zijn 

dan de sommatie van onze individuele sterktes. Vandaar ook een woord van dank 

aan “de groep”. 

Vanwege de beperkende maatregelen rondom COVID-19 was de combinatie van 

het werken aan het IP en het quarantainebeleid af en toe een zware dobber. 

Desalniettemin heeft onze gezamenlijke motivatie en enthousiasme ons steeds op 

de been gehouden. 

Zonder hulp van een aantal mensen hadden wij dit project niet kunnen realiseren. 

In het bijzonder willen wij onze externe opdrachtgever, Kirsten Vandermeulen 

bedanken voor haar begeleiding en het aanleveren van een boeiende en relevante 

opdracht. Ze bracht ons met de juiste personen in contact en gebruikte haar 

netwerk om ons de nodige informatie te bezorgen. 

Onze dank gaat ook uit naar de medewerkers van Thomas More-Hogeschool, de 

mentoren uit het werkveld en de graduaatstudenten Thomas More. We werden 

overal enthousiast ontvangen, ze hielpen ons met de dataverzameling en het 

beantwoordden van onze vele vragen. Ten slotte willen wij onze procesbegeleider 

Prof. dr. David Gijbels bedanken voor zijn adviezen en kritische feedback. Hij 

steunde ons project op een positieve wijze en benadrukte het procesmatig 

groepsgebeuren. De gegeven feedback hebben wij als leerzaam en constructief 

ervaren. 



 

 

Samenvatting 

Het IP-project kadert binnen de graduaatsopleidingen van Thomas More. Een 

graduaatsopleiding situeert zich binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur tussen 

het secundair onderwijs en de professionele bacheloropleidingen van de 

hogescholen. Ze bereiden studenten voor op een specifiek beroep en zijn sterk 

praktijkgericht. Eén derde van de opleiding is gericht naar het werkplekleren voor 

studenten. 

Kwaliteitsvolle begeleiding van een bedrijfsmentor is cruciaal binnen het concept 

van werkplekleren, daarom stelt Thomas More-Hogeschool een 

ondersteuningsinitiatief voor waarin tips en tricks aan de mentor worden 

aangereikt, gebaseerd op de principes van Cognitive Apprenticeship (1987). 

Ter onderbouwing en inrichting van dit ondersteuningsinitiatief is er door het IP-

team een literatuurstudie uitgevoerd, aangevuld met een behoefteanalyse om de 

noden van Thomas More, mentoren en studenten te verkennen. Op basis van de 

inzichten die deze dataverzameling voortbrengen, zijn enkele concrete 

suggesties aangereikt voor de opzet van een ondersteuningsinitiatief aan Thomas 

More-Hogeschool. 

In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende centrale 

onderzoeksvraag: “Welke verwachtingen en behoeften zijn er omtrent de opzet 

van een ondersteuningsinitiatief door Thomas More voor mentoren binnen het 

werkplekleren in graduaatsopleidingen?” 

Vanuit de literatuur kan worden geconcludeerd dat het succes van het 

ondersteuningsinitiatief bepaald wordt door de aanwezigheid van, “ondersteuning 

van het leren”, “kennisdeling”, “formele kennis contextualiseren”, “feedback en 

reflectie”, “oefenen”, “belonen” en tenslotte “motivatie”. 

Ten aanzien van de verwachtingen heeft Thomas More nood aan een duidelijke 

invulling van het mentorschap. Voor wat betreft behoeften geeft Thomas More aan 

dat het ondersteuningsinitiatief aandacht mag besteden aan de pedagogische 

ondersteuning en zorgnoden. 

  



 

 

De mentoren geven aan op het niveau van verwachtingen nood te hebben aan een 

goede kadering van het mentorschap. Wat betreft de behoeften vragen mentoren 

om momenten van supervisie. Naar ondersteuningsnoden toe schuiven zij 

voornamelijk het lerend netwerk naar voren. 

Het merendeel van de studenten vindt de begeleidende vaardigheden belangrijk 

tot heel belangrijk maar hechten minder belang aan de communicatieve 

vaardigheden van de mentoren. Op vlak van coaching zijn de studenten eerder 

verdeeld. 

Samenvattend is op basis van de onderzoeksresultaten te concluderen dat 

begrippen zoals “werkplekleren”, het “mentorschap” en “graduaatstudent” op dit 

moment onvoldoende gekend en begrepen zijn. Daarnaast is er op verschillende 

niveaus nood aan ondersteuning tijdens het begeleidingstraject van 

graduaatstudenten. Tot slot wordt geadviseerd om het uitwerken van een concreet 

ondersteuningsinitiatief op basis van deze bevindingen als nieuwe IP-opdracht in 

te dienen, dit voor komend academiejaar. 
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1 Inleiding 

Het onderzoeksrapport van het Interdisciplinair Project (IP) wordt onderverdeeld 

in zeven delen. Allereerst wordt in deel 1 een situering geschetst van het IP en 

wordt de opdrachtgever kort voorgesteld. Verder wordt in dit onderdeel de 

betekenis en inhoud van graduaatsopleidingen duidelijk gekaderd. 

In hoofdstuk 2 wordt het probleem, aangereikt door de externe opdrachtgever, 

geduid. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de behoefteanalyse en zijn 

verschillende facetten. Hierop volgt de bespreking van de focus van het IP, hieraan 

zijn de doelstelling met de hoofd- en deelvragen waarop de projectgroep een 

antwoord wil formuleren gelinkt. 

Het begrip ‘werkplekleren’ wordt in hoofdstuk 3 gedefinieerd, de literatuur wordt 

verkend, meer specifiek de verschillende theoretische modellen van 

werkplekleren. 

De methodologie wordt in hoofdstuk 4 weergegeven en beschrijft de verschillende 

fasen die ondernomen. Vervolgens worden de resultaten afkomstig uit de 

interviews en de resultaten van de digitale vragenlijstweergegeven in hoofdstuk 5. 

In hoofdstuk 6 worden de handvaten vanuit de literatuur vergeleken met de 

resultaten van de behoefteanalyse op niveau van Thomas More, de mentoren en 

de studenten. Tot slot worden in hoofdstuk 7 suggesties aangereikt op basis van 

voorgaande analyses. Het rapport eindigt met een algemene conclusie in hoofdstuk 

8. Bijbehorende referenties en bijlagen zijn achter in deze rapportage opgenomen. 

1.1 Situering van het Interdisciplinair Project (IP) 

Het IP omvat de uitwerking van een reëel project door een team studenten die de 

master Opleidings- en onderwijswetenschappen (OOW) volgen aan de Universiteit 

Antwerpen. Het betreft een vorm van werkplekleren waarin een zelfsturende 

projectgroep, gedurende een volledig academiejaar, werkt aan een opdracht die 

aangereikt wordt door een externe opdrachtgever (OOF-project, 2011-2013). De 

aangereikte projecten kunnen verschillend van aard zijn. Zo kan het gaan om (1) 

ontwikkelingsprojecten, (2) uitvoeringsprojecten of (3) evaluatieprojecten. 

Doordat het leren in het IP centraal staat, wordt er aan de externe opdrachtgevers 

geen resultaatverbintenis beloofd. 
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Het doel van het IP is om kennis en vaardigheden vanuit diverse 

opleidingsonderdelen te integreren. Daarnaast biedt dit project de mogelijkheid 

om theoretische kennis toe te passen in een reële context en biedt het een kans 

tot het opdoen van concrete ervaringen met professionele competenties zoals 

projectmanagement, sociale competenties, communicatievaardigheden en 

samenwerkings- of teamvaardigheden. 

Tot slot bestaat de uitwerking van de projecten zowel uit een theoretisch als een 

empirisch component. Bijgevolg zijn de projecten in het IP multidisciplinair van 

aard en sluiten deze aan bij het competentiegericht onderwijs van de master OOW. 

1.2 De opdrachtgever 

De opdrachtgever binnen dit Interdisciplinair project is Thomas More-hogeschool. 

Thomas More-hogeschool biedt studenten innovatief professioneel hoger onderwijs 

aan en dit in nauwe samenwerking met het werkveld. De hogeschool streeft naar 

een goede samenwerking met scholen, organisaties en bedrijven om het onderwijs 

samen vorm en inhoud te geven. 

Binnen de hogeschool doen ze aan praktijkgericht onderzoek. Hiermee ontwikkelen 

ze nieuwe kennis, inzichten en innovatieve producten of diensten. Bijkomend 

passen ze wetenschappelijke kennis toe in specifieke professionele situaties en 

stimuleren ze het innoverend vermogen bij bedrijven en in de maatschappij. 

Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, haar toonaangevend onderwijs en 

dienstverlening vormen een motor voor regionale ontwikkelingen en innovatie. De 

kernwaarden die de hogeschool nastreeft zijn terug te vinden in het letterwoord 

LEFV. LEFV staat voor lef, enthousiasme, focus en vertrouwen. 

De kernwaarde ‘lef’ staat voor het maken van ruimte voor durvers. De hogeschool 

zet in op het bundelen van alle aanwezige talenten om zichzelf als 

onderwijsinstelling te kunnen verbeteren. Thomas More-hogeschool staat open 

voor verandering en vernieuwing. De tweede kernwaarde, ‘enthousiasme’ verwijst 

naar de energie, de drive, de liefde voor het vak en de passie voor het onderwijs 

dat de hogeschool aan haar studenten wil doorgeven. 

Verder is de ‘focus’ van Thomas More-hogeschool gericht op doel- en 

toekomstgericht onderwijs, maar met ruimte voor een goed evenwicht tussen 

docent en student, individu en team, werk en privé en expertise en improvisatie. 
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Een vierde en laatste waarde van deze onderwijsinstelling is ‘vertrouwen’. Thomas 

More-hogeschool gelooft sterk in gelijkheid en wederkerigheid. Het geloof in 

elkaar, elkaars talenten en capaciteiten vormen mee de rode draad in het gehele 

Thomas More-verhaal. 

De hogeschool biedt 40 professionele bacheloropleidingen en sinds september 

2019 16 graduaatsopleidingen aan. Thomas More-hogeschool beschikt over twaalf 

campussen en zes lesplaatsen verspreid over 10 locaties. Antwerpen wordt daarom 

ook wel de grootste kweekvijver voor hooggeschoold professioneel talent in de 

provincie Antwerpen genoemd (Thomas More-Hogeschool, 2020). In de 

onderwijsinstelling zijn 1 800 personeelsleden tewerkgesteld en volgen 19 000 

studenten een opleiding. 

De campussen en lesplaatsen worden hieronder weergegeven: 

Campus De Ham in Mechelen, Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver, Campus 

De Vest in Mechelen, Campus Geel in Geel, Campus Kruidtuin in Mechelen, Campus 

Lier in Lier, Campus Lucas Faydherbe in Mechelen, Campus National in Antwerpen, 

Campus Sanderus in Antwerpen, Campus Sint-Andries in Antwerpen, Campus 

Turnhout in Turnhout, Campus Vorselaar in Vorselaar. 

Lesplaats Duffel (SNOR), Lesplaats Herentals in Herentals, Lesplaats Lier (SAL), 

Lesplaats Sint-Niklaas, Lesplaats Turnhout (High Tech & Hivset), Lesplaats 

Westerlo. 

Het gehele project kadert binnen de graduaatsopleidingen van Thomas More. Wat 

een graduaatsopleiding precies inhoudt, zal verder worden toegelicht in paragraaf 

1.3. 

1.3 Wat is een graduaatsopleiding? 

Wie na het secundair onderwijs kiest voor een hogeschool, kan sinds september 

2019 ook kiezen voor een graduaatsopleiding van 120 studiepunten. De 

graduaatsopleidingen vervangen de Hoger Beroepsonderwijs 5-opleidingen (HBO 

5) van de Centra voor Volwassenonderwijs, CVO’s. Die HBO 5-opleidingen worden 

hervormd en krijgen als graduaatsopleidingen een volwaardige plaats in het hoger 

onderwijs en in de hogescholen. Enkel de opleiding ‘Verpleegkunde’ blijft in het 

secundair onderwijslandschap bestaan. 



 

  12 

Een graduaatsopleiding situeert zich tussen het secundair onderwijs en de 

professionele bacheloropleidingen van de hogescholen. Ze bereiden voor op een 

specifiek beroep en zijn sterk praktijkgericht. Werkplekleren staat dan ook centraal 

en neemt een derde van het curriculum in beslag. Studenten worden voor een deel 

opgeleid op de werkvloer van een bedrijf of organisatie. Door de betrokkenheid in 

het werkveld kunnen ook zij een deel van het werk voor hun rekening nemen. De 

geknipte doelgroep voor graduaatsopleidingen zijn doeners die zowel eigen hard 

skills als soft skills, binnen hun interessegebied, willen verbeteren en bijstellen 

tijdens de opleiding. Vervolgens is het belangrijk om in te spelen op zowel de 

noden van de student als het werkveld. Door het mede vormgeven kunnen die 

noden ook op elkaar afgestemd worden. Een graduaatsopleiding kan zowel binnen 

voltijds dagonderwijs als flexibel deeltijds traject gevolgd worden 

Thomas More biedt sinds september 2019 vijftien nieuwe graduaatsopleidingen 

aan. Die opleidingen situeren zich in vier interessegebieden, namelijk: (1) Business 

& Tourism, (2) People & Health, (3) Tech & IT en (4) Education. De hogeschool 

organiseert haar graduaatsopleidingen op haar eigen campussen die gesitueerd 

zijn in Antwerpen, De Nayer (Sint-Katelijne-Waver), Geel, Mechelen, Lier en 

Turnhout. Daarnaast zijn er ook lesplaatsen in Sint-Niklaas, Herentals en Westerlo. 

In het komende academiejaar 2020-2021 wil Thomas More nog sterker inzetten 

op graduaten. Daarom organiseren ze vier bijkomende graduaatsopleidingen. Dat 

brengt het totaal op negentien graduaatsopleidingen binnen vier 

interessegebieden. Omdat de waaier van deze opleidingen zo breed is, is er tijdens 

het werkplekleren nood aan voldoende en jobspecifieke ondersteuning. 
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2 Probleemstelling 

In het tweede deel van het IP wordt het probleem, aangereikt door de externe 

opdrachtgever, gekaderd. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de 

behoefteanalyse en zijn verschillende facetten. Hierop volgt de bespreking van de 

focus van het IP, hieraan zijn de doelstelling met de hoofd- en deelvragen waarop 

de projectgroep een antwoord wil formuleren gelinkt. 

2.1 Blikveld van de opdrachtgever 

Er werd door de opdrachtgever gevraagd een ‘startklaar mentorschap’ uit te 

werken voor de nieuwe graduaatsopleidingen binnen Thomas More-Hogeschool. 

Binnen die nieuwe opleidingen staat werkplekleren centraal. Werkplekleren is 

gericht op het aanleren en toepassen van zowel algemene als specifieke arbeids- 

en beroepsgerichte competenties in een arbeidssituatie die een leeromgeving is. 

Belangrijk hierbij is dat het gaat over formeel werkplekleren en dat er steeds een 

school of onderwijsinstelling betrokken is. Dit houdt in dat vanaf huidig 

academiejaar een groot aantal (generatie)studenten reeds een eerste stap zet in 

het werkveld, zodat zij hun horizonten kunnen verruimen. 

Om de studenten hierin zo veel en breed mogelijk te ondersteunen is het belangrijk 

dat er sterke bedrijfsmentoren te vinden zijn in het werkveld. Kwaliteitsvolle 

begeleiding van een bedrijfsmentor is cruciaal binnen het concept van 

werkplekleren, daarom stelt Thomas More-hogeschool een ondersteuningsinitiatief 

voor waarin tips en tricks aangereikt worden, gebaseerd op de principes van 

Cognitive Apprenticeship (1987). 

Meer concreet wenst Thomas More-hogeschool een algemeen 

ondersteuningsinitatief dat inzetbaar is voor de verschillende sectoren in het 

werkveld. Het doel hiervan is het voorbereiden van mentoren op de komst van 

studenten, zodat zij het werkplekleren van de studenten beter en intenser kunnen 

begeleiden. Ter onderbouwing en inrichting van dit ondersteuningsinitiatief vraagt 

Thomas More-hogeschool een literatuurstudie (1), aangevuld met een 

behoefteanalyse (2) om de noden van de verschillende partijen te verkennen. Op 

basis van de inzichten die deze dataverzameling voortbrengt, wenst Thomas More-

hogeschool enkele concrete suggesties voor de opzet van een 

ondersteuningsinitiatief. 
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2.2 Een behoefteanalyse, wat is dat? 

Thomas More is een professionele non-profit organisatie met als organisatiemissie 

de studenten innovatief professioneel hoger onderwijs aanbieden in nauwe 

samenwerking met het werkveld. Om deze missie te bereiken hanteert men 

verschillende organisatiestrategieën, waarvan de meest effectieve wordt 

geselecteerd op basis van de uitkomsten uit een organisatieanalyse (Blanchard & 

Thacker, 2013). Er zijn verschillende aanleidingen voor een organisatieanalyse 

zoals het bepalen van de missie of strategie van de organisatie, het uitbesteden 

van financiële middelen of menselijk kapitaal en het afstemmen van de 

organisatiewerking op de omgeving (Blanchard & Thacker, 2013). Vanuit het 

perspectief van Thomas More is te concluderen dat er nood is aan een 

mentorenopleiding binnen graduaatsopleidingen dewelke zich afspelen op het 

niveau van menselijk kapitaal en de afstemming van de organisatie op de 

omgeving en omgekeerd. 

De behoefteanalyse is een systematisch proces waarin participanten worden 

bevraagd over het huidig en toekomstig beeld dat zij hebben over iets (bv. een 

organisatie, school, opleiding), met als doel het afstemmen van de toekomstige 

koers op de behoeften van de participanten (Altschuld en Kumar, 2010, zoals 

geciteerd in Worker, et al. 2017). In leercontexten zorgen behoefteanalyses dat 

leerdoelen en -noden worden uitgeklaard (Akyal & Ozek, 2010), wat resulteert in 

meer betrokkenheid van de lerenden doordat voldaan wordt aan hun behoeften 

(Menngo, Suastra, Budiarsa & Padmadewi, 2019). Hiermee heeft de 

behoefteanalyse enerzijds de functie de gewenste curriculuminhoud (Menngo et 

al., 2019) van de leerdoelen te bepalen. Anderzijds tracht het te verduidelijken of 

opleiding de meest gepaste oplossing is in de betreffende situatie (Noe, 2017). 

Aansluitend bij de noden van Thomas More wordt geopteerd voor een 

behoefteanalyse om de behoeften omtrent een opleiding voor mentoren binnen 

graduaatsopleidingen te bepalen. Noodzakelijk is om de behoeften van de 

verschillende betrokken partijen (Thomas More, mentoren, studenten) uit te 

klaren, om vorm te geven aan de inhoud van een goed doordachte en 

onderbouwde opleiding. 
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Meer concreet bestaat het behoefteanalyseproces uit drie analyse-elementen (zie 

figuur 1), deze dienen onderzocht te worden voordat wordt geïnvesteerd in 

opleiding (Noe, 2017). 

 

2.2.1 Behoefteanalyse – organisatie-analyse 

Aan de basis van het behoefteanalyseproces staat de eerste analysefase, de 

organisatie-analyse (zie figuur 1). In deze fase wordt verduidelijkt of opleiding 

wenselijk is onder de betrokkenen (Noe, 2017). 

Allereerst wordt geëxploreerd naar het strategische voordeel dat opleiding kan 

opleveren en of dit past binnen de context van de organisatie. Ten tweede tracht 

de organisatie-analyse te peilen naar de motivatie van de lerenden om opleiding 

te volgen (Noe, 2017). Tot slot peilt de organisatie-analyse naar de 

beschikbaarheid van opleidingsmiddelen binnen de organisatie (Noe, 2017). Meer 

concreet gaat het over de aanwezigheid van financiële middelen, tijd en expertise 

binnen de organisatie om vorm te geven aan de opleiding. 

2.2.2 Behoefteanalyse – persoons-analyse 

Na de organisatie-analyse volgt de persoons-analyse (zie figuur 1). Allereerst 

tracht deze fase het verschil tussen de huidige en gewenste prestaties te verklaren. 

Daarnaast gaat de analyse na in welke mate de lerenden en leeromgeving geschikt 

zijn om opleiding te volgen (Noe, 2017). Belangrijk is in acht te nemen dat een 

Figuur 1: Behoefteanalyse schematisch voorgesteld 
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persoons-analyse tegelijk met de taakanalyse wordt uitgevoerd, aangezien 

duidelijkheid over de taken noodzakelijk is om te omkaderen of het gebrek aan 

vaardigheden en kennis te verhelpen is met opleiding (Noe, 2017). 

Het beoordelen van de geschiktheid van lerenden en hun leeromgeving vraagt om 

een analyseproces op zich. Rummler (1996) en Langdon (1997) (zoals geciteerd 

in Noe, 2017) beschrijven de volgende fasen die doorlopen dienen worden: 

1. Persoonskarakteristieken peilen naar de kennis, vaardigheden, 

mogelijkheden en attitudes die lerenden bezitten en waarmee rekening te 

houden bij de opzet van een opleiding. 

2. Input omvat het peilen naar de instructies en middelen die de lerenden 

wensen om prestaties te leveren. 

3. Output peilt naar de prestaties die de lerenden mogelijks leveren indien zij de 

gewenste instructies en middelen krijgen. 

4. Gevolgen bestaat uit het peilen naar de mate waarin lerenden iets 

terugverwachten voor de geleverde prestaties. 

5. Feedback tot slot peilt naar de mate waarin lerenden informatie wensen te 

ontvangen over hun prestaties. 

2.2.3 Behoefteanalyse – taakanalyse 

De taakanalyse (zie figuur 1) omvat verscheidene activiteiten die nodig zijn om 

een taak te kunnen uitvoeren en kan gebruikt worden om inzicht te verwerven in 

de manier waarop taken worden uitgevoerd. Deze activiteiten worden 

ondergebracht in Knowledge, Skills en Attitudes (KSA). Knowledge staat voor een 

georganiseerde verzameling van feiten, principes, procedures en informatie 

verzameld doorheen de tijd. Skills staat voor de capaciteit om een set van taken 

uit te voeren en Attitudes zijn de overtuigingen en meningen die gedrag 

ondersteunen of verbieden (Blanchard & Thacker, 2013). 

Na het identificeren van de taken kan er nagegaan worden welke KSA’s cruciaal 

zijn bij de taakuitvoering. Dit kan middels een job-duty-task method. 

Een job-duty-task analyseert de KSA’s die nodig zijn om een job te kunnen 

uitoefenen en hoe deze hieraan gelinkt zijn (Blanchard & Thacker, 2013). 

Blanchard & Thacker (2013) omschrijven de job-duty-task method in drie fasen: 
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- Fase 1: Welke KSA’s zijn er nodig om een bepaalde taak te kunnen uitvoeren? 

Deze zijn ingedeeld in plichten, taken en subtaken. 

- Fase 2: Hoe onontbeerlijk is een bepaalde taak voor de jobuitvoering? 

- Fase 3: Identificatie van de KSA’s bij de uitvoering van de taken en subtaken. 

2.2.4 Competentieprofiel 

Het samenbrengen van de informatie uit de verschillende analyses leidt tot de 

opzet van een competentieprofiel. Met behulp van het competentiemodel wordt de 

hoofdcompetentie van de job bepaald waarna een competentieprofiel kan worden 

opgesteld. Competenties omvatten kennis, vaardigheden, gevoelens en motivatie, 

kortom een cluster van gerelateerde KSA’s (Blanchard & Thacker, 2013). 

Beirendonck (2009) omschrijft competentie als een observeerbare eigenschap 

onder de vorm van kennis, kunde of een gedragsvaardigheid, die bijdraagt tot 

succesvol functioneren in een specifieke rol of functie. 

Het belang om een competentie te ontwikkelen is dan ook niet gering. 

Competenties zijn algemener van aard en blijven langer functioneel bruikbaar. 

Bovendien zijn ze verbonden met de doelen van de organisatie aldus Blanchard & 

Thacker (2013). Om tot een relevant competentieprofiel te komen wordt er 

informatie verzameld uit diverse bronnen en invalshoeken, deze worden verderop 

besproken. 

2.3 Focus van het IP-team 

Naar aanleiding van de eerste overlegmomenten met de opdrachtgevers vanuit 

Thomas More wordt het project afgebakend tot het uitwerken van (1) een 

literatuurstudie en een behoefteanalyse. De keuze voor een behoefteanalyse komt 

voort uit de vaststelling dat er onvoldoende zicht is op de verwachtingen en 

behoeften van de organisatie (Thomas More), de mentoren en de 

graduaatstudenten ten aanzien van een ondersteuningsinitiatief voor mentoren bij 

de begeleiding van het werkplekleren van graduaatstudenten. 

Gezien de beschikbare tijd en data achtte de projectgroep het uitwerken van een 

volledig ondersteuningsinitiatief voor mentoren als niet realiseerbaar. Daarom is 

in overleg met de opdrachtgever besloten om voornamelijk te focussen op een 

grondige literatuurstudie en een uitgebreide behoefteanalyse. 
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De conclusies en aanbevelingen uit de literatuurstudie en behoefteanalyse zijn 

bruikbaar als bouwstenen voor mogelijke ondersteuningsinitiatieven voor 

mentoren binnen graduaatsopleidingen. Het ontwikkelen van deze 

ondersteuningsinitiatieven voor mentoren vormen mogelijks een eerste aanzet ter 

kwalitatieve verbetering van de graduaatsopleidingen van Thomas More. 

2.3.1 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is het uitwerken van concrete suggesties ten aanzien 

van een ondersteuningsinitiatief voor mentoren binnen het werkplekleren in 

graduaatsopleidingen. Ter invulling van deze suggesties peilen we naar de 

verwachtingen en behoeften van Thomas More, de mentoren en de 

graduaatstudenten ten aanzien van zulke ondersteuningsinitiatieven. 

2.4 Deelvragen 

Op basis van de probleemstelling en onderzoeksdoelstelling formuleren we de 

volgende centrale onderzoeksvraag: 

“Welke verwachtingen en behoeften zijn er omtrent de opzet van een 

ondersteuningsinitiatief door Thomas More voor mentoren binnen het 

werkplekleren in graduaatsopleidingen?” 

Om deze centrale onderzoeksvraag te beantwoorden is het onderzoek opgedeeld 

in drie stappen. Daarnaast vertalen we de centrale onderzoeksvraag in zeven 

concretere deelvragen, deze staan hieronder weergeven. 
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STAP 1: verkenning van literatuur 

In de eerste stap verkennen we de verschillende theoretische kaders omtrent 

werkplekleren, zodat de peiling naar de verwachtingen en behoeften ten aanzien 

van een ondersteuningsinitiatief voor mentoren binnen het werkplekleren in 

graduaatsopleidingen op een onderbouwde manier gebeurd. Hiertoe formuleren 

we de volgende deelvragen: 

1. Waar situeert Cognitive Apprenticeship zich binnen de theoretische kaders 

omtrent werkplekleren? 

 

2. Welke theoretische kaders omtrent werkplekleren passen binnen het 

professionaliseringsbeleid voor de mentoren binnen de 

graduaatsopleidingen? 

STAP 2: de behoefteanalyse 

In de tweede stap baseren we ons op de verschillende theoretische kaders en 

inzichten verkregen uit de eerste stap. Op basis van deze theoretische kaders 

peilen we via verschillende methoden naar de verwachtingen en behoeften van 

Thomas More, de mentoren en studenten. Hiertoe formuleren we de volgende 

deelvragen: 

3. Welke verwachtingen en behoeften heeft Thomas More bij de inrichting 

van een ondersteuningsinitiatief voor mentoren binnen het werkplekleren 

in graduaatsopleidingen? 

 

4. Welke verwachtingen en behoeften hebben mentoren uit verschillende 

disciplines bij de inrichting van een ondersteuningsinitiatief voor mentoren 

binnen het werkplekleren in graduaatsopleidingen? 

 

5. Welke verwachtingen en behoeften hebben studenten bij de inrichting van 

een ondersteuningsinitiatief voor mentoren binnen het werkplekleren in 

graduaatsopleidingen? 
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STAP 3: samenbrengen van literatuur en behoefteanalyse 

In de laatste stap synthetiseren we de inzichten verkregen uit de eerste en 

tweede stap. Meer concreet brengen we de inzichten van de theoretische kaders 

omtrent werkplekleren samen met de resultaten betreffende de verwachtingen 

en behoeften van Thomas More, mentoren en studenten samen. Tot slot 

integreren we deze synthese in een suggestie betreffende een 

ondersteuningsinitiatief voor mentoren. Hiertoe formuleren we de volgende 

deelvragen: 

6. Op welke wijze zijn de inzichten uit de theoretische kaders omtrent 

werkplekleren en de resultaten uit behoefteanalyse te integreren in een 

ondersteuningsinitiatief voor mentoren binnen het werkplekleren in 

graduaatsopleidingen? 

 

7. Welke suggesties omtrent een ondersteuningsinitiatief voor mentoren 

binnen het werkplekleren in graduaatsopleidingen zijn mogelijk op basis 

van de integratie van de kaders uit de literatuur en de behoefteanalyse? 
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3 Stap 1: Verkenning van de literatuur 

De literatuurstudie heeft als uitgangspunt om de probleemstelling met meer 

diepgang te benaderen en de deelvragen te specifiëren. 

In dit hoofdstuk wordt het begrip ‘werkplekleren’ gedefinieerd, de literatuur wordt 

verkend, meer specifiek de verschillende theoretische modellen van werkplekleren 

en tenslotte de behoefteanalyse. 

3.1 Wat is werkplekleren? 

“Werkplekleren staat voor leren op en via de leeromgeving van een reële werkplek 

in het kader van een graduaatsopleiding. Het leerproces staat in functie van de 

competentie- en talentontwikkeling van de student met constructieve 

betrokkenheid en engagement van drie partners (student, werkplek en opleiding).” 

Citaat uit ‘Werkplekleren: Wegwijzer’; OOF-project ‘Wegwijs in Werkplekleren’ 

(2011-2013) 

Binnen werkplekleren staat het verwerven van competenties, ondersteund door 

een coach, centraal. Doordat de maatschappij aan een snel tempo verandert, 

wordt van de (toekomstige) arbeidskrachten verwacht dat ze hun kennis en 

vakbekwaamheid voortdurend op peil houden. Kortom, het levenslang leren is nog 

nooit zo belangrijk geweest als vandaag. Kortom, het levenslang leren is nog nooit 

zo belangrijk geweest als vandaag, daarom slaan het onderwijs en de arbeidsmarkt 

de handen in elkaar, ter afstemming van de competenties op de vraag van de 

arbeidsmarkt. 

In de brochure “Werkplekleren compleet” (2010) hanteert de Vlaamse Overheid 

volgende definitie voor het begrip “competentie”:  

“(…) de bekwaamheid om kennis, vaardigheden en attitudes in het handelen 

geïntegreerd aan te wenden voor maatschappelijke activiteiten.”  

Werkplekleren biedt hiermee de opportuniteit tot en garandeert eenieder de 

maximale leerkansen, mede door het aanleren van competenties in 

gecontextualiseerde settings. Om deze reden zijn veranderingen van schoolse 

omgevingen tot krachtige leeromgevingen nodig, waar leerkrachten en docenten 
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via een sleutelrol de student procesgericht gidsen via een samenwerkingsrelatie 

met de mentor op de werkvloer. 

De voordelen zijn groot bij het werkplekleren: 

• Studenten leren al doende, waardoor het langer blijft hangen. De motivatie 

is hoog, omdat het resultaat tastbaar wordt door de inhoud die 

gecontextualiseerd is en toegepast wordt. Doorheen het proces leert de 

student veel over zichzelf (zelfreflectie), waardoor het kiezen voor een 

bepaalde jobinhoud gemakkelijker wordt voor de student zelf. 

• De onderwijsinstelling kan de meest recente leermiddelen en infrastructuur 

aanbieden door de samenwerking aan te gaan met de arbeidsmarkt. 

Begeleidende leerkrachten en docenten leren de nieuwste ontwikkelingen 

dankzij de samenwerking met de mentoren op de werkvloer. De evaluatie 

gebeurt transparanter en is minder afhankelijk van het moment van 

evaluatie. 

• Het bedrijf heeft een groter aanbod aan goed opgeleide toekomstige 

werknemers. Daarnaast is de kans groot dat studenten werknemers 

worden, waardoor het bedrijf minder dient te investeren in 

aanvangsbegeleiding. De proefperiode wordt overbodig. Daarnaast kunnen 

lerenden nieuwe ideeën aanbrengen tijdens de werplekperiode wat ook 

vernieuwend kan zijn. 

Om dit alles in goede banen te leiden, is het belangrijk dat de mentoren goed 

opgeleid zijn om de studenten op de werkplek te begeleiden. Om het bovenstaande 

te realiseren, is het belangrijk dat mentoren goed voorzien zijn van 

begeleidingskennis en -vaardigheden, zodat zij studenten op een adequate wijze 

kunnen ondersteunen in hun leerproces. De uitwerking van een 

ondersteuningsinitiatief dat deze kennis en vaardigheden biedt, vraagt om 

wetenschappelijke onderbouwing. Daarom wordt de uitwerking ervan gestart met 

een grondige literatuurstudie. Thomas More schuift Cognitive Apprenticeship 

(1987) naar voor als kader om het initiatief uit te werken. Tijdens de 

literatuurstudie zal bekeken worden: 

1. Waar Cognitive Apprenticeship zich situeert binnen de literatuur. 

2. Welke handvaten de literatuur biedt om het ondersteuningsinitiatief zo 

optimaal mogelijk uit te bouwen. 
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3.2 Deelvraag 1: Waar situeert Cognitive Apprenticeship zich in de 

literatuur omtrent werkplekleren? 

Volgens Brown, Collins & Newman (1987) is het aangewezen om een sociale 

context te creëren waar interactie, kennis delen en problemen oplossen tijdens de 

activiteiten kunnen plaatsvinden, zodat de student tot leren komt. Dit wordt ook 

het “gesitueerd leren” genoemd. Een mogelijke benadering van gesitueerd leren 

is Cognitive Apprenticeship, het model dat vooropgesteld wordt door de 

opdrachtgever, Thomas More. Het basisidee van Cognitive Apprenticeship (Collins 

et al., 1987) is het voorzien van ervaringsleren waarbij de mentoren 

mogelijkheden bieden aan hun studenten om te groeien binnen de werkcontext. 

  

Figuur 2: Cognitive Apprenticeship kaderen in algemene literatuur, structuur 
ondersteuningsinitiatief 

Figuur 3: Model Cognitive Apprenticeship 
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De leeromgeving, de context om tot leren te komen, staat centraal. Binnen de 

leeromgeving gebeurt het leren in samenwerking tussen mentor en student, het 

collaboratieve karakter van dit model. Om dit samenwerkingsverband te doen 

slagen met het oog op het succes van de student in diens groeiproces, is de 

aanwezigheid van reflectie (door het geven van constructieve feedback), de 

abstracte theorie omzetten naar de praktijk (het conceptualiseren), de actieve 

deelname van zowel mentor als student en tot slot beide partijen die zich bewust 

zijn van het groeiproces en het doel van het werkplekleren. Deze elementen staan 

in directe connectie met elkaar en gaan voortdurend in interactie met elkaar. 

Indien er onvoldoende ingezet wordt op één aspect, zullen de andere aspecten hun 

waarde zien dalen. Het model van Cognitive Apprenticeship (1987) is een 

toegepast model dat vraagt om een bredere kadering in de literatuur. 

 

Bredere omkadering 

Tynjälä’s (2013) toepassing van het 3P-model op het werplekleren plaatst de 

context van het leren centraal. Het model bestaat uit drie fasen, namelijk presage, 

process en product. Dit model biedt een vorm van leren aan dat mensen in staat 

stelt om deel te nemen binnen een transformatieve en innovatieve context, met 

de focus op het sociaal leren. Men legt namelijk de nadruk op de context van leren. 

In de presage-fase worden de factoren van de lerende en zijn leeromgeving 

besproken. In de process-fase vinden de verschillende aangeboden activiteiten 

plaats. Het zijn de activiteiten die aangeboden kunnen worden tijdens het 

werkplekleren. De laatste fase ‘product’ worden de verschillende leeruitkomsten 

van de lerende weergegeven. 

Tynjälä (2008) introduceert daarnaast het model ‘integratieve pedagogie’. In dit 

model staat de integratie van drie basiselementen centraal: theoretische kennis, 

praktische kennis en zelfregulerende kennis. De ontwikkeling van beroeps- en 

professionele expertise moet worden beschouwd als een holistisch proces waarbij 

de theorie niet kan worden losgekoppeld van de praktijk en waarbij de praktijk 

niet los gezien mag worden van de theorie. De terugkoppeling tussen onderwijs 

(theorie) en arbeidsmarkt (praktijk) is een zeer belangrijke factor om het 

werkplekleren te laten slagen. Volgens Tynjala (2008) is leren tenslotte een 

sociaal, creatief proces dat ingebed is in de dagelijkse werking en gericht op 

continue verbetering. Deze visie is volledig in lijn met decennia aan onderzoek dat 
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het effectief leren van werknemers en organisationeel leren invult als een 

informeel leerproces dat zich afspeelt op de werkplek.  

 

Cognitive Apprenticeship 

Tynjälä duidt met deze modellen het belang aan van het procesgerichte 

gecombineerd met de focus op de context van het leren waar de theoretische, 

praktische en zelfregulerende kennis geïntegreerd worden. Het proces is een 

sociaal gebeuren ingebed in de dagelijkse werking.  Het toegepast model van 

Brown et al. (1987) Cognitive Apprenticeship geeft een antwoord op deze brede 

kaders van Tynjäla en integreert alle noodzakelijke aspecten om het werkplekleren 

optimaal te laten werken: het kader start vanuit het oogpunt dat de student dient 

begeleid te worden door een mentor met als doel het groeiproces van de student 

in kaart te brengen. Dit komt overeen met de nood aan het sociale proces, ingebed 

in het dagelijkse werk met als focus de continue verbetering. Om het onderwijs 

gerichter af te stemmen op de praktijk, de arbeidsmarkt, wordt een leeromgeving 

gecreëerd op de werkvloer waar kennisdeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt 

voorop staan. Tenslotte wordt de interactie tussen de student en de leeromgeving 

(prefase) bewaard door de mentor die de student op de werkvloer begeleidt. De 

focus wordt op het proces van de student gelegd met als outcome het uiteindelijk 

slagen van de student (product). Met andere woorden, alle nodige handvaten om 

het werkplekleren goed te kaderen, zijn terug te vinden in het toegepaste model 

Cognitive Apprenticeship (1978). 

Echter zijn er meer kaders nodig om de mentor binnen dit toegepaste model van 

Brown et al. (1989) te ondersteunen. Het toegepaste model, Cognitive 

Apprenticeship (1978), beoogt het proces en de outcome van de student, niet de 

ondersteuning van de mentor. Vandaar uit rijst de onderstaande vraag: 

Welke handvaten reikt de literatuur met andere woorden aan om een onderbouwd 

professionaliseringbeleid uit te werken voor de mentoren die handelen binnen 

Cognitive Apprenticeship (1978)? 
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3.3 Deelvraag 2: Welke handvaten biedt de literatuur voor de 

opbouw van een ondersteuningsinitiatief voor mentoren 

binnen de graduaatsopleidingen? 

De literatuur biedt verschillende handvaten aan om een professionaliseringtraject 

voor mentoren op te bouwen. Gekaderd vanuit Cognitive Apprenticeship waar de 

focus gericht is op het groeiproces van de student en diens groeimogelijkheden, is 

het belangrijk deze kader te hanteren die de mentor optimaal ondersteunen in de 

begeleiding van de student: 

 

Tacit knowledge, of hoe de kennis gedeeld wordt en evolueert. 

Doordat de mentor en de student in interactie gaan, wordt de kennis gedeeld en 

blijft de kennis evolueren. De mentor moet zich hiervan bewust zijn, zodat deze 

evolutie zo optimaal mogelijk kan gebeuren. Deze veranderingen binnen kennis 

wordt ook kennistransformatie genoemd. Nonaka en Takeuchi (1995) beschreven 

verschillende vormen van kennistransformatie. Volgens hen gebeurt de 

kenniscreatie in vier vormen, namelijk de socialisatie-, externalisatie, combinatie- 

en internalisatiefase. In de socialisatiefase wordt er geïmpliceerde kennis gedeeld. 

De tweede fase is externalisatie. De verklaring en uitdrukking van geïmpliceerde 

kennis wordt omgezet in expliciete kennis. Deze fase is typerend bij vertellingen. 

De derde fase is combinatie, waarbij expliciete kennis wordt omgezet in nog meer 

complexe expliciete kennis, bijvoorbeeld via documenten. De laatste fase is 

internalisatie. Hierbij wordt expliciete kennis omgezet in geïmpliceerde kennis van 

de organisatie. Eraut (2004, p. 263) had kritiek op het model van Nonaka en 

Takeuchi en stelde dat de kennis die zij omschrijven als geïmpliceerde kennis die 

wordt omgevormd tot expliciete kennis al eerder expliciete kennis was. Het is een 

soort van persoonlijke kennis die nog niet was gedeeld met anderen. Als antwoord 

Figuur 4: Structuur ondersteuningsinitiatief vanuit literatuur 
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op die kritiek kan worden gesteld dat het niet belangrijk is of de persoonlijke kennis 

expliciet dan wel impliciet was, maar dat de kennis die toebehoorde aan een 

individu wordt omgevormd tot kennis die wordt gedeeld met anderen. Belangrijk 

voor de mentor binnen het werkplekleren, is het zich bewust worden van de wijze 

waarop hij of zij deze kennis deelt. Als expert bezit de mentor impliciete kennis 

die gedeeld, maar ook bijgestuurd wordt tijdens het begeleidingsproces van de 

student. Het bijsturen gebeurt immers door de theoretische kennis die de student 

bezit vanuit de Hogeschool of doordat beide een denkproces doorlopen tijdens het 

werkplekleren waardoor al dan eens een bijsturing gebeuren kan. Een mentor dient 

er zich bewust van te zijn dat kennis niet stilstaand is, maar een steeds evoluerend 

gegeven dat veranderen kan door de sociale interactie, ook met de student. 

 

Adult Skill Aquisition, of de groei van beginneling (noviet) tot expert. 

Zowel de mentor als de student groeit doorheen het werkplekleren. De student 

groeit van noviet tot expert doorheen het groeipad dat vooropgesteld wordt. De 

mentor groeit in zijn mentorschap dankzij de ervaring die hij hierin opdoet. De 

mentor moet zich bewustzijn van dit groeipad. Daarnaast is het aangewezen om 

binnen het ondersteuningsinitiatief voor de mentor rekening te houden met deze 

groei binnen het mentorschap. Dreyfus (2004) spreekt over een vijfstappenmodel 

binnen dit groeiproces. Het is een model dat een carrière pad van een persoon 

weergeeft in vijf fasen. De eerste fase is een noviet. Een noviet is een persoon die 

weinig tot geen ervaring bezit binnen de aangewezen functie. Naarmate de 

beginner ervaring opdoet met het omgaan van reële situaties en inzicht te 

ontwikkelen in de context bevindt men zich in fase 2 ‘gevorderde beginner’. Fase 

3 staat in het teken van het verwerven van competenties. In deze fase wordt er 

steeds meer ervaring verworven. Het aantal relevante procedures die de beginner 

kan herkennen en volgen, wordt overweldigend ervaren. Men krijgt een 

zenuwslopend en uitputtend gevoel. Er wordt onzeker gereageerd op de 

verschillende vaardigheden die verworven moeten worden. Naarmate de 

competente uitvoerder meer en meer emotioneel betrokken raakt bij een taak, 

wordt het voor hem of haar steeds moeilijker om zich terug te trekken en de 

afstandelijke, regelrechte houding van de beginner aan te nemen. Als de houding 

van de beginnende en gevorderde beginner wordt vervangen door betrokkenheid 

en de leerling de angst van de keuze accepteert, is hij of zij klaar voor verdere 
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vaardigheidsbevordering. De laatste fase is de expert. In deze fase ziet de expert 

welke activiteit uitgevoerd moeten worden en hoe het doel binnen de activiteit 

bereikt kan worden. De mentor dient er zich bewust van te zijn dat de student een 

groeiproces beloopt wat de ervaring op de werkvloer betreft. Daarnaast doorloopt 

ook de mentor een groeiproces in het begeleiden van de studenten. De 

ondersteuning vanuit de Hogeschool dient dus in opbouwende lijn te zijn, rekening 

houdend dat elke mentor zich in een andere fase bevindt wat het mentorschap 

betreft. Daar een mentor dient te groeien in het mentorschap is het wisselen van 

mentoren niet aangeraden binnen één bedrijf. Een mentor zijn, is een proces 

waarvoor men de nodige tijd en ondersteuning binnen de onderneming voor dient 

uit te trekken en organiseren. 

 

Deliberate Practice, of het belang van feedback om tot reflectie te komen met als 

doel te groeien. 

Constructieve feedback zet aan tot reflecteren met als doel te groeien doorheen 

het proces. De mentor kan groeien doorheen de verschillende groeifasen op basis 

van constructieve feedback. Daarnaast geeft de mentor constructieve feedback 

aan de student om deze te ondersteunen doorheen het groeipad. Feedback is dus 

in beide richtingen zeer belangrijk, want zonder feedback kan men niet overgaan 

tot zelfreflectie. Volgens Ericsson (2004) is directe, gedetailleerde en constructieve 

feedback noodzakelijk om expertise in een vakgebied te kunnen ontwikkelen. 

Bijkomend wordt het belang van herhalingsmomenten bij het coachen van 

studenten hoog in het vaandel gedragen. Feedback is een voorwaarde om tot leren 

te komen en heeft zowel een cognitieve als motivationele functie. De 

geformuleerde feedback kan zowel adaptieve als innovatieve vormen van leren 

uitlokken indien er voldoende tijd voor wordt voorzien (Ellström, 2001). Feedback 

binnen het werkplekleren, kan bekeken worden vanuit het oogpunt van de student 

en van de mentor. Beide dienen te groeien doordat ze reflecteren op basis van 

gegeven feedback. Om tot reflectie te komen, is juist geformuleerde feedback 

noodzakelijk. Een mentor dient ondersteund te worden in het geven en het 

ontvangen van feedback. Zowel student als mentor dienen te groeien zoals 

aangegeven binnen Adult Skill Aquiqisition. Het groeiproces kan ondersteund 

worden door het geven, ontvangen en verwerken van feedback. 
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Single and double loup learning, of het leren op korte en lange termijn. 

Het professionaliseren van een mentor gebeurt op korte en lange termijn. Het 

traject kan opgebouwd worden vanuit beide leerprocessen, zoals Argyris en Schön 

(1978) voorstellen, namelijk door ‘the single loop learning’ en ‘the double loop 

learning’. Het single loop leren wordt ook verbeterend leren genoemd. De 

organisatie past haar handelingen aan wanneer de verwachtingen niet zijn zoals 

men verwacht. Een organisatie zou volgens Eraut (2000) moeten streven naar een 

evolutie tot een lerende organisatie die zich voortdurend weet aan te passen aan 

de huidige uitdagingen die een snel veranderende maatschappij teweegbrengt. De 

focus ligt op het verbeteren van de bestaande handelingen. Het double loop leren 

legt de nadruk op vernieuwend leren. De veranderingen op het niveau van de 

activiteit volstaat niet om problemen op te lossen binnen de organisatie. De 

oorzaken van het probleem liggen in de achterliggende opvattingen zoals de 

doelen en de werkwijze van de organisatie. Zowel verbeterend als vernieuwend 

leren zijn nodig om optimaal in te spelen op de omgeving, zodoende de mentor 

zich ondersteund voelt in het begeleiden van de student. 

 

Implicit learning, of het belang van het informele leren. 

Het leren op de werkplek gebeurt impliciet, informeel en niet formeel zoals in een 

klascontext. De mentor moet zich hiervan bewust zijn, aangezien dit het doel is 

van het werkplekleren, het leren in de werkcontext waar theorie en praktijk elkaar 

omarmen. Eraut (2004) omschrijft het informeel leren als impliciet, onbedoeld, 

opportunistisch en ongestructureerd leren en de afwezigheid van een leraar. Hij 

maakt een onderscheid tussen drie soorten informeel leren: impliciet leren, 

reactief leren en doelbewust leren. Impliciet leren verwijst naar een onbewust 

proces van verwerving van nieuwe kennis en vaardigheden zonder rekening te 

houden van wat werd geleerd. Eraut (2004) stelt dat het grootste deel van het 

leren uit ervaring bestaat en dat het bewustzijn van het expliciete leren niet 

betekent dat er ondertussen ook geen impliciet leren is gebeurd. Reactief leren is 

een meer bewuste en intentionele inspanning om te leren, maar treedt op in een 

toestand waar er weinig tijd is om na te denken en waar er snel gehandeld moet 

worden. Doelbewust informeel leren verwijst naar toestanden waarbij er een 

duidelijke werkgerelateerde doelstelling voorhanden is met leren als een 
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bijproduct. Dit soort leren impliceert discussie en een terugblik op voorbije acties 

en ervaringen, deelname aan de besluitvorming en probleemoplossing. De meeste 

van die activiteiten kaderen in het normale werk. Ze worden zelden beschouwd als 

leeractiviteiten, ook al wordt er een aanzienlijke hoeveelheid geleerd. Mentoren 

dienen ondersteund worden in het doelbewust informeel leren, waar zij de kennis 

die zij bezitten op een informele manier bijbrengen aan de student, doch 

doelbewust daar het doel het proces van de student is. 

 

Connectieve model, of hoe het leren op alle niveau’s en in alle richtingen gebeurt. 

Het leren gebeurt niet in één richting of op één niveau. Alle onderdelen van het 

leerproces staan steeds in connectie met elkaar. De mentor moet dit connectieve 

steeds voorop stellen want als er aan één onderdeel te weinig aandacht besteed 

wordt, zal het hele proces zijn doel niet bereiken. Guile en Griffits (2001) stellen 

op basis van de sociaal-culturele leertheorieën het connectieve model voor als een 

ideaalmodel dat betrekking heeft op de werkervaring. In dit model staat het 

formeel en informeel leren en het verticaal en horizontaal leren centraal. Het 

verticaal leren verwijst naar de conceptuele ontwikkeling van de studenten, het 

horizontaal leren richt zich op de ontwikkeling van de vaardigheid om in 

verschillende contexten te werken. Volgens de onderzoekers zou leren 

georganiseerd moeten worden op een manier dat studenten moeten teruggaan 

naar het formeel en conceptueel leren. De studenten kunnen connectieve 

vaardigheden ontwikkelen via collaboratieve werkvormen, op deze manier kunnen 

ze grensoverschrijdend werken door in veranderende en vernieuwende contexten 

te werken. Deze aanpak vergt een nauwe samenwerking tussen het onderwijs en 

de werkplek. Het ondersteuningsinitiatief dient de mentor hierin te ondersteunen: 

het bewust worden van het horizontaal en verticaal leren bij de student en het 

bewust worden dat het belangrijk is om de student de vaardigheden te ontwikkelen 

in meerdere werkcontexten. 

  



 

  31 

Handvaten vanuit de literatuur voor ondersteuning van de mentoren 

De literatuur biedt op deze manier 6 duidelijke handvaten om een 

ondersteuningsinitiatief voor mentoren te structureren. Telkens vertrekkende 

vanuit de algemene literatuur waarbinnen het Cognitive Apprenticeship past, kan 

de structuur voor een ondersteuningsinitiatief voor mentoren als volgt gevormd 

worden. 

Wat de prefase, het proces en het product betreft, dient er binnen het 

professionaliseringstraject aandacht besteed worden aan het groeiproces dat 

zowel mentor als student doormaakt van noviet tot expert. Een 

ondersteuningsinitiatief dient zowel ondersteuning te bieden aan de mentor als 

aandacht te besteden aan de bewustwording van de mentor dat de student groeit 

doorheen het proces. Daarnaast dient het ondersteuningsinitiatief rekening te 

houden met de groeifase waarin de mentor zich bevindt op het moment van de 

ondersteuning. Het belang van feedback om tot de gewenste outcome te komen, 

is cruciaal, zowel wat betreft het geven van feedback om de student te doen 

groeien als het ontvangen van feedback om zelf te groeien. Tenslotte is het binnen 

de prefase heel belangrijk dat zowel de arbeidsorganisatie als het onderwijs 

voldoende afstemmen op elkaar en hierbij het single en double loop learning 

hoog in het vaandel dragen. De afstemming dient telkens opnieuw te gebeuren 

met de duurzaamheid van het mentorschap en de blijvende groei van de student 

als focus.  

Het belang van kennisdeling en de connectiviteit van alle onderdelen wordt 

onderstreept door de evolutie van tacit knowledge waarbij de mentor 

ondersteund dient te worden bij het beseffen dat kennis evolutief is en niet stil 

mag en kan staan. Ook door het delen van de kennis met de student zal deze 

kennis groeien en zal de mentor voortdurend bijleren. Het doelbewust informeel 

leren geeft hierop een antwoord: de mentor bewust maken dat hij of zij de eigen 

kennis zal delen, niet op een formele, doch op een informele manier met het 

product van de student als doel.  
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Modellen voor de invulling van het ondersteuningsinitiatief 

Om het mentorschap gericht te kunnen kaderen werden de gevonden handvaten 

vanuit de literatuur getoetst aan twee bestaande modellen, meer bepaald deze 

van Ashton (2004) (Skill Formation model) en Billett (2002) (Werkplekpedagogie). 

Dit laatste model werd ook aangehaald door Thomas More. De Werplekpedagogie 

biedt echter geen antwoord op elk element van de structuur op basis van de 

literatuur, waardoor de integratie van het Skill Formation Model aangewezen is. 

 

Werkplekpedagogie 

Billett (2002) stelt binnen de Werkplekpedagogie dat de werkplek de ideale 

omgeving is om beroepskennis (vocational knowledge) te ontwikkelen en om 

theorie uit het formele onderwijs te contextualiseren. Novieten ontwikkelen nieuwe 

vaardigheden en leren gerichter doordat ze gecoacht worden door mentoren in 

specifieke werkcontexten. Door het leren omgaan met feedback en hiermee 

gepaarde reflectie, groeien zij in hun expertise. Werkplekleren vertoont voordelen 

voor zowel de studenten als de mentoren. De studenten krijgen een realistisch 

beeld van wat het werken in een bedrijf inhoudt. Daarnaast leren ze gerichter 

binnen de authentieke context. Mentoren zullen (sneller) nieuwe werkkrachten 

vinden die zich één voelen met hun bedrijfscultuur. Hierdoor ontstaat een win-win 

situatie voor alle betrokken partijen. Het deelnemen aan de werkplek dient 

gefaseerd te gebeuren: in de eerste fase participeren de studenten aan de 

werkactiviteiten. Doorheen fase twee groeien ze door het gecoacht deelnemen aan 

de werkplek. Tenslotte gaan ze zelfstandig aan het werk waar ze ook de 

probleemoplossende vaardigheden trainen. Doorheen het traject is gerichte 

feedback en hiermee gepaarde reflectie van belang. Daarnaast zorgt het belonen 

ervoor dat zowel de studenten als de mentoren gemotiveerd blijven. Op dit laatste 

dient ingezet te worden door Thomas More. Dit model duidt het belang van 

belonen, formele kennis contextualiseren, feedback en reflectie. 

Figuur 5: Handvaten vanuit de literatuur 
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Om voldoende ondersteuning te bieden, dient een ondersteuningsinitiatief voor 

mentoren zich te focussen op deze vier elementen. 

 

Skill Formation Model, Ashton (2004) 

Toch biedt het model van Billet nog niet alle antwoorden op de nodige elementen 

binnen het ondersteuningsinitiatief. Vooral de nood om de mentoren gemotiveerd 

te houden om het mentorschap aan te gaan, dient voortdurend bewaakt te worden. 

Vandaar werd ook het Skill Formation Model van Ashton (2004) geïntegreerd in de 

literatuuronderzoek. 

 

Vanuit het skill formation model van Ashton (2004) wordt de individuele motivatie 

beïnvloed door de interactie van vijf domeinen uit de organisatiestructuur. Doordat 

de interactie van deze elementen afhankelijk is van de context, is het een allround 

toepasbaar model in vele organisaties. Het is daarnaast ook een procesgericht 

model, dat bijgestuurd kan worden van zodra één van de elementen nood heeft 

aan aanpassing. De elementen blijven in verbinding staan met elkaar en kunnen 

niet losgezien worden van elkaar. Ten eerste de toegang tot kennis en informatie, 

vervolgens de gelegenheid om te oefenen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen 

en ten slotte het aanbieden van effectieve ondersteuning voor het leren. Deze 

aspecten interageren met het krijgen van enerzijds een beloning voor het leren en 

anderzijds de motivatie vanuit vorige ervaringen.  Belonen voor leren kan op 

verschillende manieren gebeuren door onder andere een geldelijke beloning of 

promotie. Ook kan actief ingezet worden op sociale bevestiging en complimenten. 

Figuur 6: Skill formation model van Ashton 



 

  34 

Bovendien kan een systeem van verloning en promotie, vanuit de gedachte van 

‘kennis is macht’, leiden tot competitie en het kennisdelen en werkplekleren 

hinderen. Vorige ervaringen beïnvloeden ook de motivatie voor het gehele 

werkplekleren. Hoe positiever de vorige ervaringen, hoe hoger de motivatie. Het 

is dus van belang te blijven inzetten op de motivatie, aangezien deze, naast het 

belonen, het gehele leerproces kan (bij)sturen. Het model van Ashton vraagt ook 

de nodige ondersteuning wat betreft motivatie, kennisdeling en oefenen voor 

de mentor. Dit kan door het effectief uitbouwen van een ondersteuning van de 

mentor. 

 

Conclusie 

 

Vanuit de literatuur stellen we voor dat het ondersteuningsinitiatief in 3 fasen 

opgebouwd wordt: 

Fase 1 – algemeen kader 

Het traject kan de vorm aannemen op basis van het 3P-model, waar de 

kennisdeling tussen theorie en praktijk en de afstemming op elkaar voorop staan, 

met de nodige nadruk op het sociale aspect van het hele proces. 

Fase 2 – structuur 

Om het traject te structureren is het aangewezen rekening te houden met 

voldoende onderdelen: aandacht voor de tacit knowledge, het bewustworden van 

het groeiproces van noviet tot expert voor zowel student als mentor, het belang 

Figuur 7: Algemene vorm ondersteuningsinitiatief vanuit literatuur 
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van feedback in beide richtingen met hiermee gekoppeld het komen tot de nodige 

zelfreflectie, de single en double loup learning en het doelbewust informeel leren. 

Belangrijk is ook de connectie tussen deze verschillende onderdelen. Het geven 

van feedback bijvoorbeeld is belangrijk in het groeiproces van noviet tot mentor. 

Ook die connectie tussen de verschillende domeinen is van belang binnen deze 

structuur. 

Fase 3 – de handvaten 

De handvaten of de elementen zijn de concrete items waarop ingezet kan worden 

vanuit Thomas More om het traject ook effectief in te vullen. De ondersteuning 

kan gebeuren op vlak van motivatie, kennisdeling, het oefenen, formele kennis die 

gecontextualiseerd wordt, feedback, reflectie en belonen. Ook hier is het 

connectieve zeer belangrijk: zo zal er altijd een interactie zijn tussen het belonen 

en de motivatie en speelt feedback alsook reflectie een belangrijke rol. Tot slot is 

het blijvend ondersteunen van de mentor van cruciaal belang om het geheel te 

doen slagen. 
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4 Stap 2: Methodologie behoefteanalyse 

Het hoofdstuk ‘Methodologie’ beschrijft de verschillende fasen die ondernomen zijn 

om deelvraag drie, vier en vijf te beantwoorden. Allereerst wordt het profiel van 

de participanten gekaderd in het luik ‘Participanten’. Vervolgens wordt er in de 

rubriek ‘Materiaal’ dieper ingegaan op de gehanteerde meetinstrumenten. In het 

derde luik ‘Procedure’ wordt het dataverzamelingsproces besproken. Tot slot zal in 

het laatste gedeelte ‘Analyseplan’, de manier waarop de gegevens werden 

geanalyseerd en gecodeerd verder worden uiteengezet. De te doorlopen stappen 

zijn gevisualiseerd in figuur 8. 

 

  

Figuur 8: Methodologie deelvraag 3, 4 en 5 
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4.1 Participanten 

Om een antwoord te formuleren op deelvraag drie “Welke verwachtingen en 

behoeften heeft Thomas More bij de inrichting van een ondersteuningsinitiatief 

voor mentoren binnen het werkplekleren in graduaatsopleidingen?” en deelvraag 

vier “Welke verwachtingen en behoeften hebben mentoren uit verschillende 

disciplines bij de inrichting van een ondersteuningsinitiatief voor mentoren binnen 

het werkplekleren in graduaatsopleidingen?”, bevroegen we drie verschillende 

participanten. Allereerst zijn de verantwoordelijken voor het werkplekleren binnen 

de organisatie Thomas More bevraagd (oranje kleur in figuur 8). Vervolgens zijn 

de mentoren op de werkplek bevraagd (blauwe kleur in figuur 8) en tot slot de 

graduaatsstudenten van Thomas More (groene kleur in figuur 8). 

De verdeling van de participantengroep, naargelang de gehanteerde 

dataverzamelingstechnieken, wordt hierop volgend meer diepgaand besproken. 

4.1.1 Participanten interviews 

Aansluitend bij de derde en vierde deelvragen reikte de externe opdrachtgever 29 

potentiële participanten aan. Hierbij gaat het om 27 mentoren die studenten 

begeleiden op de werkplek en twee verantwoordelijken voor het werkplekleren 

binnen Thomas More. Alle 27 potentiële mentoren, werkzaam in de harde of zachte 

sector, zijn door de communicatieverantwoordelijke van de projectgroep 

gecontacteerd om deel te nemen aan een vrijwillig interview. Indien er meerdere 

mentoren zijn aangegeven die werkzaam zijn in hetzelfde bedrijf, is er één 

gezamenlijk e-mail verstuurd. Op deze manier konden de participanten onderling 

beslissen wie het interview zou afleggen. Doordat een veelheid aan respons op de 

gestuurde mail uitbleef, heeft de communicatieverantwoordelijke een 

herinneringsmail verstuurd. Deze herinneringsmail leidde tot tien mentoren die 

graag wilde deelnemen aan het onderzoek. Van deze tien participanten is 

uiteindelijk nog één participant weggevallen wegens het niet matchen met de 

agenda. Bijgevolg zijn negen mentoren geïnterviewd. 

Wat betreft de twee aangereikte verantwoordelijken voor het werkplekleren binnen 

de organisatie Thomas More, zijn beiden participanten eveneens gecontacteerd 

door de communicatieverantwoordelijke van het projectteam. Beide 

verantwoordelijke stemde in om geïnterviewd te worden. 
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Om tot een diepgaande analyse te komen, vonden er twee soorten interviews 

plaats. Enerzijds waren er interviews met betrekking tot de persoons-analyse, 

waarin zeven mannelijke en twee vrouwelijke mentoren zijn bevraagd met het doel 

een duidelijker beeld te verkrijgen over de ondersteuningsnoden bij het begeleiden 

van graduaatsstudenten op de werkplek. Anderzijds peilden we ook naar de 

mening van één mannelijke en één vrouwelijke verantwoordelijke over het 

werkplekleren binnen Thomas More (organisatie-analyse). Een samenvatting van 

het aantal participanten per deelvraag en per soort interview wordt in tabel 1 

weergegeven. 

Tabel 1: Aantal participanten per soort interview 

Deelvraag Soort interview 
Aantal 

participanten 

Deelvraag 3 – blauwe kolom in figuur 8 
Welke verwachtingen en behoeften heeft 

Thomas More bij de inrichting van een 

ondersteuningsinitiatief voor mentoren 

binnen het werkplekleren in 

graduaatsopleidingen 

Persoons-analyse 9 

Deelvraag 4 – oranje kolom in figuur 8 
Welke verwachtingen en behoeften hebben 

mentoren uit verschillende disciplines bij de 

inrichting van een ondersteuningsinitiatief 

voor mentoren binnen het werkplekleren in 

graduaatsopleidingen 

Organisatie-analyse 2 

 

In zijn totaliteit bestaat de doelgroep uit acht mannelijke participanten en drie 

vrouwelijke participanten met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. Ze zijn 

werkzaam in de harde of de zachte sector. Verder oefenen alle participanten een 

coördinerende functie uit zoals: manager, teamcoördinator, supervisor 

werkplekleren, … Zij hebben al meerdere jaren ervaring met het begeleiden van 

studenten. 
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4.1.2 Participanten digitale enquête 

In functie van het beantwoorden van deelvraag vijf “Welke verwachtingen en 

behoeften hebben studenten bij de inrichting van een ondersteuningsinitiatief voor 

mentoren binnen het werkplekleren in graduaatsopleidingen?”, zijn eveneens de 

graduaatsstudenten bevraagd (aangegeven met een groene kleur in figuur 8). Dit 

gebeurde via een digitale enquête. 

In paragraaf 4.3 is de manier waarop deze vragenlijstis verspreid toegelicht. Van 

de 156 studenten kwamen de gegevens van 104 participanten in aanmerking voor 

dit onderzoek, deze selectie wordt diepgaander besproken in paragraaf 4.2.2. Meer 

concreet bestaat dit participantenaantal uit 28 (26,92 %) mannelijke studenten en 

76 (73,08 %) vrouwelijke studenten, met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar. De 

meeste studenten (n = 71) volgen het eerste jaar van hun graduaatsopleiding, 

waarvan het merendeel de studierichting ‘Graduaat in Orthopedische Begeleiding’ 

of ‘Graduaat in Maatschappelijk Werk’. Tabel 2 geeft een overzicht van het profiel 

van alle deelnemende studenten (n = 104). 

Tabel 2: Profiel van de participanten 

 Aantal Frequentie 
Geslacht (n = 104)   
Man 28 26,92 % 
Vrouw 76 73,08 % 
   
Leeftijd (n = 104)   
18 jaar – 23 jaar 63 60,58% 
23 jaar – 29 jaar 8 7,69 % 
30 jaar – 35 jaar 12 11,54 % 
36 jaar – 41 jaar 7 6,73 % 
42 jaar – 47 jaar 9 8,65 % 
48 jaar – 53 jaar 3 2,88 % 
Ouder dan 53 jaar 2 1,92 % 
   
Studiejaar (n = 104)   
1ste jaar 71 68,27 % 
2de jaar 22 21,15 % 
3de jaar 11 10,58 % 
   
Studierichting (n = 104)   
Accounting Administration 12 11,54 % 
Bedrijfsorganisatie 1 0,96 % 
Elektromechanische Systemen 4 3,85 % 
HR-Support 7 6,73 % 
Maatschappelijk Werk 20 19,23 % 
Marketing- en Communicatiesupport 8 7,69 % 
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Orthopedagogische Begeleiding 24 23,08 % 
Productiebeheer: Land en Tuinbouw 2 1,92 % 
Programmeren 9 8,65 % 
Systeem- en Netwerkbeheer 10 9,62 % 
Transport en Logistiek 3 2,88 % 
Winkelmanagement 4 3,85 % 

4.2 Materiaal 

Het onderzoek gebeurde in verschillende fases (zie figuur 8) waarbij er gebruik is 

gemaakt van een mixed method-design, een combinatie van kwalitatieve en 

kwantitatieve onderzoeksmethoden. Deze methodische triangulatie, betekent dat 

onderzoek volgens kwalitatieve en kwantitatieve methoden gebeurt om dezelfde 

onderzoeksvraag te beantwoorden. De antwoorden uit de verschillende richtingen 

die elkaar overlappen /hetzelfde zijn/elkaar niet tegenspreken, zijn waarschijnlijk 

objectief waar. Dit verhoogt de interne validiteit van het onderzoek (Mortelmans, 

2013). 

4.2.1 Materiaal interviews 

Zoals hierboven aangehaald vonden er onder andere kwalitatieve 

semigestructureerde interviews plaats (Baarda, 2011; Verhoeven, 2014).  

Aansluitend bij de derde en vierde deelvragen reikte Thomas More participanten 

en mentoren aan. Een voordeel van deze kwalitatieve onderzoeksvorm is dat het 

een mogelijkheid biedt om een breed scala aan dimensies van de samenleving te 

verkennen, inclusief de wijze waarop sociale processen of relaties werken (Mason, 

2002). Daarnaast voorzien kwalitatieve onderzoeksvormen rijke beschrijvingen 

van complexe sociale verschijnselen en helpen ze deze te interpreteren (Denzin & 

Lincoln, 2005; Merriam, 2002). 

Meer specifiek is gekozen voor semigestructureerde diepte-interviews omdat deze 

onderzoeksvorm meer diepgang mogelijk maakt. Daarnaast genereert dit inzicht 

in de operationele context van het begeleiden van werkplekleren binnen 

graduaatsopleidingen in Thomas More. Hierdoor vraagt het een hogere 

betrokkenheid van de participanten. Bij gebruik van deze onderzoekstechniek is 

aandacht naar vertekeningen echter noodzakelijk, aangezien het vooraf opstellen 

van vragen tot vertekeningen bij zowel de interviewers als de participanten kan 

leiden (Boeije, 2014). 
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Uiteindelijk is de opzet van de semigestructureerde diepte-interviews en bijgevolg 

de ontwikkeling van de interviewleidraden afgestemd op de onderzoeksstappen. 

Meer concreet maakten we een onderscheid tussen interviews met betrekking tot 

de organisatie-analyse die peilt naar de bevindingen van de verantwoordelijken 

over werkplekleren binnen Thomas More en de persoons-analyse die peilt naar 

dezelfde bevindingen bij mentoren die studenten begeleiden op de werkplek (zie 

bijlage 4 en 5). 

De onderwerpen in beide leidraden, zijn met behulp van verschillende bronnen uit 

de literatuur opgesteld. Om na te gaan wat een mentor moet kennen en kunnen 

is beroep gedaan op literatuur bronnen omtrent de behoefteanalyse (Noe, 2017). 

Verder zijn in kaders van het werkplekleren verschillende theoretische kaders 

omtrent Cognitive Apprenticeship (hoofdstuk 3) gebruikt (Ashton, 2004; Billett, 

2002). Uiteindelijk leidde dit tot een chronologische opbouw van de 

interviewleidraad ten behoeve van de organisatie-analyse, startend met (1) een 

introductie waarin het algemene proces van het interview wordt beschreven. 

Vervolgens wordt middels (2) achtergrondvragen gepolst naar persoonsgegevens, 

het carrièrepad, de werkervaring en de huidige functie van de participant. De 

inleidende vragen (3) die hierop volgen zijn geformuleerd om inzicht te genereren 

in de visie op mentorschap en de plaats van mentorschap in deze visie. Terwijl de 

overgangsvragen (4) zijn ontwikkeld om noodzakelijk geachte kennis, 

vaardigheden en attitudes voor mentoren te duiden. De kernvragen (5) zijn erop 

gericht om de marktpositie, kansen of bedreigingen en beschikbare middelen voor 

een ondersteuningsinitiatief te achterhalen. Afsluitend (6) wordt het gevoel van de 

participanten omtrent het inzicht in de ondersteuningsbehoeften bevraagd en 

wordt de mogelijkheid geboden om aanvullende opmerkingen te geven. Tot slot 

wordt in de afronding (7) de participanten de mogelijkheid geboden om op de 

hoogte te blijven van de onderzoeksresultaten. 

De interviewleidraad in functie van de persoons-analyse (mentor) is soortgelijk 

opgebouwd, mits enkele kleine verschillen: de inleidende vragen (3) zijn 

geformuleerd om inzicht te genereren in het mentorschap voor wat betreft de 

definitie van mentorschap, uitvoering van taken en motivatie. Daarnaast zijn de 

kernvragen (5) voornamelijk gericht op het achterhalen van behoeften naar 

ondersteuning. 



 

  42 

4.2.2 Materiaal digitale enquête 

Om inzicht te verkrijgen over hoe Graduaatsstudenten denken wat een mentor 

moet kennen en kunnen om goede begeleiding te voorzien, is gekozen voor een 

kwantitatief surveyonderzoek waarbij een digitale vragenlijst in Qualtrics is 

ontwikkeld. Op deze manier is het mogelijk een groot en divers publiek te bereiken. 

Een ander voordeel van deze methode is dat de participant de survey op een 

zelfgekozen tijdstip en op eigen tempo kan in vullen (Baarda & Bakker, 2017). 

In de digitale vragenlijst is getracht te werken met een zo concreet mogelijke 

vraagstelling, waaruit voldoende informatie kan worden afgeleid om de onderzoek 

stappen te beantwoorden. Hierbij staat het identificeren van de noodzakelijke 

benodigde KSA’s centraal. Om de persoonsgegevens te achterhalen werden er 

gesloten vragen en meerkeuzevragen gesteld. Likert-schalen zijn gehanteerd om 

na te gaan in welke mate de participanten het met een bewering eens of oneens 

waren, op een schaal van: “minder belangrijk”, “belangrijk”, “heel belangrijk” en  

“geen mening”. Een rangschikvraag is gehanteerd om te inventariseren naar de 

mening naar attitudes. Middels open vragen is het voor de participanten steeds 

mogelijk geweest om aanvullende informatie te verstreken. 

De digitale vragenlijst is opgebouwd uit zeven blokken met daarin (1) een 

algemene introductie, deze bevat achtergrondinformatie omtrent de vragenlijsten 

responsverhogende maatregelen. In blok (2) wordt gevraagd naar algemene 

gegevens over de participanten en gegevens betreffende zijn of haar studie. 

Vervolgens wordt de vereiste kennis (vakinhoudelijk, toepassing, 

vakinhoudelijk/praktijkgericht) geïnventariseerd middels de vragen in blok (3). 

Hierbij is gebruik gemaakt van de literatuurinzichten afkomstig van Blanchard & 

Thacker (2013) (zie hoofdstuk 3.3.3.). De noodzakelijk geachte 

begeleidingsvaardigheden worden bevraagd in blok (4). De items hiervoor zijn 

ontleend uit de bron “Handleiding voor de Mentor, begeleiding van leerjongere tot 

professional” (Syntra West, 2017). 

De mate waarin mentoren dienen te beschikken over communicatieve en 

coachende vaardigheden wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van de in blok (5) 

geformuleerde vragen. Om de items te identificeren is eveneens gebruik gemaakt 

van de in blok (4) benoemde literatuur, aangevuld met inhoud uit het boek 

“Inspirerend coachen” (Clement, 2015). Vereiste attitudes en houdingsaspecten 
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worden gepolst in blok (6). Hiervoor is gebruik gemaakt van het cursusmateriaal 

wat is aangereikt tijdens Themamoment 4 van het vak IP binnen de 

Masteropleiding Opleidings- en Onderwijswetenschappen. 

Alvorens tot een definitieve digitale vragenlijst te komen zijn er verschillende 

iteratieslagen door het IP-team uitgevoerd, gevolgd door een pilootafname. De 

digitale vragenlijststaat in bijlage 4 weergegeven. 

4.3 Procedure 

Zoals reeds beschreven bestond het onderzoek uit drie dataverzamelingsfasen, 

deze staan met de corresponderende kleuren beschreven in Figuur 8. Meer 

concreet maken we een onderscheid tussen: 1. “interviews met 

verantwoordelijken van Thomas More” (oranje), 2. “interviews met mentoren” 

(blauw), 3. “enquêteafname bij graduaatstudenten” (groen). Deze rubriek 

beschrijft hoe deze dataverzamelingsfasen verliepen. 

4.3.1 Procedure interviews 

Er vonden twee soorten interviews plaats, namelijk met de verantwoordelijken van 

Thomas More in kader van de organisatie-analyse en met de mentoren in kader 

van de persoons-analyse. Afhankelijk van het soort interview is een andere 

interviewleidraad gebruikt. 

Na het uitwerken, testen en aanpassen van deze interviewleidraden contacteerden 

we verschillende potentiële participanten aangereikt door Thomas More. Deze 

potentiële participanten ontvingen allemaal een persoonlijke mail. Wanneer er bij 

één bedrijf meerdere mentoren werden opgegeven, is er één mail geadresseerd 

aan alle mentoren binnen dat bedrijf verstuurd. Indien er geen respons kwam 

verstuurden we een herinneringsmail. Uiteindelijk legden we verschillende 

afspraken vast met de participanten die reageerden.  

De interviews gingen steeds door op de werkplek van de betreffende participant, 

elk gebeurden ze in semigestructureerde vorm en duurden ze ongeveer één uur. 

Daarnaast zijn ze steeds afgenomen door twee personen uit de projectgroep, we 

kozen hiervoor omdat het een grotere mogelijkheid tot diepgang gaf waardoor 

vertekening meer vermeden kon worden. Meer concreet leidde de ene persoon het 

interview door de structuur in het interview te bewaren, terwijl de andere persoon 
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zich focuste op het formuleren van kritische bijvragen ter verdieping. Bijkomend 

zijn alle interviews digitaal opgenomen doormiddel van twee opnametoestellen, 

zodat er altijd een back-up voorhanden was. Deze geluidsopnamen zijn door de 

onderzoekers zelf bewaard. In het kader van integriteit gaf elke participant 

mondelinge toestemming voor de opnames en het gebruik van hun gegevens voor 

projectdoeleinden. Daarnaast is de participanten verzekerd dat de gegevens 

vertrouwelijk en anoniem verwerkt worden. 

4.3.2 Procedure digitale enquête 

Zowel de uitwerking (zoals reeds besproken) als de bevraging gebeurde via het 

online platform Qualtrics. Dit betekent dat de studenten zelf konden kiezen waar 

en wanneer zij de vragenlijst invulden. Een wervingstekst met daarin de link naar 

de vragenlijst (zie bijlage 3) is bezorgd aan de externe opdrachtgever Kirsten 

Vandermeulen. Zij plaatste de wervingstekst op het studentenplatform van 

Thomas More zodat de graduaatsstudenten de vragenlijst konden invullen. 

Aanvullend zijn enkele studenten die zouden deelnemen aan de oorspronkelijke 

focusgroep persoonlijk gecontacteerd met de vraag om de vragenlijst in te vullen. 

Dezelfde wervingstekst is later ook via het sociale media platform Facebook 

verstuurd, meer concreet in Facebookgroepen van graduaatsopleidingen binnen 

Thomas More. De studenten hadden ongeveer twee weken de tijd om vrijblijvend 

deel te nemen aan het onderzoek. Wanneer studenten op de link klikten zagen zij 

een introductietekst die de opzet en het doel van het project kort beschreef. Indien 

de studenten vragen hadden konden zij een mail vesturen naar het toegevoegde 

e-mailadres van de projectgroep. 

Hierop volgde een bevraging naar het geslacht, de leeftijd en of de student al dan 

niet een graduaatsopleiding volgt. Wanneer de student aanduidde dat hij of zij 

geen graduaatsopleiding volgt werd hij of zij rechtstreeks doorverwezen naar een 

dankwoord, gevolgd door het einde van de enquête. Indien de student aangaf wel 

een graduaatsopleiding te volgen werd de specifieke opleiding bevraagd, gevolgd 

door in welk opleidingsjaar hij of zij zit. Hierna startte het effectieve 

enquêteonderzoek, hierin zijn studenten bevraagd naar de kennis, 

begeleidingsvaardigheden, communicatieve vaardigheden, coachings-

vaardigheden en attitudes die een mentor volgens hen nodig heeft. Aan het einde 

van de vragenlijst hadden de studenten de mogelijkheid om hun e-mailadres in te 
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geven om kans te maken op een cadeaubon van bol.com. Aan elk opgegeven e-

mailadres is een nummer toegekend, op basis van deze nummers is vervolgens 

een lottrekking uitgevoerd om de winnaar van de cadeaubon te bepalen. Het e-

mailadres dat zij opgaven is enkel voor deze doeleinden gebruikt. De anonimiteit 

van de studenten werd doorheen het hele onderzoek gewaarborgd. 

4.4 Analyseplan 

Voor het analyseplan maakten we een onderscheid in drie fasen. Gedurende deze 

fasen vervulde één van de groepsleden een helikopterfunctie, zij bewaakte de rode 

draad doorheen het analyse- en rapporteringsproces. In de eerste fase 

analyseerden we de interviewafnames bij de verantwoordelijken voor het 

werkplekleren binnen Thomas more. Vervolgens analyseerden we in de tweede 

fase de interviewafnames bok de mentoren. Tot slot analyseerden we in de derde 

fase de enquêteresultaten verkregen via de bevraging van graduaatsstudenten. 

Deze rubriek beschrijft hoe het analyseproces voor beide fasen gebeurde. 

4.4.1 Analyse interviews 

Algemeen bekeken analyseerden we de interviews afgenomen bij de 

verantwoordelijken voor het werkplekleren (organisatieniveau) en de mentoren 

(persoonsniveau) via hetzelfde denkproces. De onderstaande beschrijving heeft 

daarom betrekking op het analyseproces gehanteerd voor beide vormen van de 

interviews. Het verloop van deze analysen is opgedeeld in verschillende stappen 

die hieronder worden besproken. 

Transcriberen van interviews 

De transcripties van de interviews gebeurden op een beschrijvende wijze, hierbij 

is vooral gefocust op het inhoudelijk transcriberen van de interviews. Zaken zoals 

wachttijden, stopwoorden (bijvoorbeeld “uhm”) en andere bijzaken zijn niet 

getranscribeerd. Verder gebeurden de transcripties in de meeste gevallen door de 

twee personen die het interview afnamen, aangezien zij het interviewverloop al 

kenden. Op deze manier verliep het transcriptieproces vlotter. 
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Uitwerking codebomen 

Op basis van de antwoorden op deelvragen één en twee zijn twee verschillende 

deductieve codebomen samengesteld om deelvraag drie en vier te beantwoorden. 

Eén van de codebomen is hierbij gekoppeld aan deelvraag drie die inzet op de 

bevraging van verantwoordelijken voor het werkplekleren binnen Thomas More 

(organisatie-analyse). Terwijl de codeboom gekoppeld aan deelvraag vier inzet op 

de bevraging van mentoren (persoons-analyse). Inhoudelijk bekeken zijn beide 

codebomen gebaseerd op concepten aangereikt door het werk van Ashton (2004), 

Billett (2002) en Noe (2017) die verband hebben met de literatuurstudie rondom 

werkplekleren en het behoefteanalyseproces. Specifieker bekeken leidt dit tot het 

onderstaande onderscheid in de codebomen: 

1. Een codeboom die ontwikkeld is voor de verwerking van de organisatie-

analyse waarin specifiek wordt ingegaan op de visie van Thomas More 

betreffende het werkplekleren binnen de graduaatsopleidingen. Meer 

concreet maakt de codeboom een onderscheid in de visie van Thomas More 

door de mentoren en door Thomas More noodzakelijk geachte KSA’s voor 

mentoren. De beoogde strategische positieverbetering door aanbieding van 

ondersteuningsinitiatieven, mogelijke ondersteuningsalternatieven en 

sterktes en zwaktes van Thomas More. Verder is in deze codeboom ruimte 

gemaakt om motivatie, aandachtspunten en beschikbare middelen 

betreffende de opzet van een ondersteuningsinitiatief te duiden. 

 

2. Een codeboom die ontwikkeld is voor het analyseren op persoonsniveau 

waarin specifiek wordt ingegaan op het definiëren van het mentorschap, 

taken en eigen competenties van de mentor. Daarnaast gaat er eveneens 

aandacht naar de toebedeling, meerwaarde, verbeterpunten, noodzakelijk 

geachte KSA’s, bestaande en gewenste ondersteuningsinitiatieven en 

feedback,- en reflectiemogelijkheden. 
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Als eerste is er een overzicht met open labels gemaakt (open codering), wat 

betekent dat labels zijn gekozen op basis van de literatuur en de betreffende 

interviewleidraad. Om de informatie overzichtelijk te maken zijn deze labels 

gebruikt om een belangrijk stuk tekst van een participant samen te vatten en zo 

tot de kern te komen. Aansluitend zijn labels die veel gelijkenissen vertonen 

samengevoegd zijn tot één label. 

Vervolgens zijn er axiale coderingen toegepast die het mogelijk maken om 

tekstfragmenten eenduidig met een label te verbinden. Hierbij is diepgaand 

nagedacht over consistente labels. Door de IP groep is nogmaals naar de gebruikte 

labels gekeken, zodat er uiteindelijk definitieve codebomen kon worden opgesteld 

(zie bijlage 5 en 6). 

Coderen van interviews 

Na het uitwerken van de codebomen volgde het coderingsproces op basis van de 

transcripties. Ter garantie van een objectief coderingsproces is elk interview 

gecodeerd door personen die het interview niet afnamen of transcribeerden. 

Daarnaast was er steeds sprake van onderzoekerstriangulatie (Mortelmans, 2013), 

aangezien het coderen steeds door twee personen gebeurde waarmee overleg en 

kritische reflecties mogelijk waren zodat een kwaliteitsvoller coderingsproces 

verzekerd werd. Het coderingsproces gebeurde via het digitale 

coderingsprogramma NVIVO (versie 12). Aangezien de opgestelde codebomen 

gebaseerd zijn op concepten uit verschillende theoretische kaders zijn we via een 

deductieve wijze tewerk gegaan (Smaling, 1994), hiervoor is afhankelijk van het 

organisatie- of persoonsniveau de overeenstemmende codeboom als houvast 

gebruikt. Meer concreet zijn de desbetreffende citaten gekoppeld aan de 

corresponderende labels uit de codeboom. 

Analyses coderingen 

Na het coderingsproces volgden er explorerende analyses op de coderingen van 

de interviews, deze gebeurden in samenwerking zodat overleg en kritische 

reflecties mogelijk waren. De explorerende analyses bestonden uit meerdere 

woordfrequentie query's die op inhoudelijk niveau bekeken in welke mate bepaalde 

woorden gebruikt zijn door verschillende participanten. Om onbewuste 

beïnvloeding van een op voorhand gevormde definitie van mentorschap te 

voorkomen zijn de analyses eerst uitgevoerd voor alle onderliggende sublabels uit 
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de codeboom. Achteraf volgde een analyse van het hoofdlabel “definitie 

mentorschap”. Verder is bij de analyse van elk label rekening gehouden met twee 

criteria: allereerst zijn de twintig meest gebruikte woorden met een minimum 

lengte van vijf letters opgevraagd. Ten tweede zijn woorden opgevraagd die 

overeenkomen op exact niveau (bijvoorbeeld: “mentor”), dezelfde stam hebben 

(bijvoorbeeld: “mentoren”) of zijn uitgedrukt via een synoniem (bijvoorbeeld: 

“begeleider”). Na de analyses beoordeelden we de twintig meest frequente 

woorden op relevantie. Een woord werd als relevant beschouwd wanneer deze 

voldoende aansloot bij de algemene opzet van de onderzoeksstappen, namelijk 

‘Welke behoeften bestaan er bij mentoren en binnen Thomas More betreffende een 

ondersteuningsinitiatief voor mentoren die het werkplekleren van 

graduaatsstudenten begeleiden?’ Dit betekent dat er woorden zijn geselecteerd die 

verwijzen naar sleutelbegrippen zoals ‘mentor’, ‘communiceren’, ‘begeleiding’, …. 

Daarnaast zijn ook werkwoorden zoals ‘hebben’, ‘moeten’, ‘willen’, … geselecteerd, 

aangezien deze konden verwijzen naar sleutelbegrippen aansluitend bij de 

onderzoeksstappen. Na selectie van de meest relevante woorden voor alle 

onderliggende sublabels en het hoofdlabel ‘Definitie mentorschap’ volgde een 

diepgaande analyse door raadpleging van de citaten waarin de woorden worden 

benoemd. Deze aanpak gaf meer context aan de betreffende relevante woorden, 

zodat toekenning van een diepgaandere betekenis gerelateerd aan de 

onderzoeksstappen mogelijk was. 

Indien een label slechts een beperkt aantal coderingen bevatte (maximum 25) zijn 

wegens het risico op irrelevante uitkomsten de woordfrequentie query’s niet 

geraadpleegd. Ter garantie van een diepgaande analyse zijn als alternatief de 

betreffende labels op citaatniveau geanalyseerd. 

Tot slot is in dit gedeelte van de analyse eveneens het principe van 

onderzoekerstriangulatie (Mortelmans, 2013) toegepast. De analyses gebeurden 

namelijk in samenwerking, zodat de citaatinhoud op een kritische manier 

beoordeeld werd. 
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4.4.2 Analyse digitale enquête 

In tegenstelling tot de analyse van de interviews gebeurde de analyse van de 

digitale vragenlijstvia kwantitatieve data. Het verloop van deze analyse is alsook 

opgedeeld in verschillende stappen die hieronder worden besproken. 

Operationaliseren van verzamelde data 

Eerder werd in paragraaf 4.2.2 aangegeven dat de digitale vragenlijstis ontwikkeld 

in het softwareprogramma Qualtrics. Het programma genereerde een gecodeerd 

bestand dat is geëxporteerd naar een Excel-bestand. De codering zelf is gebeurd 

door het programma. Aangezien er in het voorgemaakte coderingsbestand voor 

dit onderzoek irrelevante gegevens waren opgenomen, heeft de projectgroep 

gekozen om deze gegevens te verwijderen. 

Allereerst zijn de participanten verwijderd die niet de gehele vragenlijstinvulden, 

meer specifiek zijn dit de participanten die geen 100% scoorden op het 

invulproces. Om vergelijkingen met de interviews mogelijk te maken is besloten 

participanten te betrekken die de digitale vragenlijstvolledig invulden. Voor één 

participant is echter een uitzondering gemaakt, aangezien enkel een beperkt 

aantal demografische gegevens ontbraken. Bijgevolg waren de inhoudelijke 

antwoorden alsnog relevant. Vervolgens zijn de participanten die geen 

graduaatsopleiding volgen verwijderd. Participanten die naast een 

graduaatsopleiding nog een andere opleiding (professionele bachelor of bachelor-

na-bachelor) volgen, zijn wel opgenomen in de bespreking en gecodeerd als 

graduaatsstudenten. Uiteindelijk bleven er 104 van de 156 participanten over. 

In een tweede stap zijn niet-relevante kolommen verwijderd uit het databestand, 

omdat deze kolommen informatie bevatten die geen meerwaarde vormen voor dit 

onderzoek. Tevens zijn de antwoorden op de open vragen uit het databestand 

gehaald. Deze gegevens zijn apart opgeslagen in een tekstverwerkingsdocument 

om alsnog mee te nemen in de vergelijkende analyses met de interviews. Deze 

bestanden zijn niet apart gecodeerd, aangezien het om een relatief klein aantal 

responsen ging. Na het verwijderen van de niet-relevante kolommen zijn 

verschillende gegevens in de overgebleven kolommen ‘Leeftijd’ en ‘Studierichting’ 

op elkaar afgestemd om foutmeldingen tijdens de analyses te voorkomen. 
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Tot slot is er gekozen voor een uniforme weergave in de tabel ‘Studiejaar’. 

Studenten die in het eerste jaar van een graduaatsopleiding zitten zijn gecodeerd 

onder code ‘1’. Een tweedejaarsgraduaat is gecodeerd onder code ‘2’ en een 

derdejaars onder code ‘3’. Drie participanten volgen een flexibel traject, zij zijn 

gecodeerd onder het laagste jaar wegens het nog niet afwerken van het laagste 

jaar. 

De top vijf van attitudes die de studenten aangaven in blok 6 van de vragenlijst, 

zijn geclusterd door het opstellen van een handmatige frequentietabel. Dit 

gebeurde via turving. Tabel 3 geeft de frequentietabel weer van de attitudes die 

studenten vooropstellen. 

Tabel 3: Attituden aangereikt door graduaatsstudenten Thomas More 

Attitude Aantal 

Duidelijk, concreet 71 

Betrouwbaar 67 

Toegankelijk, betrouwbaar 64 

Enthousiast 40 

Realistisch 37 

Inspirerend 35 

Flexibel 33 

Gestructureerd, ordelijk 32 

Rustig 26 

Kritisch 25 

Zorgzaam 24 

Objectief 19 

Sociaal 17 

Humoristisch 11 

Optimistisch 10 

Directief, leidend 7 

Nieuwsgierig 2 

 

Tot slot zijn de unieke responscodes vervangen door een uniek ID-nummer gaande 

van 1 tot en met 104. Het numerieke ID verhoogt de leesbaarheid indien er 

verwezen wordt naar participanten in het verslag. Bovendien garandeert deze 

nummering de anonimiteit. 
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Data analyseren aan de hand van frequentietabellen 

De kwantitatieve data is geanalyseerd met behulp van het statistisch 

softwareprogramma R-Studio. Per vraag is een frequentietabel opgevraagd. De 

keuze voor het opvragen van frequentietabellen ligt in lijn met de manier waarop 

de analyse gebeurde van de interviews, daar zijn namelijk woordfrequentie query’s 

opgevraagd (zie paragraaf 4.4.1, analyses codering). Op deze manier kon de 

vergelijkbaarheid van de gegevens gegarandeerd worden. 

In een eerste stap is het databestand ingelezen in het softwareprogramma R-

Studio. Om de leesbaarheid van de frequentietabellen te verhogen, zijn de 

antwoorden van de participanten gehercodeerd. Zo is code ‘1’ vervangen door 

‘Minder belangrijk’, code ‘2’ door ‘Belangrijk’, code ‘3’ door ‘Heel belangrijk’ en de 

code ‘4’ door ‘Geen mening’. Vervolgens is voor elk enquête-item een 

frequentietabel opgevraagd, waarna de opgevraagde gegevens aan explorerende 

analyses zijn onderworpen. Deze analyses gebeurde in samenwerking zodat ook 

hier overleg en kritische reflecties mogelijk waren. 

4.5 Rapportage van de resultaten 

Om de uniformiteit te bewaren op vlak van rapportage werd een structuur 

opgebouwd bestaande uit 3 categorieën (zie tabel 4). De eerste categorie betreft 

de beginsituatie ofwel het startpunt van de analyse. Hoe staat Thomas More er 

vandaag voor? De tweede categorie focust zich op de verwachtingen van de 

actoren. De derde categorie formuleert de effectieve behoeften wat betreft het 

ondersteuningsinitiatief. Binnen de categorie “beginsituatie” werd een onderscheid 

gemaakt tussen organisatie en mentor, aangezien zij een andere startpositie 

hebben binnen het mentorschap. De clusters die werden besproken, zijn 

gebaseerd op de resultaten van deelvraag 2, meer bepaald de handvaten vanuit 

de theoretische kaders. Een aantal clusters kenden een extra onderverdeling met 

als doel de leesbaarheid te vergemakkelijken. Deze structuur wordt gehanteerd 

voor de rapportage van deelvragen 3, 4, 5 en 6. 

Bij het rapporteren wordt bewaakt dat het zo objectief mogelijk gebeurt, zonder 

al suggestief te benaderen. Om dit te kunnen, wordt elke rapportage nagelezen 

door de persoon met helikopterfunctie, zodat de lijn van rapportage bewaakt blijft. 
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Tabel 4: Structuur rapportage 
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4.6 Samenbrengen van resultaten en formuleren van suggesties 

Hier volgt de beschrijving van de stappen die gezet zijn om antwoorden te bieden 

op de laatste 2 deelvragen uit Fase 3, namelijk deelvraag 6 “samenbrengen van 

de resultaten van de literatuur met de behoefteanalyse” en deelvraag 7 “het 

formuleren van suggesties wat betreft het ondersteuningsinitiatief”. De te 

doorlopen stappen zijn gevisualiseerd in figuur 9. 

 

Om deelvraag 6 te beantwoorden is door de persoon met de helikopterfunctie een 

Exceltabel (zie figuur 10) opgesteld als voorbereiding waarin de resultaten stonden 

van deelvragen 2, 3, 4 en 5. Als basis voor de tabel werd de rapportagetabel 

gehanteerd. Er werd rekening gehouden met de beginsituatie, de verwachtingen 

en de behoeften. Per categorie werden de verschillende clusters benoemd. Aan 

deze clusters werden de resultaten gekoppeld van deelvraag 2 (de literatuur), 

deelvraag 3 (organisatie), deelvraag 4 (mentoren) en deelvraag 5 (studenten). Er 

ontstond een vergelijkbare tabel zodat er een overzicht gecreëerd werd over alle 

resultaten, zodat er een vergelijking mogelijk is. Deze tabel werd in de gehele 

groep besproken. Er werden afspraken tot analyse gemaakt, voornamelijk wat 

Figuur 9: Methodologie deelvraag 6 en 7 
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betreft de leemtes van het onderzoek. Ook werd beslist dat de conclusie van 

deelvraag 6 als inleiding geïntegreerd wordt op deelvraag 7 om de mogelijke 

herhaling te vermijden. De persoon met de helikopterfunctie schreef het geheel 

uit, dit opgebouwd aan de hand van de tabel. De groep gaf de nodige feedback 

waarna deze verwerkt kon worden. 

 

De inleiding van deelvraag 7 is de globale samenvatting van het antwoord op 

deelvraag 6. Deze samenvatting is opgedeeld in 3 fasen zodat de chronologie 

bewaard kan blijven. Allereerst dient er op beleidsniveau gewerkt te worden om 

vervolgens het ondersteuningstraject vorm te geven. Tenslotte worden concrete 

werkvormen aangeboden. De structuur van de samenvatting is gebaseerd op de 

verschillende handvaten vanuit de literatuur. Aan de hand van de tabel worden de 

suggesties diepgaand besproken en uitgeschreven in een subgroep. De persoon 

met het helikopterzicht neemt hieraan deel om het denkproces te bewaken.

Figuur 10: Fragment uit Excel-tabel ter voorbereiding van deelvraag 6 
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Tabel 5: Samenvattende tabel uitwerking ondersteuningsinitiatief 
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5 Onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk komen de resultaten van het onderzoek aan bod meer bepaald 

stap 2 van het onderzoek. Hier wordt er ingegaan op de data die uit de interviews 

met de participanten naar voren zijn gekomen en de resultaten van de digitale 

enquête. Als eerste worden de resultaten van deelvraag 3 weergegeven, 

vervolgens de resultaten van deelvraag 4 en tot slot worden de resultaten van 

deelvraag 5 gepresenteerd. 

5.1 Deelvraag 3: Behoeften en verwachtingen bij Thomas More 

In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van de verwachtingen en 

behoeften vanuit de organisatie Thomas More bij het inrichten van een 

ondersteuningsinitiatief voor mentoren binnen het werkplekleren in 

graduaatsopleidingen. Hiermee en wordt antwoord gegeven op deelvraag 3: 

• Welke verwachtingen en behoeften heeft de organisatie (Thomas More) bij 

de inrichting van een ondersteuningsinitiatief voor mentoren binnen het 

werkplekleren in graduaatsopleidingen? 

5.1.1 Beginsituatie 

Alvorens in te gaan op de verwachtingen en behoeften vanuit Thomas More wordt 

door de onderzoekers in deze subparagraaf op basis van de onderzoeksresultaten 

een inventarisatie weergegeven van de reeds bestaande 

ondersteuningsinitiatieven, de middelen, de sterktes en zwaktes. 

Bestaande ondersteuningsinitiatieven 

Voorafgaand aan het werkplekleren vindt er een “startvergadering” voor bedrijven 

plaats waarin het werkplekleren wordt geduid en de wederzijdse verwachtingen. 

Een van de participanten geeft aan dat er gedurende het werkplekleren meerdere 

“contactmomenten” zijn zoals, een kennismakingsgesprek, intervisiemomenten en 

een evaluatiegesprek. Ze zijn gepland om de voortgang van de student te 

monitoren en daar waar nodig bij te sturen. 

“Er zijn ook binnen het maatschappelijk werk bijvoorbeeld bij de aanvang een 

gesprek om samen de stageopdracht te bespreken. Van wat zijn de 

verwachtingen, wat willen we dat de student gaat doen, kan dat binnen het 
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bedrijf, die gaan ook vaker langs en hebben intervisiemomenten op school 

voor de studenten.” [Participant 2] 

Voor de nieuwe opleidingen is een werkscan ontwikkeld. Middels deze 

“werkplekscan” wordt inzichtelijk gemaakt wat er verwacht mag worden van een 

student binnen de verschillende fasen van het werkplekleren, wat de student moet 

aanleren binnen een bedrijf en de minimale vereisten die een bedrijf nodig heeft. 

“Wat we nu pas ontwikkeld hebben is een werkplekscan waarin we per fase 

van het werkplekleren, maar dat is voor de nieuwe opleidingen. Hier hebben 

we een opsomming gemaakt van wat we verwachten dat de student moet 

aanleren binnen een bedrijf, dus wat voor minimum vereisten een bedrijf 

nodig heeft.” [Participant 2] 

Voor de bachelor studenten Thomas More is er een werkportaal beschikbaar. Voor 

de Graduaatstudenten is een dergelijk portaal nog niet volledig voor handen, 

hoewel dit volgens een van de participanten eenvoudig te ontwikkelen is. 

“Ja, daar zijn we nu pas ingestapt want voor bachelors binnen Thomas More 

bestond dat al, het stageportaal. Nu is dat voor de graduaten ook het 

werkplekportaal hebben we dat genoemd, dus dat is een online databank. Nu 

sinds deze week is dat nog maar aan een paar opleidingen voorgesteld, het 

is er maar er staan nog geen bedrijven op. Dat is wel iets waar we nu mee 

gestart zijn.” [Participant 2] 

Door middel van “intervisie en contactmomenten” wordt er afstemming verkregen 

tussen onderwijs en de bedrijven die het werkplekleren faciliteren en de daarbij 

behorende reflectie. Hiertoe zijn er onder andere vanuit de organisatie Thomas 

More diverse “adviesraden” opgericht met een representatieve samenstelling 

vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven. 

“Wij hebben nu al adviesraden waarin die bedrijven zitten en die werking is 

vrij goed. Nu moet ik ook wel zeggen dat ik zelf een stukje zit in de adviesraad 

van de professionele bachelors nog altijd uit mijn verleden. Dat ik dus die 

bedrijven ook wel vrij goed ken, dat zij mij ook wel kennen en dat we ook 

met het opstellen van het programma al met hen overlegd hebben. Dus we 

hebben wel regelmatig contact met bedrijven.” [Participant 1] 
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Daarnaast worden er door personeel van Thomas More regelmatig diverse 

vakgerichte “jobbeurzen” bezocht om te netwerken en om kennis en ervaring uit 

te wisselen met het bedrijfsleven. 

“Er is een jobbeurs geweest vorige week waar we die bedrijven teruggezien 

hebben. Een aantal bedrijven komen, bedrijfsbezoeken waar we terecht 

komen, we zien die wel regelmatig eigenlijk. Ik denk dat die contacten 

redelijk goed zitten, toch bij die voornaamste grotere bedrijven toch”. 

[Participant 1] 

Vanuit Thomas More wordt ter ondersteuning van de mentoren “een 

mentorboekje” aangeboden. Hierin “staat een stuk beschreven wat we verwachten 

van een mentor, ook hoe ze moeten evalueren” om de mentoren te ondersteunen 

bij de diverse taken die zij moeten uitvoeren. Het mentorboekje is op dit moment 

nog in ontwikkeling en kan op basis van voortschrijdend inzicht nog worden 

aangepast. Volgens participant 2 is er in het verleden “een soort van flyer 

opgemaakt” waarin “criteria” ten aanzien van de mentor zijn geformuleerd. Deze 

“flyer” is ondanks navraag bij de onderzoekers onbekend. 

“We hadden zo een soort van flyer opgemaakt en we hadden daar eerst 

gezegd minimum vijf jaar werkervaring, maar dat is ook moeilijk he. Want 

voor de ene persoon is dat misschien inderdaad nodig, je kunt ook moeilijk 

vind ik maar misschien ben ik daar fout in he.” [Participant 2] 

Bestaande middelen 

Naast het benoemde “mentorboekje”, “flyer” en de startbijeenkomst duiden de 

participanten “de aanwezige expertise” op het gebied van zorgnoden als 

beschikbaar middel vanuit Thomas More. Daarnaast is er vanuit de opleiding 

kennis en “expertise” aanwezig ter ondersteuning op didactisch,-en pedagogisch 

gebied. Verder zijn er nog een beperkt aantal stage-uren beschikbaar om de 

studenten te begeleiden. Echter wordt door participant 2 aangegeven dat deze 

stage-uren te beperkt zijn. 

“Ja daar zijn nu ook wel uren voor, dat zijn stage uren. Maar dat zijn natuurlijk 

ook maar een beperkt aantal uren. Daar denk ik dat we meer middelen 

zouden moeten hebben om .. want dat is heel intensief he om je te 

verplaatsen naar daar en om ja …” [Participant 2] 
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Sterktes en Zwaktes 

Door de participanten wordt de “koppeling tussen het onderwijs en de werkvloer” 

als sterkte aangegeven. Hiermee wordt bedoeld het adviseren ten aanzien van de 

stagebegeleiding vanuit Thomas More. Thomas More adviseert de mentoren hoe 

zij het werkplekleren het best op zich kunnen nemen en uitvoeren. De “afstemming 

tussen onderwijs en de werkvloer” middels contact, -en intervisiemomenten met 

adviesraden wordt door de participanten als kracht aangegeven vanuit Thomas 

More.  

“Want ik heb bedrijven waar ze keuze hebben tussen verschillende scholen 

en dat ze toch zeggen, ja maar nee ik wil met Thomas More werken omwille 

van het feit omdat bij jullie de begeleiding goed is en dat het overleg tussen 

school en het bedrijf perfect verloopt. Dat jullie regelmatig contact hebben, 

dat we ook weten dat verwachten jullie van ons. Dat dat belangrijk is.” 

[Participant 1] 

Ook wordt “het mentorboekje” aangehaald als een sterkte binnen Thomas More. 

“We hebben een mentorboekje dat we meegeven aan studenten en daarin 

staat een stuk beschreven wat we verwachten van een mentor, ook hoe ze 

moeten evalueren, want dat is niet zo vanzelfsprekend voor een mentor” 

[Participant 2] 

Echter geeft participant 2 aan dat de hoeveelheid informatie rond het 

mentorboekje voor sommige bedrijven te veel is. 

“Ik weet dat er vorig jaar ook wel eens info is gegeven rond het mentorboekje 

en dat er bepaalde bedrijven toch wel geschrokken waren van pff zoveel info. 

Dus ik denk dat er daar ook wel een paar de schrik hebben gekregen van we 

willen de bedrijven daar niet te veel mee belasten. Maar dat is van voor mijn 

tijd, dus daar kan ik niet veel over zeggen”. [Participant 2] 

Bedenking die de onderzoekers hierbij plaatsen is in hoeverre het mentorboekje 

volledig is. Het mentorboekje is op dit moment nog in ontwikkeling en wordt steeds 

aangepast op basis van voortschrijdend inzicht. Het ”ontbreken aan beschikbare 

tijd” om verbeterslagen te maken op zowel strategisch als operationeel niveau 

wordt door de participanten aangegeven als zwakte vanuit Thomas More. 
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Daarnaast wordt door participant 2 geduid dat de verwachting van de mentoren 

vanuit Thomas More duidelijker dient worden gekaderd. 

“Bij mij met de vraag van wat verwacht het bedrijf van ons, wat verwacht de 

mentor van de school, wat kunnen wij verwachten van hen. Dat is eigenlijk 

mijn grootste vraag: wat kunnen wij van hen verwachten?” [Participant 2] 

5.1.2 Verwachtingen 

In deze subparagraaf wordt op basis van de onderzoekresultaten inzicht gegeven 

in de verwachtingen van Thomas More ten aanzien van de mentor, de taken, 

toebedeling, kennis, vaardigheden, attitudes, contextualiseren en de 

mogelijkheden tot oefenen. 

Definitie mentor 

De participanten definieerde de mentor als volgt: de mentor maakt deel uit van 

het leerproces van de student door de student effectief te laten leren op de 

werkplek. Hieronder vallen ‘het durven aanspreken van de student bij het maken 

van fouten’ en ‘het durven corrigeren van de student’.  

De mentor is een proactief en daadkrachtig persoon, heeft een open houding, is 

contact, - en communicatief vaardig, gemotiveerd en ondernemend. Verder dient 

de mentor een expert in zijn/haar vakgebied te zijn en is leergierig. 

Daarnaast kan de mentor een student goed laten integreren binnen het bedrijf. 

Een mentor heeft een voorbeeldfunctie en dient zich ook zodanig te gedragen, is 

een coach en ziet het werkplekleren als een toegevoegde waarde. Om zijn/haar 

taken als mentor te kunnen uitvoeren dient de mentor te beschikken over de 

nodige kennis, vaardigheden en attitudes.  

“Die moet eigenlijk een rolpatroon of hoe moet ik dat zeggen, die student 

moet zeggen: “Ah ja dat is eigenlijk zo wil ik worden binnen enkele jaren.” 

[Participant 1] 

Taken 

Uit de interviews blijkt dat de taken van de mentor volgens Thomas More bestaan 

uit: het kunnen voordoen, het kunnen uitleggen, het kunnen overbrengen en het 

kunnen leren. Onder het kunnen leren wordt verstaan de bereidheid tot levenslang 

leren. Hierbij gaat het om het creëren van condities om deze attitude te 
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ontwikkelen/te ondersteunen en te motiveren. Vanuit Thomas More is het 

essentieel te coachen om het levenslang leren te stimuleren. Uit de antwoorden 

van de participanten is naar voor gekomen dat het bezitten van soft skills om te 

communiceren, het in contact en gesprek treden met zowel Thomas More als de 

student word als zeer belangrijk ervaren. Daarnaast wordt het geven van feedback 

en het motiveren en stimuleren van de student door de participanten aangegeven 

als kerntaak van een mentor.  

“Maar het is meer dan het inschattingsvermogen eigenlijk ook, geduld dat je 

moet creëren en dergelijke. Hoe dat je iemand moet motiveren, hoe dat je 

feedback moet geven aan een student, dat zijn allemaal zaken die je, hoe dat 

je met jongeren moet omgaan.” [Participant 1] 

Toebedeling 

Uit de analyse van de interviews blijkt dat het kunnen laten integreren, 

samenwerken en het laten functioneren als volwaardig teamlid van de student in 

een organisatie, worden aangegeven als verwachting waarop het mentorschap 

dient te worden toebedeeld. Ook hiervoor geldt dat de mentor over nodige kennis, 

vaardigheden en attitudes dient te beschikken. In het onderdeel kennis, 

vaardigheden en attitudes wordt hier dieper op ingegaan. Dit is ook gerelateerd 

aan bezitten van “voldoende cognitieve capaciteit en werkervaring” om de student 

te kunnen begeleiden.  

“Euhm ja, wat ik daarnet nog wel aangaf zo die bepaalde rol dat die persoon 

dan heeft binnen zijn eigen team. Om het eigen team te kunnen motiveren, 

om die student op te nemen en ….” [Participant 2] 

Kennis, Skills, Attitudes en Contextualiseren 

Kennis 

Uit de antwoorden van de participanten blijkt dat men van mentoren mag 

verwachten dat men beschikt over technische kennis [Participant 1] en 

pedagogische kennis [Participant 2]. Onder technische kennis valt ook de kennis 

van de nieuwste technieken en technologische toepassingen binnen het vakgebied. 

Dit sluit aan bij de visie van Thomas More ‘openstaan tot levenslang leren’. De 

term ‘expert zijn’ binnen het vakgebied wordt door de participanten geduid als het 

kennisniveau waarover mentoren dienen te beschikken. Ook het hebben van 
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kennis van meta-communicatie wordt geduid als verwachting. Het belang van het 

begeleiden en hoe te begeleiden zijn door de onderzoekers geduid als zijnde 

ervaring. Vanuit ervaring gaat de mentor kennis putten om studenten beter te 

kunnen begeleiden. 

“Dus dat zijn ook wel zaken die je moet doen, hoe moet ik die feedback geven, 

moet ik die confronteren of hoeveel moet ik die begeleiden? Dat zijn toch 

allemaal zaken die toch belangrijk zijn denk ik, dus het is niet alleen 

technische kennis, maar ook een stukje didactische, pedagogische kennis dat 

die moet hebben. Dat is een mix dat die denk ik moet hebben.” [Participant 

1] 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat kennis en vaardigheden nauw met elkaar 

zijn verweven. Om een bepaalde vaardigheid te beheersen, is het noodzakelijk om 

kennis te bezitten teneinde te student hierin te begeleiden. De participanten 

hebben aangegeven dat er onzekerheid heerst onder de mentoren op het vlak 

kennis. Zijn zij wel voldoende onderlegd om de studenten op correcte wijze te 

kunnen coachen en begeleiden? 

Skills 

De participanten geven aan dat het voordoen, het uitleggen en het overbrengen 

belangrijke vaardigheden zijn waarover een mentor dient te beschikken. 

Daarnaast is het begeleiden van studenten een belangrijke vaardigheid. Dit laatste 

heeft volgens de participanten voornamelijk te maken met de ervaring die de 

mentor hierin opdoet, op deze manier neemt het inschattingsvermogen toe. 

Hierdoor wordt het voor de mentor makkelijker om de intensiteit van de 

begeleiding aan te passen. Ook in dit onderdeel wordt door de participanten 

aangegeven dat het bezitten van soft skills, het geven van feedback, beheersen 

van didactische en pedagogische vaardigheden, evalueren, motiveren en 

stimuleren, mag verwacht worden van een mentor. 

“Al die soft skills vind ik heel belangrijk, van communiceren bijvoorbeeld hoe 

je moet communiceren met mensen. Ja, motiveren, stimuleren, dat is die 

zaken allemaal, maar kennis vind ik, blijft toch ook een stukje belangrijk en 

open staan voor die nieuwe technieken”. [Participant 1] 
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Attitudes 

Het bezitten van een voorbeeldfunctie, een rolmodel zijn en het geloven in het 

concept werkplekleren worden aangeven als attitudes waarover een mentor dient 

te beschikken. Verder geven de participanten aan dat zij verwachten van een 

mentor dat deze gemotiveerd is om het mentorschap optimaal te kunnen 

uitoefenen. De mentor dient zelf over voldoende cognitieve capaciteit te 

beschikken om aan zelfreflectie te doen, zodat deze de student kan blijven 

bijsturen en kan groeien in het mentorschap. 

“Eigenlijk is dat iemand die zo lead by example. Iemand waarmee een student 

meeloopt en ziet van oké ja zo moet het. Iemand die zijn job goed doet en 

iemand die inderdaad ook de juiste basishouding heeft”. [Participant 2] 

Contextualiseren 

Op de vraag hoe Thomas More het contextualiseren van formele kennis ziet hebben 

de participanten de volgende antwoorden gegeven. Het kunnen duiden welke 

kennis verwacht mag worden volgens het studieniveau van studenten: secundair, 

graduaat, bachelor en master. Een draagvlak kunnen creëren onder mentoren wat 

betreft de missie en visie van Thomas More, zodat deze voldoende gekend is en 

uitgedragen kan worden. 

“Zij moeten ook weten wat willen wij eigenlijk he, zij krijgen graduaten over 

de vloer, zij krijgen professionele bachelors over de vloer, zij krijgen masters 

over de vloer, ze krijgen secundaire scholen over de vloer. Ja wat is het 

niveau dat wij willen.” [Participant 1] 

Vervolgens weten hoe studenten begeleid dienen te worden en het verschil tussen 

stage en werkplekleren kunnen duiden. Weten wat wordt verstaan onder een 

goede mentor en kennis van pedagogische/didactische principes, zodat “kennis 

kan worden over gebracht op de student. 

Oefenen 

Ondanks de relevantie van het item ‘oefenen’ wordt dit door beide participanten 

vanuit Thomas More niet benoemd. De bedenking die de onderzoekers hierbij 

maken is dat het mogelijk kan zijn dat dit item niet goed is bevraagd tijdens de 

interviews. Een andere reden zou kunnen zijn dat het item niet goed is gecodeerd 

of dat het daadwerkelijk als minder relevant wordt ervaren. 
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Belonen 

Volgens participant 1 ziet Thomas More belonen als een vorm van een vergoeding 

en refereert hier naar een vroegere vergoeding voor bedrijven wanneer zij 

deelnamen aan een gecertificeerde mentoropleiding. Bijkomend is onder het item 

‘belonen’ maar 1 citaat gecodeerd. In de huidige situatie wordt er vanuit Thomas 

More niet ingezet op belonen.  

“Ik wist dat ook niet, maar ik heb dat nu wel ervaren uit het verleden dat ze 

daar een vergoeding voor krijgen, want ik heb in het verleden ook voor ons 

studenten kregen ze een vergoeding, nu niet meer blijkbaar. Nee we zitten 

in het hoger onderwijs en vroeger was dat het volwassenonderwijs en daar 

werd dat wel vergoed.” [Participant 1] 

Gewenste feedback en gewenste reflectie 

Slechts één participant heeft geantwoord op de vraag hoe Thomas More de 

gewenste integratie van feedback ziet.  

“Dat is één zaak, omspringen dus ook met feedback geven, hoe moet je dat 

doen. Want ook daar zitten wel wat zaken in denk ik, weten dat als ze een 

student nemen dat daar tijd moet ingestoken worden, maar dat dat ook een 

winsituatie voor hen kan inhouden en dat is toch wel belangrijk dat ze dat 

beseffen zowel voor student, voor ons als het bedrijf is dat win.” [Participant 

1] 

De integratie van de bestaande reflectie in Thomas More werd slechts door één 

participant benoemd. Het gaat hierbij om het afstemmen op de arbeidsmarkt 

vanuit de noden uit de arbeidsmarkt. 

5.1.3 Behoeften 

In deze subparagraaf wordt ingegaan op de behoeften vanuit Thomas More bij de 

inrichting van een ondersteuningsinitiatief voor mentoren. Hierbij worden 

achtereenvolgens de resultaten weergegeven van de afstemming tussen onderwijs 

en arbeidsmarkt enerzijds en de ondersteuningsnoden anderzijds. 
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Afstemming onderwijs – arbeidsmarkt 

Algemeen geven de participanten aan dat het verschil tussen werkplekleren en 

stage nog onvoldoende gekend is onder de mentoren. Om dit verschil te duiden, 

brengt een participant aan om de visie en missie van Thomas More te delen onder 

de mentoren, zodat deze meer gedragen wordt. Volgens één participant is het 

belangrijk dat mentoren het besef bijbrengen dat de student er is om te leren op 

de werkplek en dat het start als een noviet. Daarnaast vermelden de participanten 

de gedeelde verantwoordelijkheid: de mentor neemt een deel van de taken over 

op de werkvloer, maar Thomas More blijft verantwoordelijk voor het hele 

onderwijsproces. De verwachtingen naar de mentoren toe vanuit Thomas More zijn 

op dit moment onvoldoende gekaderd volgens de participanten. 

“Ik denk als we dat kunnen overbrengen met de mentor dat ze 

mentorbegeleiding dat ze weten dat is het juist dat we moeten doen, en het 

is geen stage want ook dat is voor hen niet altijd even duidelijk. Dat als we 

dat allemaal kunnen duidelijk maken dat dat een meerwaarde is voor die 

bedrijven.” [Participant 2] 

Op het niveau van kennis geven de participanten aan dat de nood bestaat aan een 

niveaubepaling van de graduaatsstudent: Wat kan de student al? Wat kan er 

verwacht worden van de graduaatsstudent? Daarnaast wensen de participanten 

meer kennis te delen van het curriculum aan de stageplaatsen, zodat zij zich 

bewust zijn van de theoretische kennis met als doel de praktische kennis beter af 

te stemmen en te integreren in elkaar. 

Op het niveau van begeleiden benoemen de participanten de nood aan “de focus 

op hoe deze studenten te begeleiden”, aansluitend met hoe hen te evalueren. Op 

dit moment is de evaluatietaal al te vaak opgesteld “in de onderwijstaal” en nog 

onvoldoende “uniform” over de opleidingen heen.  

“… Dat zijn eigenlijk algemene resultaten die een student moet behalen. Dat 

is onderwijstaal he, dat is super vaag, dus ik denk als je daarmee naar een 

mentor gaat. De ene gaat zeggen dat is zeer goed, terwijl de andere zegt dat 

is onvoldoende.” [Participant 1] 

Concreet vragen de participanten meer gekaderde communicatie vanuit Thomas 

More, een regelmatig bezoek van Thomas More aan het bedrijf om beter af te 

kunnen stemmen op elkaar, een intervisiemoment waar het onderwijs de kans 
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krijgt tot reflectie en de mogelijkheid krijgt om beter af te stemmen op de noden 

van de bedrijven. Er wordt voorgesteld om te werken met bedrijfsexploratie, zodat 

de student kennis kan maken met het bedrijf van zijn/haar interesse. Tenslotte 

worden de adviesraden aangehaald als de manier van afstemming tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt. 

“We willen ze allemaal de kans geven om in de adviesraad te zitten. We 

hebben in mei – juni een vergaderoverleg gehad waar we het werkplekleren 

voorgesteld hebben en ik denk dat daar toch wel een 20 / 30 bedrijven 

waren.” [Participant 2] 

Ondersteuningsnoden 

Op inhoudelijk vlak vragen de participanten aandacht te besteden aan de 

pedagogische ondersteuning, omgaan met zorgnoden, de begeleiding van 

studenten en de evaluatie. Het verschil tussen werkplekleren en stage heeft 

volgens hen nood aan meer duiding. 

“Hoe evalueren. Ik denk dat dat nog moeilijk is, wanneer is het een goeie, 

wanneer is het geen goeie.” [Participant 2] 

Op vlak van vormgeving geven de participanten korte workshops, een online 

platform al dan niet met youtube-filmpjes, korte filmpjes of kennisclips aan. 

Bijkomend stagebezoeken organiseren op vraag van de bedrijven. 

“Ja die moet je inderdaad vrijlaten of wat eventueel ook nog kan, je hebt zo 

van die ted-talks op YouTube of van die korte filmpjes…” [Participant 1] 

De participanten geven aan om het ondersteuningstraject als een vrijblijvende 

activiteit te organiseren. Daarnaast een laagdrempelig en flexibel aanbied te 

bieden, zodat afstemming op individuele noden mogelijk is. Tot slot werd 

aangegeven door mentoren om een traject aan te bieden dat niet steeds op locatie 

plaatsvindt en rekening te houden met de tijdsinvestering. 

“En het is ook zo binnen het secundair onderwijs is dat verplicht zo’n 

mentoropleiding volgen voor duaal leren bijvoorbeeld. Maar dan krijgen de 

bedrijven ook een RSZ vermindering op het loon van die mentor, maar dat is 

niet zo voor graduaatsopleidingen.” [Participant 1] 



 

  67 

5.2 Deelvraag 4: Behoeften en verwachtingen bij mentoren 

In de voorgaande rubriek wordt op basis van de resultaten voor deelvraag drie 

verduidelijkt welke verwachtingen en behoeften Thomas More heeft ten aanzien 

van een ondersteuningsinitiatief. Deze rubriek bekijkt deelvraag vier die nagaat 

welke verwachtingen en behoeften mentoren uit verschillende disciplines bij de 

inrichting van een ondersteuningsinitiatief voor mentoren binnen het 

werkplekleren in graduaatsopleidingen hebben. Gelijkaardig aan het kader 

gehanteerd binnen de analyse bij Thomas More, wordt hetzelfde kader binnen de 

analyse bij de mentoren toegepast. Meer concreet vertrekken we opnieuw vanuit 

de ‘beginsituatie’, deze bespreekt enerzijds welke motiverende factoren meespelen 

bij het mentor zijn. Anderzijds biedt het zicht op welke ondersteuning zij 

momenteel ontvangen bij het begeleiden van graduaatstudenten. Vervolgens 

bespreken we de ‘verwachtingen’, dewelke weergeeft wat mentoren binnen 

graduaatsopleidingen moeten kennen en kunnen wanneer zij graduaatstudenten 

van Thomas More begeleiden op de werkplek volgens de mentoren zelf. Tot slot 

bespreken we de ‘behoeften’, deze gaan dieper in op welke behoeften mentoren 

hebben ten aanzien van ondersteuning bij het begeleiden van graduaatsstudenten. 

5.2.1 Beginsituatie 

Motivatie tot het mentorschap 

De bevraagde mentoren vertellen dat het mentorschap een rol is die vaak op 

vrijwilligheid is gebaseerd. Hiertoe formuleren de bevraagde mentoren 

verschillende intrinsiek motiverende factoren, één van deze factoren die door 

verschillende mentoren wordt benoemd, is de voldoening of het gevoel van 

appreciatie dat het mentorschap meebrengt. Mentoren beschrijven dat de student 

zien groeien voldoening geeft en hun appreciatie voor de begeleiding hen 

motiveert om het mentorschap voort te zetten. Daarnaast beschrijven ze een 

gevoel van trots te ervaren, omdat zij een voorbeeldfunctie uitdragen. Verder 

rapporteren mentoren dat mentorschap een verrijkend karakter heeft, omdat zij 

geconfronteerd worden met een afwisselend takenpakket wat stimuleert tot 

nieuwe inzichten. 

“Je krijgt daar hopelijk normaal gezien veel appreciatie van terug, want als 

dat ontbreekt waarom wil je dan mentor zijn. Als je een motivatie- en 
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appreciatiegevoel krijgt dan is de kans groot dat je op termijn een grote pool 

aan mentoren krijgt.” [Participant 3] 

“Die student laat de collega’s hiertoe om eens met iets anders bezig te zijn 

dan puur het dagdagelijkse. Want normaal gezien zijn dat parallelprojecten 

waar dat ze dan ook natuurlijk hun creativiteit op kunnen botvieren.” 

[Participant 4] 

De bevraagde mentoren beschrijven ook verschillende extrinsiek motiverende 

factoren die bijdragen aan de uitoefening van mentorschap. Enerzijds vertellen 

mentoren dat mentorschap binnen het kader van werkplekleren de leercultuur 

stimuleert, volgens hen zorgt deze leercultuur dat de mentoren die zijn stilgevallen 

in het leren dankzij de graduaatstudent opnieuw aangezet worden om te leren. 

Anderzijds biedt het uitoefenen van mentorschap volgens sommige mentoren een 

toegangspoort tot het werven van nieuw talent. Volgens hen ontstaat hierdoor een 

win-winsituatie voor zowel de mentor (en het bedrijf waar hij of zij is 

tewerkgesteld) als de graduaatstudent. 

“En dat heeft eigenlijk die hele leerdynamiek bij de eigen medewerkers, 

mensen die niet in gang te trappen waren, door daar een stagiair bij te zetten 

komen de terug in actie.” [Participant 9] 

“De voordelen die zijn daar merenlei. Eén, je helpt de student, maar langs de 

andere kant en dat zie je ook. En vanuit die cockpit, vanuit die directiefunctie, 

we hebben hier personeel nodig.” [Participant 4] 

Bestaande ondersteuning 

Thomas More bood op heden verschillende ondersteuningsinitiatieven aan ter 

ondersteuning van het mentorschap, dewelke te verdelen zijn over drie clusters. 

De eerste cluster omvat de ondersteuning omtrent de opstart van het 

werkplekleren. De mentoren beschrijven dat er aan het begin van elk 

werkplekleertraject een opstartgesprek plaatsvindt waarin verwachtingen voor alle 

partijen verduidelijkt worden. 

“Ja en het is ook zo dat wij als supervisoren voor elke student die op de 

werkplek staat een kennismakingsgesprek hebben, waarbij heel duidelijk de 

competenties die ze moeten verwerven aan het einde van het 
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opleidingsonderdeel, de doelstellingen, de taken wat gebeurt er hier.” 

[Participant 6] 

De tweede cluster omvat de ondersteuning tijdens het werkplekleertraject. 

Meerdere mentoren vertellen dat Thomas More de mogelijkheid geeft om contact 

op te nemen met de schoolbegeleider, indien de mentor vragen heeft over het 

begeleidingstraject. Een van de meest beschreven ondersteuningsmiddelen door 

de mentoren is het opvolgingstraject, waarin de schoolbegeleider de werkplek 

bezoekt en in gesprek gaat met de mentor en de student over het verloop van het 

werkplekleren. Volgens de mentoren worden tijdens deze momenten leerpunten 

van de graduaatstudent besproken en vindt er een evaluatie van de afgelopen 

periode plaats. Sommige mentoren geven aan dat deze bezoeken onregelmatig en 

beperkt zijn, wat volgens hen een adequaat opvolgingstraject van de 

graduaatstudent bemoeilijkt. 

“Ja, op dit moment qua ondersteuning, die is er niet. Dus met wat geluk heb 

je één à twee keren een stage-begeleider die langskomt. Komt er eigenlijk 

op neer dat het het invullen is van een enquête, en daar stopt het zowat. Op 

zich, je hebt niet het gevoel dat er een actieve opvolging is van diene student. 

Het is meer een administratief in orde brengen van de stage van die student.” 

[Participant 7] 

De derde cluster bekijkt de ondersteuning op het einde van het 

werkplekleertraject, meer concreet de evaluatie. Hierbij geven sommige mentoren 

aan gebruik te maken van eigen ondersteuningsinitiatieven bij de begeleiding van 

de student, zoals het inplannen van interne evaluatiemomenten en 

intervisiemomenten met de verschillende graduaatstudenten die een 

werkplekleertraject volgen binnen Thomas More. 

“Daarnaast is er ook een evaluatiemoment naar de student, wij gaan sterke 

punten, wij gaan aandachtspunten benoemen. Dat is dan vooral een beetje 

feedback van ons wat wij gezien hebben gedurende die vormingsdagen maar 

ook gedurende de coachmomenten en gedurende eventuele opvolging in het 

traject.” [Participant 3] 
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5.2.2 Verwachtingen 

De verwachtingen van mentoren binnen graduaatsopleidingen zijn veelzijdig. Ze 

geven weer wat ze moeten kennen en kunnen wanneer zij graduaatstudenten 

begeleiden op de werkplek. De verwachtingen geven een aantal 

aanknopingspunten om de ondersteuningsinitiatieven doelgericht te ontwikkelen 

voor mentoren binnen de graduaatsopleidingen. Deze verwachtingen zijn te 

verdelen over zes verschillende clusters, deze worden hieronder verder besproken. 

De eerste cluster omvat de definiëring van het mentorschap door mentoren. De 

participanten definiëren ‘mentor’ als een persoon die zelf in het werkveld staat en 

de expertise overbrengt naar de student. Een mentor bezit technische en 

menselijke kwaliteiten in combinatie met werk- en levenservaring. Ze integreren 

de student in de praktijk door leermogelijkheden aan te bieden en laten de 

theoretische kennis en praktische kennis samenvloeien in één leerproces. 

Verschillende mentoren geven aan studenten arbeidsbereid te maken. Ze 

begeleiden, ondersteunen, coachen, coördineren en sturen het leerproces van de 

student in een veilige leeromgeving. Een leeromgeving waar plaats is om 

nieuwsgierigheid op te wekken bij de student, hen te enthousiasmeren, 

gevarieerde oefenmogelijkheden te creëren, motiveren en de zelfredzaamheid van 

studenten te verhogen. Vervolgens bereiden ze de studenten voor op de soft skills 

in functie van de arbeidsmarkt en bieden ze hun de ruimte om te groeien in hun 

leerproces. De laatste eigenschap in de definiëring van de mentor is zichzelf willen 

verbeteren en nieuwe kennis en vaardigheden willen bijleren, namelijk het 

levenslang en levensbreed leren. 

“De mentor is diegene die de jongere motiveert, het begint zeker met 

motivatie. Maar anderzijds de jongeren stap voor stap begeleiden in het leren 

kennen van het vak en van het beroep. Dat je kansen tot leren creëert.” 

[Participant 9] 

“Mentorschap betekent voor mij ook continu jezelf willen verbeteren en 

bijleren. Persoonlijk ook, maar ook in het voordeel van de mensen die je 

begeleidt.” [Participant 4] 
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De tweede cluster omvat de taken van de mentor omtrent het begeleiden van 

graduaatstudenten op de werkplek. De mentoren geven aan dat ze studenten 

begeleiden tijdens hun leertraject en op socio-emotioneel vlak. Naast het 

begeleiden hoort ook een objectieve beoordeling van de student plaats te vinden 

die hand in hand gaat met het geven van constructieve feedback. 

Verschillende mentoren geven aan studenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt 

door te begeleiden in het leren van de soft skills en sturen ze hen bij tijdens hun 

leerproces. Hierbij hoort een portie inlevingsvermogen en betrokkenheid om 

aansluiting te vinden bij de doelgroep. Dit kan volgens de mentoren enkel versterkt 

worden door een veilige leeromgeving te creëren, waarbij er een vertrouwensband 

is opgebouwd en het welbevinden van de student centraal staat. Daarnaast bied 

je als mentor de ruimte voor de student om te kunnen groeien en te ontwikkelen 

in zijn leerproces. Hierbij is het geven van een duidelijke instructie en structuur 

bieden aan de student van groot belang. Een belangrijk aandachtspunt hierbij 

volgens de mentoren is dat ze zich bewust moet zijn dat de student een noviet is 

en de mentor een expert. Hierbij is de bereidheid tot zelfreflectie een aangewezen 

taak, zodat je voldoende bewust bent van de handelingen als mentor. Deze 

activiteit wordt ook aanzien om er met de student de tijd voor te nemen, hiervoor 

dienen overlegmomenten ingepland te worden zodat er gereflecteerd kan worden 

over het leertraject van de student. 

Ten slotte geven verschillende mentoren aan om daadkrachtig te zijn en hierbij de 

student te integreren en te laten exploreren in de werkcontext. Daarnaast behoort 

een mentor studenten te ondersteunen, coachen, confronteren, coördineren, 

delegeren, professionaliseren, complexe taken afbakenen, communiceren en 

streven naar een match tussen de verschillende actoren. 

“Je moet het denkproces begeleiden en mensen motiveren tot kleine stapjes 

zetten in meer en meer zelfstandigheid, hé” [Participant 7] 

“We gaan kijken naar ónze noden in functie van, maar ook naar de noden 

van die student. Van hoe kunnen we hem begeleiden? Niet alleen in de 

richting van hard skills die ze al heel hard hebben, maar ook richting de soft 

skills.” [Participant 11] 
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De derde cluster omvat de toebedeling van het mentorschap door mentoren. 

Om een mentor te kunnen selecteren zijn er volgens mentoren verschillende 

eigenschappen van belang. Een mentor zou leiderschapskwaliteiten moeten 

bezitten en gemotiveerd zijn om het mentorschap op te nemen. Vervolgens raadt 

men aan om te streven naar een optimale matching tussen mentor en student. 

Ten slotte is het aangewezen om meerdere jaren dezelfde mentor te behouden om 

ervaring op te bouwen.  

“Wij gaan vaak uit van de idee van elke jaar eens iemand anders en niet elk 

jaar dezelfde belasten, maar ik weet niet of dat zo efficiënt en effectief is. 

Want je zit elk jaar terug met iemand in t werken in die rol en als je dat de 

tweede en de derde keer inwerkt, dat efficiënter en effectiever doet.” 

[Participant 9] 

De vierde cluster omvat de kennis, vaardigheden en attitudes die mentoren van 

graduaatstudenten bezitten.  

Mentoren geven aan dat je kennis moet bezitten over de doelgroep die je begeleidt 

en de groepsdynamiek die heerst op de werkplek. Daarnaast de werkcontext die 

aangeboden wordt aan de lerende behoort tot de kennis van de mentor. 

Vervolgens het pedagogisch, didactisch luik, waarbij leer- en gedragsstoornissen, 

de ontwikkeling van studenten en de omgangsvormen in combinatie met soft skills 

centraal staat. Bijkomend geven mentoren aan om kennis te bezitten over de 

domeinspecifieke wetgeving, meta-communicatie en het geven van feedback. 

Volgens mentoren is expertise opgebouwd uit ervaring, theoretische kennis en 

praktische kennis.  

Bijkomend dient de mentor de nadruk te leggen op de soft skills in combinatie met 

de technische kennis. Van naderbij bekeken is dit het empathisch vermogen, 

begeleiden, inschattingsvermogen, heropvoeden, kunnen samenwerken, mensen 

kunnen aanvoelen en actief kunnen luisteren. 

Naast de nadruk op soft skills verwijzen mentoren ook naar het creëren van een 

veilige leeromgeving, waar er ruimte gemaakt wordt voor het geven van feedback 

in combinatie met actief luisteren. Bijkomend het inleven in de wereld van de 

studenten, toegankelijk zijn, mensgericht kunnen handelen en zelfredzaamheid. 

Daarnaast zou een mentor gepast taalgebruik moeten hanteren en transparant 

communiceren. Dit heeft betrekking op in interactie gaan met de student, in 
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gesprek gaan met elkaar, confronteren, kritisch zijn, stressbestendig en 

consequent handelen. Een mentor is een netwerker dat zich adaptief opstelt. 

Bijkomend is het van belang volgens de mentoren om aan zelfreflectie te doen om 

de studenten optimaal te kunnen begeleiden.  

Tijdens het leertraject van de student moeten complexe taken afgebakend worden, 

het probleemoplossend vermogen gestimuleerd worden bij de student, oog hebben 

voor timemanagement, plannen en organiseren, flexibel handelen en tot slot moet 

er een objectieve evaluatie plaatsvinden door de mentor. 

Volgens de participanten zou een mentor een open, laagdrempelige houding 

moeten aannemen tegenover de student. De mentor bezit 

verantwoordelijkheidsgevoel en is gedreven in zijn vak. Daarnaast is hij een 

ambassadeur van het bedrijf door positiviteit uit te stralen naar de student. 

Vervolgens de student kunnen enthousiasmeren en tegelijkertijd de rust bewaren 

is een must als mentor. Tijdens het leertraject hoort een mentor geduldig, 

toegewijd, onbevooroordeeld, integer en een dosis relativeringsvermogen 

bezitten. Tot slot dient een mentor eveneens een klankbord te kunnen zijn voor 

studenten. 

“Kunnen samenwerken, durven communiceren, durven vragen stellen. Weten 

dat dat sociaal aspect in een moderne bedrijfsvloer, dat dat zeker zo 

belangrijk als uw kennis is eigenlijk.” [Participant 7] 

“Ik denk vooral als mentor wel wat kennis en ervaring nodig hebt in 

rechtstreekse contacten en ik denk dat je je wel moet kunnen inleven om 

individuele projecten te kunnen aangaan met jongeren, omdat dat wel iets 

heel specifiek, dat is vooral een interactieniveau dat je aan het voeren bent.” 

[Participant 3] 

“Dezelfde basisattitude als studenten, dat gaat over respect, empathie, 

eerlijkheid, transparantie, geen vooroordelen.” [Participant 6] 
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De vijfde cluster omvat oefenen in het mentorschap 

Om goed te kunnen oefenen in het mentorschap verwijst men naar het inzetten 

van levenslang en levensbreed leren. Aansluitend geven de mentoren aan om een 

veilige leeromgeving te creëren. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het geven 

van instructies, feedback, leerkansen, oefenmogelijkheden en 

herhalingsmomenten. Er wordt in interactie gegaan met de student. Om de 

oefenmogelijkheden te doen slagen wordt er kennisgemaakt met de praktijk. 

“Duidelijke instructies mee te geven rond wat zijn de gedragsindicatoren en 

objectief gedrag observeren en die boorbeelden dan meebrengen.” 

[Participant 9] 

De zesde cluster omvat belonen 

Volgens participant 6 kunnen mentoren studenten belonen door het geven van 

positieve feedback. 

“Motiveren, belonen niet. Ik ben persoonlijk niet voor straffen en belonen. 

Motiveren ja, uiteraard. En ik denk dat wij dat wel doen vanuit, ik doe dat 

toch vanuit het positieve, wat zie ik gebeuren, wat is goed, waar zie ik je op 

botsen.” [Participant 6] 

5.2.3 Behoeften 

Het samenbrengen van de bovenstaande beginsituatie en verwachtingen brengt 

ons tot een uiteenlopend aantal ondersteuningsbehoeften van mentoren bij het 

begeleiden van graduaatsstudenten tijdens het werkplekleren. Net als de 

bestaande ondersteuningsbehoeften en verwachtingen zijn de gewenste 

ondersteuningsbehoeften door mentoren eveneens te verdelen over verschillende 

clusters. Meer concreet maken we een onderscheid tussen twee verschillende 

clusters, deze worden hieronder besproken. 

Afstemming arbeidsmarkt en onderwijs 

De eerste cluster behandelt het aspect van verheldering gebaseerd op de 

afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Algemeen bekeken geven 

verschillende mentoren aan dat er bepaalde onduidelijkheden heersen bij het 

begeleiden van graduaatsstudenten.  
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Meer concreet geven verschillende mentoren aan nood te hebben aan een kader 

waarin uniform wordt beschreven wat de verwachtingen zijn van zowel de mentor 

als de graduaatsstudent. Binnen het aspect van verwachtingen naar mentoren 

geven verschillende mentoren aan dat het onduidelijk is welke begeleidingsvisie 

Thomas More vooropstelt in de begeleiding van hun graduaatsstudenten. Bijgevolg 

geven verschillende mentoren aan nood te hebben aan een referentiekader waarin 

deze visie wordt omschreven, zodat voor hen duidelijk is wat van hen wordt 

verwacht. Meer concreet gaat dit om referentiekaders omtrent het evalueren en 

begeleiden van graduaatsstudenten. 

“Het zou natuurlijk wel toelaten om het een beetje uniform te krijgen en als 

case hier intern te kunnen gebruiken. Want nu is het de overlevering bij wijze 

van spreken. Want mijn aanpak is daarom niet de aanpak van iemand anders, 

dus euhm een structuur die je dan kan invullen, dat zou wel handig zijn.” 

[Participant 4] 

“Ik denk dat we soms te vaag zijn, we hebben wel een mentorboekje waarin 

enkele zaken staan die aangeven wat verwacht wordt van een mentor. Maar 

ik denk dat er zeker nog werk is om dit concreter te maken.” [Participant 6] 

Daarnaast vertellen verschillende mentoren dat er bij sommige mentoren vaak 

onduidelijkheid bestaat over wat werkplekleren inhoudt en hoe de 

graduaatsopleidingen zijn opgebouwd. Hierdoor is het volgens de mentoren 

onduidelijk wat zij mogen verwachten van een graduaatsstudent, mede doordat 

zij weinig zicht hebben op wat zij al kennen en kunnen voordat zij met het 

werkplekleren starten. Bijgevolg wensen de mentoren enerzijds meer informatie 

van Thomas More over wat werkplekleren en graduaatsopleidingen inhoudt. 

Anderzijds geven zij aan nood te hebben aan een kader waarin wordt beschreven 

welke competenties een graduaatsstudent reeds bezit, zodat zij het 

begeleidingstraject beter kunnen afstemmen op de noden van de 

graduaatsstudent. Eén van de mentoren gaf eveneens concrete aanbevelingen 

zoals het aanbieden van een kennisclip waarin deze informatie wordt aangebracht, 

of het uitnodigen van mentoren op de hogeschool om vervolgens informatie te 

bieden en verduidelijking te brengen. 

“Wat wij bijvoorbeeld ook niet weten en dat is dan misschien wel een punt 

dat het waard is om te noteren, dat is wij weten bijvoorbeeld vaak niet diene 
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student, wat heeft die in tussentijd op de schoolbanken geleerd?” [Participant 

7] 

“Ik denk beginnen bij het begin. Een juist beeld geven van wat de opleiding 

inhoudt, wat ze gehad hebben en wat je mag verwachten.” [Participant 9] 

Ondersteuningsnoden 

De tweede cluster gaat dieper in op enkele concrete ondersteuningsnoden van 

de mentoren binnen het aspect communicatie. Daarnaast formuleren de mentoren 

eveneens enkele concrete invullingen voor ondersteuningsinitiatieven. 

Enerzijds geven de mentoren aan nood te hebben aan een beter afgestemde 

communicatie met de begeleiders van graduaatsstudenten. Anderzijds wensen de 

mentoren in interactie te treden met andere mentoren. Wat betreft de 

communicatie met de begeleiders, geven verschillende mentoren aan onvoldoende 

betrokkenheid te ervaren doorheen het begeleidingstraject van 

graduaatstudenten. Bijgevolg geven verschillende mentoren aan nood te hebben 

aan de implementatie van meer tussentijds contact. Een concrete suggestie die 

mentoren benoemen, is de begeleiders laten kennismaken met Thomas More, 

zodat zij weten wat de student te wachten staat en zij de student hierop kunnen 

voorbereiden. Een andere suggestie van de mentoren zet in op meer frequent 

contact, zodat meer afstemming tussen de hogeschool en de mentor mogelijk is 

en bijgevolg het begeleidingstraject van de student beter afgestemd kan worden. 

“Het eerste contact door de begeleider dat die eens komt spreken, eens komt 

zien. Wat hier allemaal gaande is, hoe dat er gewerkt wordt, in welke groep 

ze hier komen. Dat ze hun student daarop kunnen voorbereiden.” [Participant 

8] 

“Interviewer: “U mist eigenlijk enige betrokkenheid vanuit Thomas More naar 

de procesbegeleiding van de leerlingen?” 

Participant: “Ja, naar mijn gevoel wel, pas op voor mij is dat geen probleem 

maar voor naar de student toe kan het wel een meerwaarde zijn dat wij als 

organisatie en Thomas More meer contact hebben denk ik. Dat is wat ik in 

het algemeen een beetje mis.” [Participant 3] 
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Zoals eerder besproken onder de rubriek ‘bestaande ondersteuningsinitiatieven’ 

geven sommige mentoren aan nood te hebben aan meer regelmatige bezoeken 

van schoolbegeleiders zodat zij een adequaat opvolgingstraject van de student 

kunnen verzekeren. 

Verder benoemden verschillende mentoren de nood aan interactie met andere 

mentoren, met name om aan kennisdeling te doen en zich in te leven in andere 

mentorperspectieven zodat leerkansen gecreëerd worden. De bevraagde 

mentoren beschrijven hiervoor enkele concrete invullingen, zoals de opzet van een 

lerend netwerk in intervisie- of supervisievorm waar verschillende mentoren in 

dialoog gaan en ervaringen uitwisselen. Wegens mogelijke disciplineverschillen 

tussen de mentoren raadt één mentor aan de lerende netwerken af te stemmen 

op de disciplines zodat een specifieker aanbod voorzien kan worden. 

“Dus we zien, alé, die mensen hebben soms wel cognitief de vaardigheid om 

de dingen wel, ja, zichzelf er wat in te verdiepen. En wat ze gelezen hebben 

ook wel toe te passen, maar toch zien we dat er heel, àlle niveaus eigenlijk, 

nood hebben aan dat lerend netwerk. Ja, da’s ene beetje naar intervisie, 

supervisie of hoe je dat precies wilt noemen.” [Participant 9]  

“Ik zou dat toch wel wat specifieker maken. Ik kan mij voorstellen dat mensen 

in de bouw of een elektricien dat die toch ja iets anders moeten, ik kan mij 

voorstellen dat je daar meer feedback enzo op moeten kunnen geven dan dat 

je dat in een sociale setting zou moeten doen. Ik zou dat wel wat specifiek 

maken.” [Participant 6] 

Eén mentor ziet ook een andere meerwaarde in de communicatie tussen de 

hogeschool en de mentoren door het stimuleren van samenwerking. De concrete 

invulling hiervan bestaat uit kennisuitwisseling tussen de hogeschool en de 

mentoren, waarmee een leercultuur in het betreffende bedrijf wordt gestimuleerd 

en kennis uit het praktisch veld wordt overgedragen aan de hogeschool. 

“Het zal echt wel via de samenwerking met onderwijs. En die continue 

dialoog, dat heeft echt al wel tot mooie dingen geleid. Wij geven nu ook les 

bij Thomas More bijvoorbeeld, rond een veiligheidsvak in de derde bachelor. 

En goed, oke, dat is een inspanning, maar je hebt wel zichtbaarheid bij een 

doelgroep die je straks graag aanwerft, hé. En zo probeer ik dat verkocht te 



 

  78 

krijgen. Je moet eigenlijk naar de gemeenschappelijk win zoeken, want wij 

kunnen heel veel van elkaar leren, echt waar.” [Participant 9] 

Tot slot beschrijven verschillende mentoren enkele concrete invullingen en 

aandachtspunten voor ondersteuningsinitiatieven. Zoals reeds besproken binnen 

het aspect communicatie van de rubriek ‘behoeften’ beschrijven verschillende 

mentoren de nood aan een ondersteuningsinitiatief waarin 

interactiemogelijkheden tussen de mentoren mogelijk zijn, bijvoorbeeld in de vorm 

van een lerend netwerk, superivisie- of intervisiemoment. Op deze wijze hebben 

mentoren de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, iets dat volgens één van 

de mentoren uitblijft wanneer beroep wordt gedaan op digitale middelen. Sommige 

mentoren geven concretere invullingen aan deze interactiemomenten door 

bijvoorbeeld het bespreken van casussen, elkaar feedback geven en samen 

reflecteren. 

“Een supervisie zou niet slecht zijn. Absoluut, met de verschillende mentoren 

samen, waar dat ze eigenlijk dan de cases bespreken, ik zal maar zeggen 

omgaan met de... Alé, hoe gaat ge daarmee om.” [Participant 5] 

“Als ik zou mogen kiezen zal dat in groep zijn. Waarom in groep, omdat je 

heel veel andere mensen hoort. Hoe doen zij het? Wat hebben zij al 

meegemaakt? Via de computer, een computer spreekt niet tegen u, je kan 

enkel lezen. Je kan enkel uw eigen interpretatie eraan geven. In groep spreek 

je met elkaar.” [Participant 8] 

Zoals reeds besproken beschrijven sommige mentoren de nood aan bepaalde 

kaders. Deze gewenste kaders hebben vooral betrekking tot het verhelderen van 

verwachtingen, aangevuld met eventuele kenniskaders die inzetten op feedback 

geven, zelfreflectie, begeleidingsaanpak, enzovoort. 

“U bedoelt waar ik op zou willen inschrijven? Ja op veel hoor. Ik ben gewoon 

een nieuwsgierig persoon. Ik denk in eerste instantie, wij willen nu welkom 

heten, wij willen u een kader geven over hoe is onze opleiding, wat vinden 

wij belangrijk als hogeschool zo van die dingen, die opfrissing van die 

kenniskaders van feedback geven, zelfreflectie zo die dingen, intervisie 

tussen mentoren onderling.” [Participant 6] 
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Praktisch bekeken vertellen verschillende mentoren om een mogelijk 

ondersteuningsinitiatief in te richten als workshop. Aanvullend geven sommige 

mentoren aan dat het belangrijk is rekening te houden met de beschikbaarheid 

van mentoren. Bijvoorbeeld door het ondersteuningsinitiatief als vormingsaanbod 

aan te bieden binnen de werkuren van de mentoren. 

“Het gevoel heb ik dat er wel nog een aantal dingen kunnen verbeterd 

worden, maar dat mensen tijd en ruimte moeten krijgen voor dat te doen, 

ook als mentor, en langs de andere kant weet ik vanuit de realiteit dat er 

eigenlijk met de beperkte tijd eigenlijk alleen maar dingen bijkomen.” 

[Participant 5] 

5.3 Deelvraag 5: Behoeften en verwachtingen bij 

graduaatsstudenten 

Het beantwoorden van deelvraag 5 ‘Welke verwachtingen en behoeften hebben 

studenten bij de inrichting van een ondersteuningsinitiatief voor mentoren binnen 

het werkplekleren in graduaatsopleidingen?’ zal gebeuren aan de hand van zes 

luiken. Allereerst bespreken we de ‘kennis’ die studenten verwachten waarover 

een mentor zou moeten beschikken. Vervolgens bespreken we in een tweede luik, 

de verschillende soorten begeleiding die volgens de studenten belangrijk zijn. In 

het derde luik ‘communicatie’ wordt er dieper ingegaan op effectief en actief 

communiceren, feedback en reflectie. Tot slot worden de verwachtingen van 

studenten naar de attitudes bij mentoren besproken in luik 5 ‘attitudes’. In luik zes 

worden de inzichten, die vanuit de studentenvisie een meerwaarde zouden 

betekenen in de begeleiding door mentoren, verder uiteengezet. Een schematisch 

overzicht is opgenomen in bijlage 7. 

5.3.1 Kennis 

Het begrip ‘kennis’ omvat een ruime omschrijving. De studentenbevraging peilde 

naar verschillende soorten kennis waarover een mentor zou moeten beschikken 

waaronder vakinhoudelijke, toepassingsgerichte en praktijkgerichte kennis. Verder 

is er ook gepeild naar de nodige kennis over de begeleiding van studenten, digitale 

middelen en in hoeverre de mentoren op de hoogte moeten zijn van de huidige 

ontwikkelingen in het desbetreffende vakgebied. 
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Dit brengt ons naar de eerste vraag van de digitale vragenlijstwaarin studenten 

aangeven in welke mate ze vakinhoudelijke kennis bij mentoren belangrijk vinden. 

Zo geeft 79,81 % van de studenten aan dat ze ‘vakinhoudelijke kennis’ heel 

belangrijk vinden. Daarnaast blijkt 71,15 % van de studenten ‘toepassingsgerichte 

kennis’ heel belangrijk te vinden en voor 70,19 % van de studenten is 

‘praktijkgerichte kennis’ bij de mentor heel belangrijk. 

Bij de vraag naar de belangrijkheid van ‘het op de hoogte zijn van de huidige 

ontwikkelingen in zijn/haar vakgebied als mentor’, reageert 59,62 % van de 

studenten het heel belangrijk te vinden, terwijl 35,58 % van de studenten aangeeft 

dit eerder belangrijk te vinden.  

Verder geven 68,27 % van de studenten aan het heel belangrijk te vinden dat de 

mentor over kennis beschikt om hen te kunnen begeleiden. Voor 30,77 % van de 

studenten is kennis over begeleiding belangrijk. Daarnaast vindt 50,96 % van de 

studenten het belangrijk dat de mentor kennis bezit over digitale middelen, terwijl 

40,38 % van de studenten deze kennis heel belangrijk vindt. 

Tot slot rapporteren verschillende studenten, bij de open vraag, hoe zij kijken naar 

het onderdeel kennis waarover de mentoren horen te beschikken. Zo geeft één 

participant aan dat ‘een mentor goed moet kunnen omgaan met mensen’ en moet 

hij volgens een andere participant ‘goed bereikbaar zijn’. Vervolgens geven 

meerdere participanten aan dat kennis over communicatietechnieken een 

onderdeel is waarover een mentor hoort te beschikken. Afsluitend duiden twee 

participanten het belang van kennis over het vakgebied van de mentor weer in 

onderstaande citaten: 

“Ze moeten niet enkel kennis hebben over hun onderwerp van het vak, ze 

moeten ook deftig les kunnen geven.” [Participant 41] 

“Kennis over het vakgebied... .” [Participant 89] 

5.3.2 Begeleiding 

Het begrip ‘begeleiding’ omvat verschillende onderdelen. De studentenbevraging 

peilde naar verschillende soorten begeleiding waarover een mentor zou moeten 

beschikken. Ook wordt er gepeild naar de attitude die hieraan gekoppeld is. 
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Zo wordt het geven van duidelijke werkinstructies door 63,46 % van de studenten 

als heel belangrijk bevonden en voor 34,62 % van de studenten is dit belangrijk. 

53,85% van de studenten vindt het heel belangrijk dat de mentor betrokken is bij 

de problemen die hij/zij ervaart bij het werkplekleren. Terwijl 38,46% van de 

studenten dit belangrijk vindt. Daarnaast wordt het kunnen afstemmen van het 

leerproces op de leerstijl/noden van de studenten door 28,85 % van de studenten 

ervaren als heel belangrijk. Voor 44,23 % van de studenten is dit eerder belangrijk 

en voor 25,00 % van de studenten is dit minder belangrijk. 

Wat betreft het toevertrouwen van verantwoordlijkheden door de mentor aan de 

student, geeft 50 % van de studenten aan dit belangrijk te vinden. 37,50 % van 

de studenten vindt dit echter heel belangrijk. Bovendien vindt 57,70 % van de 

studenten het heel belangrijk dat de mentor geduld en begrip toont tijdens het 

leerproces. 

Bij de vraag in hoeverre mentoren een gestructureerde aanpak horen te bezitten, 

reageert 27,00 % van de studenten dat ze het heel belangrijk vinden. 42,31 % 

zegt ook dat het belangrijk is dat de mentor een gestructureerde aanpak bezit. 

Vervolgens geven studenten (51,92 %) aan het heel belangrijk te vinden dat de 

mentor het verband tussen hun opleiding (het theoretische) en het werkplekleren 

(het praktische) legt. Voor 40,38 % van de studenten is dit belangrijk. 

“Mentor moet de spil zijn rondom het te geven vak” [Participant 102] 

Als mentor communiceren met de supervisor van de hogeschool is voor 30,77 % 

van de studenten heel belangrijk en voor 41,35 % van de studenten is dit eerder 

belangrijk. Daarnaast rapporteren 25,00 % van de studenten dat ze dit minder 

belangrijk vinden. Tot slot wordt het creëren van een veilige leeromgeving door 

de mentor door 44,23 % van de studenten als heel belangrijk bevonden. 48,08% 

vindt het belangrijk dat de mentor een veilige leeromgeving creëert. 

5.3.3 Communicatie 

Het luik ‘communicatie’ in de studentenbevraging omvat verschillende onderdelen. 

Zo is er gepeild naar effectief en actief communiceren, feedback en reflectie. 

Effectief communiceren door de mentor wordt door 62,50 % van de studenten als 

heel belangrijk ervaren. 34,62% vindt een effectieve communicatie belangrijk. 
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“Een mentor moet duidelijke taal spreken, … .” [Participant 31] 

Daarnaast vindt 72,12 % van de studenten het heel belangrijk dat de mentor 

constructief feedback kan geven en 25.69 % vindt dit belangrijk. Verder vinden 

59,61 % van de studenten het heel belangrijk dat de mentor met haar/hem 

reflecteert over de eigen prestaties. 35,58 % vindt het belangrijk. 

Wanneer er op de werkplek iets misloopt, vindt 65,38 % van de studenten het heel 

belangrijk dat de mentor dit bespreekbaar maakt. Voor 32,69 % van de studenten 

is dit belangrijk. Tot slot geeft respectievelijk 72,12 % en 25,96% van de 

studenten aan het heel belangrijk en belangrijk te vinden dat de mentor hem/haar 

respecteert 

“Het respect moet wel wederzijds zijn.” [Participant 102] 

5.3.4 Coaching 

Het luik ‘coaching’ bespreekt de resultaten over verschillende soorten coaching 

waarover een mentor zou moeten beschikken volgens studenten. Er wordt 

gekeken naar leerkansen, leerpunten, leerdoelen en het leerproces, stimulatie en 

motivatie en het probleemoplossend vermogen van de mentoren. 

Het samen met de mentor opzoek gaan naar leerkansen vindt 49,04 % van de 

studenten belangrijk en 34,62 % vindt het heel belangrijk. Verder geeft 50,96 % 

van de studenten aan het heel belangrijk te vinden dat de mentor hem/haar 

stimuleert en motiveert. 38,46 % van de studenten vindt deze stimulatie en 

motivatie belangrijk. 

“Een goede mentor coacht zijn studenten, gaat op zoek naar individuele 

sterkten, zwakten en stuurt bij. Een toegankelijke persoon die op individueel 

als ook op groepsniveau kan begeleiden en communiceren. Studenten 

uitdagen en prikkelen tot een hoger niveau als ook motiveren en 

enthousiasmeren. Ook als studenten het moeilijk hebben hen zo kunnen 

motiveren, helpen, begeleiden en adviseren dat ze niet opgeven en het 

gewenste resultaat halen.” [Participant 76] 

“Stimulatie moet voortkomen, uit je eigen positieve inzet.” [Participant 102] 
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Het door de mentor opbouwend bespreekbaar maken van leerpunten wordt door 

52,88 % van de studenten als heel belangrijk beschouwd. Voor 37,50 % is dit 

belangrijk. Daarbij vindt 50,96 % van de studenten het belangrijk en 37,50 % van 

de studenten het heel belangrijk dat de mentor hem/haar uitdaagt om problemen 

op te lossen. 

Indien de student problemen ervaart tijdens het werkplekleren, vindt 46,15 % het 

belangrijk en 38,46% vindt het heel belangrijk dat de mentor deze problemen 

opmerkt. Bijgevolg geeft 47,12 % van de studenten aan het belangrijk te vinden 

dat de mentor samen met hem/haar op zoek gaat naar oplossingen en 40,38 % 

vindt dit heel belangrijk. 

Verder wordt het aanreiken van oplossingen door de mentor door 52,88 % van de 

studenten als belangrijk beschouwd en 27,88 % vindt het heel belangrijk dat de 

mentor hem/haar adviseert. Daarnaast geeft 51,92 % van de studenten aan het 

belangrijk te vinden dat de mentor de leerdoelen bewaakt. Voor 28,85% van de 

studenten is dit heel belangrijk. 

Als laatste beschouwt 53,85 % van de studenten het peilen naar de verwachtingen 

van de student wat betreft het leerproces als belangrijk. 26,92 % geeft aan dit 

heel belangrijk te vinden. 

“De verantwoordelijkheden opbouwen, constructieve feedback, zelf 

openstaan voor feedback van de stagiair.” [Participant 73] 

5.3.5 Attitudes 

Uit de studentenbevraging is gebleken dat studenten belang hechten aan attitudes 

‘duidelijk, concreet’, ‘betrouwbaar’, ‘toegankelijk, betrouwbaar’, ‘enthousiast’ en 

‘realistisch’. Tabel 6, op de volgende pagina, geeft de verwachtingen van studenten 

naar de attitudes bij mentoren in een aflopend belangrijkheidsgevoel weer. 
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Tabel 6: Attitudes mentor volgens studentenbevraging 

 

 

Uit de open vragen hebben sommige studenten wat meer toelichting gegeven bij 

de attitudes die ze wensen te zien bij een mentor. Hieronder volgt een opsomming. 

“... , kunnen flexibel zijn, kunnen inleven in de persoon.” [Participant 89] 

“Collegiaal” [Participant 98] 

“ ... , maar toch menselijk blijven.” [Participant 31] 

5.3.6 Open vragen (eind vraag) 

Bij de afsluitende open vraag, in de studentenbevraging, werd er gepolst naar 

inzichten die vanuit de studentenvisie een meerwaarde zouden betekenen in de 

begeleiding van de studenten op de werkplek door hun mentoren. Sommige 

studenten geven aan dat bepaalde attitudes op de werkvloer ook een meerwaarde 

zijn voor hun ontwikkeling als student. 

Attitude Aantal (n=104) Frequentie 

Duidelijk, concreet 71 13,65 % 

Betrouwbaar 67 12,88 % 

Toegankelijk, betrouwbaar 64 12,31 % 

Enthousiast 40 7,70 % 

Realistisch 37 7,11 % 

Inspirerend 35 6,73 % 

Flexibel 33 6,35 % 

Gestructureerd, ordelijk 32 6,15 % 

Rustig 26 5,00 % 

Kritisch 25 4,81 % 

Zorgzaam 24 4,61 % 

Objectief 19 3,65 % 

Sociaal 17 3,27 % 

Humoristisch 11 2,12 % 

Optimistisch 10 1,92 % 

Directief, leidend 7 0,13 % 

Nieuwsgierig 2 0,04 % 
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“Humor is belangrijk op de werkvloer, evenwaardigheid tussen iedereen op 

de werkvloer, geduldig kunnen zijn met de stagiair, stressbestendig, 

opbouwende kritiek kunnen geven.” [Participant 73] 

Bovendien is er ook een kritische kanttekening meegegeven over de meerwaarde 

van werkplekleren bij studenten die over meer dan 5 jaar werkervaring 

beschikken. 

“Naar mijn mening hoort werkplekleren afhankelijk van de werkervaring van 

de student tot het ontwikkelingsproject van de student. Naar mijn aanvoelen 

heeft dit totaal geen meerwaarde in een opleiding waarin studenten zich 

bevinden die al meer de 5 jaar werkervaring hebben (in mijn geval zelfs 25 

jaar ervaring). Studenten die een avondtraject (werkstudent) volgen hebben 

hoofdzakelijk al werkervaring. Deze module werkt zelfs demotiverend naar 

de studenten in een avondtraject.” [Participant 75] 

Ook het didactisch belang over het aanbrengen van nieuwe leerinhouden wordt 

aangekaart: 

“Kennis is extreem belangrijk net zoals het overbrengen op een manier dat 

de studenten geprikkeld worden en het zeer interessant vinden/moet boeiend 

zijn/blijven. Een manier is het met praktijkgericht te gaan werken. Ook de 

oefeningen zo echt mogelijk en absoluut niet zo abstract wat niet te volgen 

is en ook absoluut niet interessant. De praktijk is essentieel... want na de 

studie zal het wel heftig worden... je kunt niet goed genoeg voorbereid zijn...” 

[Participant 73] 
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6 Stap 3: Deelvraag 6 – Samenbrengen van literatuur en 

behoefteanalyse 

Om deelvraag 6 ‘Op welke wijze zijn de inzichten vanuit de literatuur en de 

behoefteanalyse te integreren in een ondersteuningsinitiatief voor mentoren 

binnen het werkplekleren in graduaatsopleidingen?’ te beantwoorden, worden in 

het volgende onderdeel de handvaten vanuit de literatuur (DV2) vergeleken met 

de resultaten van de behoefteanalyse op vlak van organisatie (DV3), mentoren 

(DV4) en studenten (DV5). 

6.1 Beginsituatie 

Met de beginsituatie wordt weergegeven wat de huidige situatie is van Thomas 

More wat betreft het ondersteuningsinitiatief. De ‘bestaande 

ondersteuningsinitiatieven’ worden eerst besproken. Vervolgens wordt de huidige 

inzet op ‘motivatie’ weergegeven. Tenslotte worden de ‘sterktes en zwaktes’ van 

de bestaande situatie in kaart gebracht.  

Bestaande ondersteuningsinitiatieven 

Volgens het Skill Formation Model van Ashton (2004) is het ondersteunen van 

het leren belangrijk voor de individuele motivatie van de lerende. Het is één van 

de vijf domeinen, namelijk ‘ondersteunen van het leren’, ‘verspreiding kennis en 

informatie’, ‘gelegenheid tot oefenen’, ‘beloningen voor het leren’ en ‘motivatie’, 

die met elkaar in interactie gaan zodoende de lerende gemotiveerd blijft om te 

groeien en procesgericht te werken. Volgens Thomas More en de mentoren bezit 

Thomas More al enkele ondersteuningsinitiatieven in functie van het mentorschap. 

Om duidelijkheid te scheppen wat Thomas More verwacht van de mentor, heeft 

het enkele tools ontwikkeld, zoals het mentorboekje en de werkplekscan. 

Daarnaast spreken de mentoren over een gericht opleidingsplan en een bijhorend 

opleidingstraject. Vervolgens geven zowel organisatie als mentor het belang van 

in interactie gaan met elkaar aan in de vorm van intervisiemomenten en 

verschillende soorten gesprekken. Het wederzijds contact wordt door zowel 

organisatie als de mentoren onderstreept. Verder spreekt Thomas More nog over 

de startvergadering. Tot slot geven de organisatoren het bestaan aan van de 

adviesraden waar o.a. de afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs gebeurt. 
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Thomas More geeft aan voldoende expertise te bezitten om de mentoren te 

ondersteunen. Het delen van de kennis is ook één van de vijf noodzakelijke 

domeinen binnen het Skill Formation Model van Ashton (2004).  

Billett (2002) geeft binnen zijn Werkplekpedagogie het belang van feedback aan 

en de bijhorende reflectie om de mentor te ondersteunen in zijn/haar groeiproces. 

De mentoren geven aan om terug te koppelen naar de begeleiders van Thomas 

More tijdens een één op één gesprek waar tijd wordt gemaakt voor feedback en 

reflectie. Thomas More geeft niet bewust aan dat er ingezet wordt op feedback en 

benoemt het reflecteren als het afstemmen van het onderwijs op de arbeidsmarkt 

en het organiseren van verplichte overlegmomenten. 

Motivatie 

Mentoren gemotiveerd houden, staat centraal in het Skill Formation Model van 

Ashton (2004). Mentoren geven aan dat ze gemotiveerd blijven om het 

mentorschap op te nemen, doordat het niet opgelegd is. Het zorgt voor 

‘afwisseling’ en brengt ‘appreciatie’ met zich mee voor het geleverde werk. Ze 

bekijken het als een “win-win in functie van de heersende personeelsnood” en als 

een “boost aan de leercultuur”. 

Sterktes en zwaktes 

Het verschil kunnen duiden in eigen sterktes en zwaktes is volgens Eraut (2000) 

belangrijk om een lerende organisatie te worden die zich steeds weet aan te 

passen aan de nieuwe uitdagingen van de maatschappij. Thomas More benoemt 

de win-win, de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het mentorboekje 

als sterktes binnen het ondersteuningstraject. Hier dient aan toegevoegd te 

worden dat het mentorboekje nog onvoldoende aan de verwachtingen van de 

mentoren voldoet. Als zwaktes binnen het mentorschap geven de participanten 

aan dat het veel tijd vraagt van de mentor en diens bedrijf. Daarnaast bestaat de 

nood bij de mentoren voor een duidelijk kader vanuit Thomas More wat betreft het 

mentorschap binnen de graduaatsopleidingen. 
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6.2 Verwachtingen 

Definitie van de mentor 

Thomas More en mentoren hebben een gelijklopende visie op de definitie van het 

mentorschap, wat betreft: het leren op de werkplek door de student (theorie en 

praktijk laten samensmelten; iemand voorbereiden op de arbeidsmarkt; het staan 

in het werkveld; de student integreren in het bedrijf; leermogelijkheden creëren 

en het laten oefenen), het eigen groeien (leergierig zijn en het verbeteren van 

zichzelf), het reeds bezitten van expertise en het weten overbrengen (nodige 

kennis, vaardigheden en attitudes;  technische en menselijke kwaliteiten bezitten; 

bezitten van de nodige werk- en levenservaring),  het bezitten van de nodige soft 

skills (student durven confronteren bij het maken van fouten; contactvaardig; 

openstaan voor communicatie; coach; weet de student te begeleiden en 

ondersteunen; kan feedback geven), weet een veilige leeromgeving te creëren 

(weet de student te motiveren en stimuleren; kan de nieuwsgierigheid prikkelen; 

het enthousiasmeren van de student; geeft richting; kijkt mee over de schouder 

van de student; geeft ruimte aan de student), is gemotiveerd om het mentorschap 

op zich te nemen (is ondernemend; actief persoon zijn; is zich bewust van 

zijn/haar voorbeeldfunctie; ziet het werkplekleren als een meerwaarde), is een 

coördinator (brengt variatie in de taken; is zelfredzaam). 

Taken van de mentor 

De participanten (organisatie en mentoren) koppelen volgende taken aan het 

mentorschap: het leren op de werkplek door de student (voorbereiden op 

carrièrepad; bewust zijn van de groei van noviet tot expert; exploreren en 

integreren van de student in de werkcontext), het eigen groeien (leren; 

zelfreflectief vermogen bezitten; professionaliseren), het reeds bezitten van 

expertise en het weten overbrengen (het uitleggen, voordoen en overbrengen; 

begeleiden op vlak van stage; afbakenen van de complexe taken), het bezitten 

van de nodige soft skills (in contact kunnen gaan; het gesprek kunnen aangaan; 

het geven van feedback; begeleiden van de student op socio-emotioneel vlak; 

bijsturen van de soft skills bij de student; objectief kunnen oordelen; bezitten van 

inlevingsvermogen; betrokkenheid tonen; ondersteunen van de student; streven 

naar de optimale matching; de student durven confronteren; coachen van de 

student; duidelijk communiceren), weet een veilige leeromgeving te creëren 
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(student motiveren en stimuleren; geven van duidelijke instructies), is 

gemotiveerd om het mentorschap op zich te nemen (bezit een voorbeeldfunctie; 

is daadkrachtig), is een coördinator (biedt structuur aan de student; delegeert de 

verantwoordelijkheid; voorziet overlegmomenten). 

Toebedeling mentorschap 

Voor Thomas More en de mentoren kan het mentorschap toebedeeld worden op 

basis van volgende elementen: bezitten van leiderschapskwaliteiten; is een 

teamplayer; bezit expertise; heeft ervaring en krijgt ruimte tot het opbouwen 

binnen de ervaring; streeft naar de optimale matching door het zien van de student 

als volwaardige collega; bezit de nodige kennis, vaardigheden en attitudes; is 

gemotiveerd om het mentorschap op zich te nemen. 

Kennis, Skills en Attitudes 

Kennis 

De kennisdeling heeft een belangrijke plaats binnen het Skill Formation Model 

van Ashton (2004). Billett (2002) geeft aan binnen de Werkplekpedagogie dat de 

werkplek de ideale omgeving is om vocational knowledge te ontwikkelen met als 

doel theorie en praktijk te laten samensmelten. Op vlak van kennis geven zowel 

Thomas More als de mentoren aan dat het bezitten van pedagogische kennis 

aangewezen is, met name het weten begeleiden van een student, kennis over het 

geven van feedback, kennis over groepsdynamiek; leer- en gedragstoornissen; de 

ontwikkeling van jongeren en de doelgroep; meta-communicatie. Daarnaast 

benoemen ze de technische kennis (expertise in eigen vakgebied; 

domeinspecifieke wetgeving; kennis over de werkcontext. De studenten treden dit 

laatste bij: vakinhoudelijke kennis, toepassings- en praktijkgerichte kennis en 

kennis van de vernieuwingen vinden zij heel belangrijk. Tegelijk vinden de 

studenten de digitale kennis van de mentoren belangrijk. Tot slot verwachten de 

studenten dat de mentor kennis bezit over het begeleiden van de student. Wat 

betreft het contextualiseren van de kennis, wat Billett (2002) aanhaalt als doel 

van het werkplekleren, geeft Thomas More tenslotte aan dat de mentor kennis 

bezit wat het werkplekleren concreet inhoudt (verschil stage en werkplekleren; 

visie en missie van het werkplekleren van Thomas More). 
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Skills 

Op vlak van vaardigheden zijn er meerdere clusters te benoemen: 

Pedagogische vaardigheden 

Volgens de participanten wordt van de mentor verwacht de pedagogische 

vaardigheden te beheersen. Deze bestaan uit het creëren van een veilige 

leefomgeving, het durven confronteren, zelfreflectief vermogen bezitten, 

voldoende inschattingsvermogen hebben, het kunnen samenwerken en zich 

flexibel opstellen. De studenten benoemen het creëren van een veilige 

leeromgeving op vlak van begeleiding als belangrijk. Op vlak van coaching vinden 

de studenten ‘het peilen naar de verwachtingen van de student’ belangrijk. Met 

behulp van deze pedagogische vaardigheden wordt het leerproces van de 

student centraal geplaatst. De focus die bij beide modellen, Billett (2002) en 

Ashton (2004), centraal staat. 

Didactische vaardigheden 

De participanten geven aan dat de volgende vaardigheden op didactisch vlak nodig 

zijn: het kunnen voordoen, uitoefenen, uitleggen en overbrengen; het objectief 

kunnen evalueren; het kunnen afbakenen van een opdracht. De studenten vullen 

hierbij aan dat ze het heel belangrijk vinden dat de mentor op vlak van begeleiding 

‘duidelijke instructies geeft’, ‘een gestructureerde aanpak bezit’ en dat ‘het 

theoretische gekoppeld wordt aan het praktische’. Op vlak van coaching benoemen 

ze het belangrijk te vinden dat de mentor de leerdoelen mee afbakent wat ook 

terug te vinden is onder de begeleiding, namelijk het afstemmen op het leerproces 

van de student. Binnen de Werkplekpedagogie van Billett (2002) wordt 

aangegeven dat het leerproces gestructureerd, in fasen verloopt, wat ook 

aangegeven wordt door alle participanten. 

Coördinerende vaardigheden 

De mentoren benoemen het bezitten van vaardigheden van een situationeel leider, 

als nodig wat betreft het mentorschap. Zij begrijpen hieronder dat de mentor 

richtinggevend is, een netwerker, probleemoplossend en kritisch is ingesteld. 

Daarnaast is een mentor stressbestendig, beheerst zijn/haar time-managementen 

is zelfredzaam. De studenten benoemen hierbij het kunnen delen van 

verantwoordelijkheden, het communiceren met de begeleiding vanuit Thomas 
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More belangrijk op vlak van begeleiding. Het respecteren van de student door de 

mentor is voor de studenten heel belangrijk. De coördinerende vaardigheden 

sluiten aan bij de nood aan ondersteuning voor het leren en de gelegenheid 

geven tot het oefenen binnen het model van Ashton (2004). 

Soft skills 

Vele participanten haalden de term ‘soft skills’ aan. Hieronder verstaan zij de 

vaardigheden met betrekking op de socio-emotionele begeleiding van de student. 

Volgende vaardigheden zijn hierin te kaderen: het kunnen begeleiden; het in 

contact kunnen gaan; het geven van feedback; kunnen motiveren en stimuleren; 

empathisch vermogen bezitten; het heropvoeden van de student; het aanvoelen 

van de student; gepast en transparant communiceren; luisterend vermogen 

bezitten; coachende vaardigheden bezitten; zich kunnen inleven in de leefwereld 

van de student; toegankelijk zijn. Op vlak van begeleiding, geven de studenten 

aan dat betrokkenheid enerzijds en geduld en begrip opbrengen anderzijds heel 

belangrijk zijn. Wat het communiceren betreft, vinden de studenten het heel 

belangrijk dat dit op een effectieve, efficiënte, reflecterende manier gebeurt. Het 

gerespecteerd worden door de mentor en het bespreekbaar maken van wat er 

misloopt, wordt door de studenten ook als heel belangrijk gezien. Wat betreft 

coaching, geven de studenten aan dat het samen op zoek gaan naar leerkansen, 

het stimuleren en motiveren van de student en het bespreekbaar maken van 

leerpunten wordt als heel belangrijk aangegeven. Ze vinden het ook belangrijk dat 

de mentor hen uitdaagt, dat de mentor problemen detecteert, dat de mentor met 

hen op zoek gaat naar oplossingen en tenslotte dat de mentor peilt naar de 

verwachtingen van de student. 

Deze vaardigheden sluiten aan bij de noodzaak van feedback en reflectie om het 

werkplekleren tot een goed einde te brengen (Billett, 2002) alsook bij de nood aan 

ondersteuning (Ashton, 2004). 

Attitudes 

De mentor wordt geacht een ambassadeur te zijn van het eigen bedrijf en het 

werkplekleren, dit betekent dat hij/zij gemotiveerd is, gelooft in het project, een 

voorbeeldfunctie aanneemt en de student hierdoor weet te enthousiasmeren. 

Daarnaast geven de participanten aan dat de mentor openheid uitstraalt door 

toegankelijk te zijn, zich empathisch op te stellen, door zich flexibel op te stellen, 
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door vertrouwen te hebben in de student, transparant te zijn, betrouwbaar te zijn 

en zich laagdrempelig weet op te stellen. De studenten vullen hierbij aan dat de 

mentor ook inspirerend mag zijn, enthousiast en toch realistisch. Op leidinggevend 

vlak wordt van de mentor verwacht dat hij/zij voldoende zelf-reflecterend 

vermogen bezit, consequent handelt, feedback durft geven en durft kritische 

vragen te stellen, dat hij/zij objectief handelt, stressbestendig is, 

verantwoordelijkheid opneemt, de rust bewaart en geduldig is. De participanten 

geven aan dat het geven van kansen belangrijk is, dat de mentor voldoende 

adaptief vermogen bezit en dat hij/zij weet te begeleiden. De studenten vullen nog 

aan dat de mentor duidelijk en concreet is en gestructureerd te werk gaat. Het 

geven van feedback met gepaarde reflectie (Billett, 2002) zodoende motivatie 

hoog genoeg staat centraal bij Ashton (2004).  

Oefenen 

Thomas More beantwoordde deze vraag niet. De mentoren geven aan dat ze het 

oefenen zien in functie van het levenslang en levensbreed leren, het creëren van 

een veilige leeromgeving (openen van de ogen; het geven van kansen door het 

inzetten op het oefenen; het geven van instructies), het groeiproces (het geven 

van feedback; het in interactie gaan; attitude aanbrengen), het leren kennen van 

de praktijk. Binnen het Skill Formation Model van Ashton (2004) behoort het 

oefenen tot één van de vijf domeinen om de mentoren voldoende gemotiveerd te 

houden om te blijven groeien. Volgens dit model is de ruimte tot oefenen voor de 

mentor als de student nodig om optimaal te kunnen groeien. 

Belonen 

Billett (2002) en Ashton (2004) duiden het belang van het belonen binnen zowel 

de Werkplekpedagogie als het Skill Formation Model. Thomas More ziet het 

belonen als een vorm van vergoeding, terwijl de mentoren het geven van feedback 

zien als een beloningsvorm. 

Gewenste feedback en reflectie 

Billett (2002) onderstreept het belang van het geven van feedback en bijhorende 

reflectie binnen de Werkplekpedagogie, zowel voor mentor als student, om te 

kunnen groeien. Thomas More geeft aan als gewenste feedback de mentor te 

ondersteunen en de mentor helpen bij het geven van feedback. Om tot het 
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reflecteren te komen, geeft Thomas More aan langs te gaan in bedrijven, bij te 

sturen waar nodig, de student te coachen vanuit Thomas More en de student niet 

te snel los te laten. 

6.3 Behoeften 

Afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs 

De basis van de Werplekpedagogie (Billett, 2002) is het ontwikkelen van 

vocational knowledge en het contextualiseren van theorie uit het formele 

onderwijs. Hiervoor is volgens de mentoren en Thomas More voldoende 

terugkoppeling nodig naar het onderwijs door uitwisseling, netwerken en het 

organiseren van adviesraden. Zowel de mentoren als Thomas More geven het 

belang van communiceren met elkaar aan, zoals de heldere en regelmatige 

communicatie. Deze kan verkregen worden door het organiseren van 

intervisiemomenten en een meermaals bezoek van Thomas More aan de bedrijven. 

Het uiteindelijk doel van de mentoren is het bouwen aan een duurzaam 

partnerschap. 

De mentoren vragen om in te zetten op het professionaliseren. Thomas More geeft 

aan dat er nood is aan ondersteuning op vlak van evalueren, begeleiding en een 

duidelijk kader waarin de verwachtingen ten aanzien van de mentoren en de 

studenten weergegeven wordt. Deze vraag naar ondersteuning wordt door Ashton 

(2004) ook benadrukt met als doel de mentor gemotiveerd te houden. 

Tot slot geeft Thomas More aan dat het verschil tussen werkplekleren en stage 

nog onvoldoende gekend is onder de mentoren. Door de visie en missie van 

Thomas More te delen, door te wijzen op de gedeelde verantwoordelijkheid en het 

verschil tussen werkplekleren en stage voldoende te kaderen, kan het doel van 

werkplekleren beter nagestreefd worden. Met name het leren in een 

authentieke context (Billett, 2002). 

Ondersteuningsnoden 

Wat kennisdeling betreft (Ashton, 2004) geeft Thomas More aan dat er nood is 

aan pedagogische kennis en kennis rond de zorgnoden. Bijkomend de evaluatie en 

de begeleiding. Hiervoor vragen de mentoren in te zetten op het creëren van een 

helder kader waarin de verwachtingen ten aanzien van de mentoren geformuleerd 
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staan met als doel meer uniformiteit over de verschillende richtingen heen. 

Daarnaast de kennis die studenten bezitten aan de start van hun werkplektraject 

beter kaderen. Zodat de kennis beter gecontextualiseerd kan worden (Billett, 

2002). Door het gericht organiseren van uitwisseling tussen mentoren, kan 

expertise ook verder gedeeld worden. Voorbeelden aangehaald door de 

participanten zijn overlegmomenten, supervisiemomenten, in contact gaan met 

elkaar en het belang van de stagebezoeken. Op deze manier kan een lerend 

netwerk uitgebouwd worden. Dit lerend netwerk ondersteunt de mogelijkheid tot 

reflectie en het geven van feedback aan elkaar (Billett, 2002) en geeft Thomas 

More de kans meer betrokkenheid te tonen en gericht feedback te geven, wat 

gevraagd wordt door de mentoren. Belangrijk voor de participanten is het duiden 

van het verschil tussen werkplekleren en de stages, daar dit voor de mentoren op 

dit moment niet steeds duidelijk blijkt te zijn. 

Workshops, online platform, introductiefilmpjes, casussen zijn enkele concrete 

werkvormen aangegeven door de participanten naar vormgeving van het 

ondersteuningsinitiatief. Om de mentoren gemotiveerd te houden om hieraan 

deel te nemen, wordt aangegeven rekening te houden met de tijd en locatie, de 

vrijwilligheid van deelname, de mogelijkheid tot flexibiliteit en het creëren van een 

groeipad. 
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7 Deelvraag 7: Suggesties met betrekking tot het 

ondersteuningsinitiatief 

Tot slot worden in dit onderdeel suggesties aangereikt op basis van voorgaande 

analyses, zodoende er een antwoord geformuleerd kan worden op deelvraag 7 

‘Welke suggesties omtrent een ondersteuningsinitiatief voor mentoren binnen het 

werkplekleren in graduaatsopleidingen zijn mogelijk op basis van de integratie van 

de kaders uit de literatuur en de behoefteanalyse?’. Deze laatste vraag was ook 

de expliciete vraag van de opdrachtgever. 

7.1 Inleiding 

Tijdens het rapporteren van de resultaten en na het samenbrengen van alle 

resultaten (deelvraag 6), blijkt dat de behoeften zich op 2 niveaus afspelen. Om 

het ondersteuningsinitiatief vorm te geven, stellen we als onderzoeksgroep 

volgende chronologische fasen voor:  

Fase 1 - Niveau beleid 

Fase 1 speelt zich af op beleidsniveau. Vanuit het onderzoek is gebleken dat 

er nood is aan heldere kaders, richtlijnen en definities vanuit het beleid. 

Alvorens concreet het ondersteuningsinitiatief uit te kunnen werken, is het 

aangewezen om eerst op dit niveau aandacht te besteden aan de 

onderstaande onderdelen. 

Op vlak van beleid komen een aantal behoeften vanuit zowel organisatie als 

mentoren naar boven. Er zijn behoeften op vlak van visie en missie werkplekleren 

Thomas More, het werkplekleren zelf en het mentorschap. Op vlak van visie en 

missie wordt aangegeven dat de nood bestaat aan meer draagvlak onder de 

mentoren door het verspreiden van een duidelijke visie en bijhorende missie. 

Vervolgens, op vlak van het werkplekleren leeft de nood aan meer duiding (het 

verschil tussen werkplekleren en stage, wat te verwachten van studenten en de 

duidelijkheid om de gedeelde verantwoordelijkheid). Tenslotte is de vraag om het 

mentorschap helder te definiëren, de taken van de mentor te specifiëren en de 

toebedeling van het mentorschap meer uniform te organiseren. 
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Fase 2 - Niveau ondersteuningsinitiatief 

Fase 2 heeft betrekking op de vormgeving van het ondersteuningsinitiatief. 

De nodige structuur, inhouden en vormgeving worden besproken, gebaseerd 

op de kaders van Billett (2002) en Ashton (2004) gecombineerd met de 

aangegeven verwachtingen en behoeften van Thomas More en de mentoren 

aangevuld met de bevindingen van de studenten. 

Het ondersteuningsinitiatief wordt door zowel Thomas More als de mentoren warm 

onthaald. Gebaseerd op de handvaten vanuit de theoretische kaders, kan 

geconcludeerd worden dat alle aspecten nodig voor een onderbouwd 

ondersteuningsinitiatief aanwezig zijn. De verschillende noden worden 

gedetailleerd besproken in 7.4 Suggesties aan Thomas More. Het 

ondersteuningsinitiatief wordt opgebouwd aan de hand van de handvaten 

‘motivatie’, ‘kennisdeling’, ‘oefenen’, ‘ondersteuning’, ‘belonen’, ‘formele kennis 

contextualiseren’, ‘feedback’ en ‘reflectie’. Enkele concrete vormen van 

ondersteuning worden tot slot aangereikt, aangezien deze als de wenselijke 

vormen zijn aangegeven door de participanten. 

Fase 3 - Concrete werkvormen 

Fase 3 werkt een aantal concrete suggesties uit die aangereikt zijn vanuit de 

participanten. 

Op basis van de besproken elementen binnen het beleid en het 

ondersteuningsinitiatief formuleerden de bevraagde participanten enkele concrete 

werkvormen voor de inrichting van het ondersteuningsinitiatief voor mentoren. 

Deze werkvormen worden gedetailleerder besproken in 7.4 Suggesties aan 

Thomas More. 

7.2 Fase 1 – Niveau beleid 

Alles start met een stevige basis. Dit geldt ook voor het uitbouwen van een 

ondersteuningsinitiatief voor mentoren. Uit het onderzoek is gebleken dat 

mentoren nood hebben aan heldere kaders, richtlijnen en definities vanuit het 

beleid. Het beleid beschikt echter over middelen om een draagvlak te creëren die 

vorm kan geven aan een mogelijk ondersteuningsinitiatief. 
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Allereerst is het aangewezen om de visie en missie van Thomas More duidelijk te 

kaderen bij alle mentoren: ‘Wat willen jullie als hogeschool bereiken?’ en ‘op welke 

manier begeleiden jullie als hogeschool de studenten om uiteindelijk te kunnen 

uitstromen naar de arbeidsmarkt?’. Door mentoren in te lichten over de visie en 

missie creëert het beleid een draagvlak waarbij mentoren geïnformeerd worden 

over de doelen die Thomas More nastreeft. Het inzicht krijgen op de visie en missie 

van Thomas More kan zorgen voor aanknopingspunten in de eigen aanpak van de 

mentor bij het begeleiden van deze studenten. 

Verder is het opstellen van eenduidige definities, wat betreft het verschil tussen 

werkplekleren en stage, aangewezen. Uit het onderzoek is gebleken dat mentoren 

niet goed weten wat er specifiek bedoeld wordt met werkplekleren, waardoor er 

verwarring ontstaat met stages. Het beleid zou deze begrippen duidelijk kunnen 

kaderen en definiëren om verwarring te vermijden. Hierbij is het aangewezen om 

duidelijk te formuleren wat Thomas More bedoeld met werkplekleren en hoe zij 

deze invulling zien. Ook voor het begrip stage is dit aangewezen om zo het verschil 

tussen beide begrippen te duiden. Mentoren krijgen op deze manier een duidelijk 

beeld van wat ze kunnen verwachten van een student op de werkvloer. Daarnaast 

kan het een mentor helpen om een persoonlijk begeleidingstraject voor de student 

uit te werken. 

Bovendien is het aangewezen om duidelijke richtlijnen uit te werken omtrent de 

gedeelde verantwoordelijkheid binnen werkplekleren. Doordat mentoren 

werkplekleren nog vaak aanzien als een stage, leggen ze de lat te hoog. Deze 

richtlijnen dragen bij tot een basis waarin duidelijk omschreven staat wat Thomas 

More van zijn mentoren verwacht. Het is immers belangrijk dat mentoren weten 

dat studenten die aan werkplekleren doen nog aan het leren zijn, maar dan op de 

werkplek zelf. Het is aan het beleid om duidelijk te omschrijven welke 

verantwoordelijkheden worden toegewezen aan de mentor en welke 

verantwoordelijkheden de hogeschool heeft ten aanzien van de studenten die aan 

werkplekleren doen. 

Tot slot bestaat er heel wat verwarring rond de inhoud van mentorschap. Uit het 

onderzoek is gebleken dat mentoren nood hebben aan een duidelijk kader waarop 

ze beroep kunnen doen. Binnen dit kader is het aangewezen dat vanuit het beleid 

een eenduidige definitie omtrent mentorschap wordt geformuleerd. Op dit moment 

bekijken mentoren mentorschap vanuit verschillende perspectieven en geven zij 
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hier een eigen invulling aan. Om mentoren op eenzelfde golflengte te kunnen 

brengen als Thomas More, wordt voorgesteld om vanuit het beleid duidelijk aan 

de mentoren aan te geven wat Thomas More verstaat onder mentorschap. 

Mentoren kunnen zich op deze manier schikken naar de wensen van Thomas More 

zodat mentorschap een eenduidig begrip wordt, zowel binnen de hogeschool als in 

de bedrijven die zorgen voor werkplek- en stageplaatsen. 

Niet alleen duidelijkheid omtrent mentorschap is aangewezen, ook transparantie 

over de taken die Thomas More verwacht bij haar mentoren zijn een 

aandachtspunt. Als mentor weet je ten alle tijden wat er van jou wordt verwacht 

bij het begeleiden van studenten op de werkplek. Dit geldt eveneens voor een 

duidelijke omkadering wat betreft de soft skills waarover studenten beschikken. 

Het beleid zou een oplijsting kunnen opnemen in hun kader waar duidelijk vermeld 

staat welke soft skills de hogeschool wil bereiken bij de studenten. Hierin zou het 

beleid een onderscheid kunnen maken van soft skills die studenten verwerven op 

school en welke soft skills studenten kunnen leren tijdens het werkplekleren. Als 

mentor heeft inzicht hebben in de verwerving van soft skills als voordeel dat hij/zij 

weet welke vaardigheden minder of nog niet ontwikkeld zijn en dat de hogeschool 

op deze manier beroep doet op hun expertise om deze vaardigheden bij te 

brengen. 

Wat betreft de attitudes van mentor, is uit het onderzoek naar voor gekomen dat 

een mentor geacht wordt een ambassadeur te zijn van zijn eigen bedrijf. Vanuit 

het beleid is het aangewezen om deze attitudes te benoemen zodat dit voor 

mentoren helder is. Voor mentoren kan dit een graadmeter zijn die nagaat of hij/zij 

een geschikte mentoren is die kan functioneren binnen de richtlijnen van Thomas 

More om studenten te begeleiden op de werkplek. 

Samengevat is het aanbevolen om op beleidsniveau een algemeen kader te 

creëren waarin duidelijkheid wordt geschept over de missie en visie van Thomas 

More, een eenduidige definitie voor werkplekleren, stages en soft skills en tot slot 

wat inhoudelijk mentorschap betekent voor Thomas More. Verder is het 

aangewezen om het kader voldoende uit te breiden waarbij tips & tricks gedeeld 

worden om studenten te ondersteunen. Dit kader creëert een draagvlak waar 

mentoren nood aan hebben om zo iedereen door eenzelfde bril te laten kijken. 

Mentoren weten wat van hen wordt verwacht en omgekeerd. 
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7.3 Fase 2 – Niveau ondersteuningsinitiatief 

In de volgende fase wordt de vorm voorgesteld van het ondersteuningsinitiatief. 

De structuur van het ondersteuningsinitiatief is opgebouwd aan de hand van de 

handvaten vanuit de theoretische kaders. Per structuuronderdeel wordt 

aangegeven welke ondersteuning de mentoren aangeven nodig te hebben. 

Ondersteuning 

De opbouw van het ondersteuningsinitiatief vertrekt vanuit een duidelijk kader 

gebaseerd op de punten besproken op het niveau beleid, waarin de verwachtingen 

ten opzichte van de mentoren helder gespecifieerd worden met de nodige aandacht 

voor het evalueren en het begeleiden van de student. De participanten vragen 

naar een uniform evaluatiekader met aangepast taalgebruik (geen onderwijstaal). 

Daarnaast is een vraag betreffende de soft skills: de mentoren geven aan enerzijds 

zelf nood te hebben aan ondersteuning wat betreft eigen groei in soft skills. 

Anderzijds merken ze op dat ze ondersteuning wensen om de studenten te 

begeleiden in het verwerven van de gepaste soft skills binnen de arbeidscontext. 

Mentoren merken immers op dat de studenten onvoldoende de nodige soft skills 

beheersen die men nodig heeft in arbeidscontext en vragen hier meer aandacht 

aan te besteden. 

Kennisdeling 

Op vlak van kennisdeling is er vraag naar ondersteuning op vlak van pedagogische 

kennis, didactische vaardigheden, technische kennis en digitale kennis. Wat betreft 

de pedagogische kennis en didactische vaardigheden, kan Thomas More eigen 

expertise delen, zoals Thomas More zelf aangaf. Wat betreft de technische en 

digitale kennis, kan Thomas More beroep doen op de verschillende mentoren. Deze 

mentoren kunnen hun expertise delen met andere mentoren én met de 

werkplekbegeleiders van Thomas More. Hierdoor ontstaat kennisdeling in beide 

richtingen: van onderwijs naar arbeidsmarkt en van arbeidsmarkt naar onderwijs. 

Daarnaast bestaat de nood aan ondersteuning wat betreft de zorgnoden. Ook hier 

kan Thomas More putten uit eigen expertise. Wat betreft het evalueren, begeleiden 

en de soft skills, bestaat de vraag hier de nodige aandacht aan te besteden binnen 

het ondersteuningsinitiatief. 
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Formele kennis contextualiseren 

Om de opgedane kennis in het formeel onderwijs om te zetten naar de praktijk, is 

uitwisseling nodig tussen de mentoren en de werkplekbegeleiders, zoals eerder 

vernoemd. Deze uitwisseling kan georganiseerd worden door middel van het 

uitbouwen van netwerken. Regelmatige communicatie tussen de 

werkplekbegeleider en de mentor, bevordert deze contextualisering. Met 

regelmatige communicatie wordt bedoeld dat er nood is aan meer overleg dan op 

dit moment aanwezig is. Het overleg is voor sommige mentoren te formeel. 

Afstemming tussen de werkplekbegeleider en mentor bij aanvang van de stage 

wat betreft het aantal contactmomenten, is aangeraden zodat deze communicatie 

meer gericht gebeuren kan. Het doel van de netwerken, de uitwisseling en de 

regelmatige communicatie, is het uitbouwen van een duurzaam partnerschap. 

Daarnaast bestaat de vraag naar concretisering van de formele kennis die 

studenten bezitten. De graduaatstudent is nog een te ongekend begrip. Welke 

kennis deze student bezit, is onvoldoende duidelijk waardoor het voor de mentoren 

niet vanzelfsprekend is diens kennen en kunnen in te schatten. Het uitwerken van 

een duidelijk kenniskader is een goede basis voor de mentoren om hiermee aan 

de slag te gaan. 

Feedback en reflectie 

Van de begeleiding van Thomas More wordt verwacht dat de mentoren 

ondersteund worden in eigen groei door het geven van gerichte feedback aan de 

mentoren zelf. Op deze manier kunnen zij reflecteren over het eigen handelen en 

leren in het mentorschap. Daarnaast wordt gevraagd de studenten niet te snel te 

lossen tijdens het werkplekleren, maar nog meer te coachen vanuit Thomas More, 

zodat bijsturing sneller kan gebeuren. 

Binnen het ondersteuningsinitiatief wordt gevraagd om nadruk te leggen op de soft 

skills: enerzijds om de mentoren die nog kunnen groeien binnen eigen soft skills 

gerichte ondersteuning te bieden. Anderzijds het geven van ondersteuning wat 

betreft het begeleiden van de student in het ontwikkelen van de nodige soft skills 

op de arbeidsmarkt. 
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Oefenen 

Inzetten op levenslang leren, betekent dat de mentor de kans moet krijgen om te 

groeien in het mentorschap. Steeds wisselen van mentoren is dus af te raden naar 

de bedrijven toe. Daarnaast is het aangeraden om binnen het 

ondersteuningsinitiatief ruimte te laten voor het groeiproces van de mentor: ook 

deze groeit immers van noviet tot expert binnen dit mentorschap. Het 

ondersteuningsinitiatief afstemmen naar de verschillende groeiniveaus, zou de 

mentoren de kans bieden om een individueel leertraject uit te tekenen zodat zij 

meer gericht kunnen inzetten op het eigen levenslang leren. 

Vervolgens heerst de vraag om aandacht te besteden aan het groeiproces van de 

student zelf binnen een veilige leeromgeving. De mentor bewust maken van het 

groeiproces van de student kan door middel van het uitwerken van gerichte 

groeipaden en de mentor deze groeipaden bij te brengen. Het creëren van een 

veilige leeromgeving zou binnen het ondersteuningsinitiatief de nodige aandacht 

kunnen krijgen door bijvoorbeeld het organiseren van een lerend netwerk waar 

mentoren elkaar vertellen hoe zij ermee omgaan aan de hand van bepaalde cases. 

Het inzetten op de nodige coördinerende vaardigheden binnen het 

ondersteuningsinitiatief, is ook een expliciete vraag vanuit de mentoren. Het 

coördineren is een belangrijke competentie die de mentor bezit om de student 

gericht te kunnen sturen in het eigen groeien. Deze competentie kan groeien 

doorheen ervaring. 

Tot slot is het aangeraden om de werkplekbegeleider kennis te laten maken met 

de praktijk, zodat deze ook mee is in de vernieuwingen op de werkvloer. De mentor 

kan de rol van de expert op zich nemen, wat de verstandhouding tussen beide 

doet verhogen. 

Belonen 

Wat betreft het belonen, is er weinig tot geen respons gegeven binnen deze 

analyse, hoewel het belonen belangrijk is om de motivatie van de mentoren hoog 

te houden tot het mentorschap. Het belonen kan in de vorm van een vergoeding 

of door het geven van feedback. Daarnaast kan de appreciatie die men krijgt voor 

het uitoefenen van het mentorschap, ook als belonend beschouwd worden. Het is 

belangrijk om na te denken over een beloningsvorm (bijvoorbeeld een lerend 
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netwerk afsluiten met een sociaal moment) binnen het ondersteuningstraject, 

zodat de mentoren ook gemotiveerd blijven om deel te nemen aan het 

ondersteuningstraject. 

Motivatie 

Om de motivatie hoog te houden om deel te nemen aan het 

ondersteuningsinitiatief, werd gevraagd om het traject flexibel op te stellen zodat 

de mentor een eigen leerpad kan uitwerken. Het aanbieden van verschillende 

workshops waar de mentor de eigen keuze in kan bepalen, is een mogelijkheid. 

De deelname mag niet verplicht worden: de mentor wil de eigen wil behouden om 

deel te nemen. Dit sluit ook aan bij het flexibele karakter van het traject. 

Daarnaast is de vraag om rekening te houden met tijd en locatie. Qua tijd wordt 

gevraagd rekening te houden met enerzijds de uitval gedurende de werkdag 

tijdens de deelname aan de ondersteuning, anderzijds het niet steeds organiseren 

na de werkuren. Ook dit sluit aan bij het flexibele karakter: afwisselend tijdens en 

na de werkuren, zou voor de mentoren het intekenen op het traject interessanter 

maken. Qua locatie wordt gevraagd om afwisselend de locaties te veranderen: 

workshops aan meerdere mentoren binnen één bedrijf kunnen georganiseerd 

worden in het bedrijf zelf. Uitwisselingsmomenten tussen de mentoren kunnen 

afwisselend gebeuren in de verschillende bedrijven. Door niet alles te organiseren 

op één centrale plaats (Thomas More) wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld, 

omdat dit de kans biedt tot het exploreren van andere bedrijven, wat 

tegemoetkomt aan het uitbouwen van een netwerk en duurzaam partnerschap. 

Tot slot staat het creëren van een groeipad als mentor centraal binnen het 

ondersteuningsinitiatief. De mentor wil zijn/haar eigen groei kunnen bepalen door 

binnen een flexibel traject die momenten te kiezen die passen bij het eigen 

individueel leren. Tegelijk kan deze zijn/haar netwerk hierdoor vergroten. Om het 

ondersteuningsinitiatief vorm te geven, is het uitwerken van dit groeipad een basis 

waarop de alle andere onderdelen op gestoeld kunnen worden. 
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7.4 Fase 3 – Suggesties aan Thomas More 

Uit de onderzoeksresultaten kwamen enkele concrete werkvormen ter inrichting 

van de ondersteuningsinitiatieven naar voren, deze zijn gekoppeld aan de eerder 

besproken ondersteuningsnoden en -verwachtingen. 

Allereerst is er aansluitend bij de ondersteuningsnoden op beleidsniveau nood aan 

verduidelijking omtrent de betekenis van werkplekleren en de verwachtingen van 

mentoren. Thomas More draagt de verantwoordelijkheid om een uniform kader te 

creëren waarin deze elementen verduidelijkt worden voor de mentoren, zodat er 

een eenduidigheid onder de mentoren ontstaat over wat de visie en verwachtingen 

van Thomas More zijn ten aanzien van het begeleiden van graduaatstudenten in 

het werkplekleren. De onderzoeksresultaten toonden dat Thomas More reeds het 

mentorenboekje introduceerde als aanbrenging van een uniform kader om op deze 

manier de visie en verwachtingen te verduidelijken. De onderzoeksresultaten 

tonen ook dat dit mentorenboekje in zijn momentele vorm enkele vaagheden bevat 

die herwerkt dienen te worden. Belangrijke aandachtspunten bij deze herwerking 

zijn dat het kader in begrijpbare taal wordt opgesteld, dit wil zeggen dat 

onderwijstaal wordt vermeden aangezien mentoren hier vaak niet mee vertrouwd 

zijn. Verder is het belangrijk dat kader zo concreet en objectief mogelijk 

beschreven is zodat dubbelzinnigheden vermeden worden, ter bevordering hiervan 

kunnen toelichtingen eventueel onderbouwd worden met concrete voorbeelden. 

Uiteraard zijn er ook andere alternatieven mogelijk, enkelen worden in de tekst 

hieronder besproken. 

Ten tweede is het mogelijk overleg- of supervisiemomenten voor mentoren aan te 

bieden. Tijdens deze momenten komen mentoren (al dan niet uit verschillende 

disciplines) samen en bespreken zij eigen ervaringen, casussen en problemen 

omtrent het begeleiden van graduaatstudenten. Het organiseren van deze 

bijeenkomsten geeft mentoren de mogelijkheid om een eigen lerend netwerk te 

ontwikkelen. Door in interactie te gaan met collega-mentoren krijgen zij namelijk 

de kans om kennis en kunde uit te wisselen, waardoor zij het begeleiden van 

graduaatstudenten vanuit een ander perspectief leren bekijken. 

Ten derde biedt het organiseren van schoolbezoeken de kans aan mentoren om 

de hogeschool te leren kennen. Hiermee krijgen zij een beter idee van wat 

graduaatsopleidingen zijn, hoe werkplekleren in zijn werking gaat, enzovoort. 
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Verder kunnen schoolbegeleiders eveneens de werkplek bezoeken zodat de 

hogeschool een beter idee krijgt van hoe Thomas More functioneert, wat zij doen, 

enzovoort. De schoolbegeleider dient deze bezoeken voort te zetten tijdens het 

begeleidingstraject om zowel de graduaatstudent als de mentor voldoende te 

ondersteunen. Het organiseren van deze bezoeken zorgt dat beide partijen 

gestimuleerd worden om elkaar te leren kennen, resulterend in de ontwikkeling 

van wederzijdse betrokkenheid zodat de opzet van efficiënte ondersteuning voor 

de mentor en een kwaliteitsvol begeleidingsproces voor de graduaatstudent 

mogelijk is. 

Ten vierde is het voor de aanbieding van ondersteuning bij het leren van kennis 

en vaardigheden omtrent het begeleiden van graduaatstudenten tijdens het 

werkplekleren mogelijk om een uiteenlopend aantal workshops in te richten. Deze 

workshops bekleden verschillende onderwerpen zoals het aanleren van 

begeleidings- en evaluatievaardigheden, soft skills zoals feedback geven, 

pedagogische en didactische kennis, omgang met studenten met speciale noden, 

enzovoort. Indien noodzakelijk kunnen hier verplichte onderdelen in geïntegreerd 

worden zoals het overbrengen van de eerder besproken verhelderende beleidsvisie 

van Thomas More omtrent werkplekleren en mentorschap. Op deze manier krijgt 

elke mentor een basiskader mee vooraleer zij aanvullende workshops omtrent 

begeleiding, didactiek, enzovoort volgen. Wat betreft deze aanvullende workshops 

is het wegens de beperkt beschikbare tijd van mentoren belangrijk dat de 

workshops worden gekenmerkt door een ‘pick and mix’ karakter, wat betekent dat 

uit het brede aanbod aan workshops mentoren vrij zijn een eigen pakket van 

workshops samen te stellen die zij willen volgen. Op deze manier wordt de 

mentoren maximale flexibiliteit en vrijheid aangeboden en is er weinig tot geen 

sprake van een verplichtend karakter. Verder biedt het workshopformat de 

mogelijkheid aan mentoren om in interactie te treden met elkaar waardoor zij 

kunnen leren van elkaar. Hierdoor is het inbouwen van bijvoorbeeld de eerder 

besproken overleg- of supervisiemomenten in de workshops een mogelijkheid. 

Ten vijfde is het naast de fysieke contactmomenten mogelijk om een online 

platform in te richten voor mentoren die moeilijker bereikbaar zijn. Via dit platform 

krijgen mentoren verschillende tools en informatiebronnen aangereikt om het 

begeleiden van graduaatstudenten te versoepelen. Een mogelijk medium om de 

tools en informatie mee over te brengen zijn bijvoorbeeld instructiefilmpjes in de 
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vorm van kennisclips waarin de meest noodzakelijk informatie wordt meegegeven 

zoals: wat de leerdoelen van werkplekleren zijn, wat graduaatstudenten al kennen 

en kunnen, wat van zowel de graduaatstudent als de mentor verwacht wordt, 

enzovoort. Daarnaast kunnen mentoren op dit platform korte introductiefilmpjes 

aanbieden waarin zij de werkplek voorstellen aan de graduaatstudenten, zodat zij 

zich beter kunnen voorbereiden op het werkplekleren. 

Tot slot heeft de hogeschool nood aan werkplekken waar ze hun 

graduaatstudenten naartoe kunnen sturen, terwijl organisaties een 

personeelsnood hebben. Hierdoor bestaat er een wisselwerking tussen de 

hogeschool en organisaties die reeds tot een samenwerking leidde in de vorm van 

adviesraden. Deze adviesraden geven de hogeschool en een selecte groep 

mentoren de mogelijkheid om in samenwerking naar een gemeenschappelijk doel 

te streven, hiermee bevat dit initiatief veel potentie wat het verder uitbouwen 

hiervan mogelijk maakt. Zo’n verdere uitbouw is bijvoorbeeld mogelijk de pool van 

het aantal betrokkenen groter te maken, waardoor er meerdere 

mentorperspectieven bijdragen aan de vormgeving van het werkplekleren in 

graduaatsopleidingen. Daarnaast geven adviesraden mentoren de kans om het 

werkplekleren te begrijpen, bijgevolg zorgt het uitbreiden van deze pool dat een 

groter aantal mentoren vertrouwd is met het werkplekleren. Hiermee hebben de 

adviesraden een grote meerwaarde doordat ze duidelijkheid scheppen, de 

ontwikkeling van het werkplekleren stimuleert en een gevoel van betrokkenheid 

onder de mentoren creëert. Bijgevolg krijgen mentoren het gevoel dat er naar hen 

geluisterd wordt wat een grote meerwaarde vormt voor de bevordering van de 

samenwerkingsrelaties tussen de hogeschool en mentoren. 
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8 Conclusie 

Het gehele proces bestond uit meerdere stappen en bijhorende deelvragen met als 

doel een antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag:  

“Welke verwachtingen en behoeften zijn er omtrent de opzet van een 

ondersteuningsinitiatief door Thomas More voor mentoren binnen het 

werkplekleren in graduaatsopleidingen?” 

Dit proces was opbouwend opgevat: de stappen met bijhorende deelvragen 

dienden chronologisch te gebeuren met als eindfase, deelvraag 7, het formuleren 

van concrete suggesties tot vormgeving en invulling van het 

ondersteuningsinitiatief.  

In stap één zijn twee deelvragen gesteld. Bij de eerste deelvraag is het aangereikte 

model ‘Cognitive Apprenticeship’ gekaderd in de bestaande literatuur rond het 

werkplekleren. Het betreft een toegepast model voor werkplekleren, gestoeld op 

de theoretische modellen van Tynjäla (Integratieve Pedagogie uit 2008 en 3P-

model uit 2013) en het model van Brown, et al. (Situated Cognition uit 1987). 

Cognitive Apprenticeship is een model waar het ervaringsleren centraal staat. De 

mentoren bieden mogelijkheden aan hun studenten om te groeien binnen de 

werkcontext. Vervolgens is door middel van deelvraag 2 in de literatuur gezocht 

naar handvaten voor het opstellen van een ondersteuningsinitiatief voor mentoren 

binnen Cognitive Apprenticeship. Er zijn verschillende kaders geraadpleegd, hieruit 

kwam een model voor het ondersteuningsinitiatief die bestond uit een de 

samenvoeging van het model “Werkplekpedagogie” (Billett, 2002) en “Skill 

Formation Model” (Ashton, 2004). Meer concreet wordt het succes van het 

ondersteuningsinitiatief bepaald door de aanwezigheid van, de aandacht voor en 

de interactie tussen volgende handvaten: “ondersteuning van het leren”, 

“kennisdeling”, “formele kennis contextualiseren”, “feedback en reflectie”, 

“oefenen”, “belonen” en tenslotte “motivatie”.  

In stap twee is een behoefteanalyse uitgevoerd bij Thomas More (deelvraag 3), de 

mentoren (deelvraag 4) en de studenten (deelvraag 5). De behoefteanalyse 

gebeurde om de verwachtingen en behoeften van de mentoren te kaderen om een 

gericht ondersteuningsintiatief op te bouwen. De behoefteanalyse startte vanuit 

de inzichten uit de literatuurverkenning. Vervolgens zijn de drie partijen bevraagd 
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rond de beginsituatie, de verwachtingen en de behoeften. Voor deelvraag drie gaf 

Thomas More op niveau van de verwachtingen aan dat er nood is aan een 

duidelijke invulling van het mentorschap (definitie, taken, hoe dit dient toebedeeld 

te worden binnen de bedrijven inclusief de nodige attitudes), concretisering van 

het verschil tussen werkplekleren en stage, ondersteuning op vlak van kennis 

(zowel pedagogische als technische kennis) en vaardigheden (didactische 

vaardigheden en soft skills). Zij vragen daarnaast naar een duidelijk kader waarin 

weergegeven wordt wat van de mentor verwacht wordt en waaraan het profiel van 

de graduaatsstudent zou voldoen. Tot slot geven ze aan te verwachten dat de 

werkplekbegeleider van Thomas More de student voldoende coacht, ook op de 

werkvloer en deze niet te snel lost. Op het niveau van behoeften geeft Thomas 

More aan dat het ondersteuningsinitiatief de nodige aandacht mag besteden aan 

de pedagogische ondersteuning en zorgnoden. Daarnaast vragen ze een flexibel, 

vrijblijvend traject waar rekening gehouden wordt met tijd en locatie. Naast het 

ondersteuningsinitiatief bestaat de behoefte aan afstemming tussen arbeidsmarkt 

en onderwijs. De bedenking die zich voordoet in deelvraag drie is dat er geen 

duidelijke antwoorden zijn van Thomas More betreffende het “oefenen” en op vlak 

van “belonen” waar men enkel spreekt over het voorzien van een “vergoeding”. 

Op basis hiervan vragen wij ons af of dit te maken heeft met de vraagstelling van 

de interviewers, of dat het te wijten is aan een eventuele beperkte focus van 

Thomas More op het belang van het “oefenen” en “belonen”. 

Binnen deelvraag vier tonen de mentoren op het niveau van de verwachtingen net 

als Thomas More nood te hebben aan een goede omkadering van het mentorschap. 

Op vlak van kennis en vaardigheden sluiten de verwachtingen aan bij die van 

Thomas More. Feedback zien zij als een vorm van “belonen” en het “oefenen” 

wordt bekeken in functie van het levenslang leren. Wat betreft de behoeften 

vragen ze om momenten van onder andere supervisie dewelke hen de kans bieden 

om feedback te krijgen van de werkplekbegeleider zodat ze kunnen groeien in het 

mentorschap. Naar ondersteuningsnoden toe schuiven zij voornamelijk het lerend 

netwerk naar voren, waar zij via interactie kunnen leren van elkaar en tegelijk een 

netwerk kunnen uitbouwen. Daarnaast heerst ook bij de mentoren de nood aan 

een profielschetsing van de graduaatstudent. Zij ervaren ook de behoefte tot 

afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs, zij het minder prominent dan 

Thomas More. 
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Deelvraag vijf geeft een dieper beeld van de verwachtingen van de studenten. 

Tijdens de bevraging ging er vooral aandacht naar wat volgens hen de gewenste 

vaardigheden en attitudes van de mentoren zijn. Het merendeel vindt de 

begeleidende vaardigheden belangrijk tot heel belangrijk. De studenten hechten 

minder belang aan de communicatieve vaardigheden van de mentoren. Op vlak 

van coaching zijn de studenten eerder verdeeld: zo vinden niet alle studenten het 

belangrijk dat de mentor samen met hen op zoek gaat naar leerkansen, hen 

stimuleert en motiveert, samen problemen oplost met hen, de mentor hen 

adviseert, peilt naar de verwachtingen van de studenten en de leerdoelen met hen 

bewaakt. Belangrijk naar de mentoren is dat rekening wordt gehouden met dat 

niet alle studenten nabij gecoacht willen worden. Echter dient hier de volgende 

vraag gesteld te worden: “Is dit omdat de studenten zich zelfstandig genoeg 

voelen om het leertraject aan te gaan? Of is dit omdat ze niet graag opgevolgd 

worden?” De geannuleerde focusgroepen (omwille van COVID-19) hadden een 

diepgaander antwoord op deze vraag kunnen bieden. 

Binnen stap drie wordt in kader van het beantwoorden van deelvraag zes de 

bovenstaande bevindingen, namelijk  de verwachtingen en behoeften van de drie 

bevraagde partijen samengebracht, zodoende een algemene behoefte en 

verwachting geschetst kan worden rekening houdend met de handvaten vanuit de 

literatuur. Er is in de eerste plaats de verwachting dat er meer duidelijkheid 

gecreëerd wordt vanuit het beleid, wat betreft de “inhoud en verwachtingen van 

het mentorschap”, het “verschil tussen werkplekleren en stage” en tot slot “het 

profiel van de graduaatsstudent”. Daarnaast zijn er specifieke vragen wat betreft 

kennis (pedagogische en technische kennis), vaardigheden (pedagogische, 

didactische, coördinerende vaardigheden) en de soft skills. Vervolgens geven de 

participanten aan dat feedback en reflectie belangrijk zijn met als doel de motivatie 

hoog te houden. Het oefenen wordt gezien in functie van het levenslang en 

levensbreed leren waarin het groeiproces van zowel de student als mentor centraal 

staat. Tot slot dient meegegeven te worden dat het aspect “belonen” te weinig 

aandacht kreeg binnen dit onderzoek. Thomas More gaf aan dat de vergoeding een 

vorm van beloning is voor hen, terwijl de mentoren het geven van feedback als 

beloning zagen. Desalniettemin wordt met de nodige aandrang geadviseerd hier 

voldoende op het belonen te focussen, aangezien alle domeinen in interactie staan 

met elkaar. 
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Op vlak van behoeften geven ze aan dat de kennisdeling kan bestaan uit 

pedagogische kennis, kennis over zorgnoden, evaluatie en begeleiding. Door de 

uitwisseling onder mentoren onderling en met de werkplekbegeleider(s) kan de 

kennisdeling plaatsvinden. Er is een duidelijke vraag naar flexibiliteit wat het 

ondersteuningsinitiatief betreft, dat rekening houdt met locatie en tijd om de 

mentoren gemotiveerd te houden en zij een traject naar eigen behoeften kunnen 

uittekenen. 

Tot slot is binnen deelvraag zeven een gefaseerd plan voorgesteld dat de 

opdrachtgever kan volgen om het een ondersteuningsinitiatief uit te werken. 

Vertrekkende vanuit het beleidsniveau (fase 1) wordt er overgegaan tot de 

structuur, vormgeving en invulling van het ondersteuningsinitiatief (fase 2). Tot 

slot worden een reeks concrete werkvormen aangehaald door de participanten die 

verder geconcretiseerd zijn door de projectgroep (fase 3).  

Doorheen het proces focuste het IP-team op een onderzoek naar de verwachtingen 

en behoeften ten aanzien van het uitwerken van een plan en het aanreiken van 

concrete suggesties voor een ondersteuningsinitiatief. Bijgevolg besloot de 

projectgroep om het 4C/ID-model (een design-model) niet te behandelen, 

ondanks het aangeven van dit model door de opdrachtgever. Het vinden van een 

gepast design-model voor de opzet van een ondersteuningsinitiatief vraagt om een 

vervolgonderzoek. Daar het onderzoek alle groepsleden gesmaakt heeft, stelt de 

groep dan ook voor om het uitwerken van een ondersteuningsinitiatief op basis 

van onze bevindingen als nieuwe IP-opdracht in te dienen, dit voor het komende 

academiejaar. 

Het “werkplekleren”, het “mentorschap” en de “graduaatstudent” zijn op dit 

moment nog onvoldoende gekend en begrepen, maar dankzij de gegeven 

resultaten wat betreft de behoeften en verwachtingen van de mentoren met 

betrekking tot het ondersteuningsinitiatief zijn concrete suggesties en een plan 

van aanpak voorgesteld in dit project. Als team hopen wij dat zij die het 

ondersteuningsinitiatief uitwerken een even leerrijke ervaring mogen ervaren als 

wij hadden gedurende het hele proces. 
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Bijlage 1 – Interviewleidraad persoons-analyse 

Fase Vragen 
Tijdsindicatie 

(60 minuten) 

Introductie Goede morgen/middag, mijn naam is … en ik ben 
student Onderwijs- en Opleidingswetenschappen 
aan de Universiteit Antwerpen. Allereerst wil ik u 
heel erg bedanken voor uw aanwezigheid.  
 
Vandaag zitten we samen voor een interview in 
kader van de behoeftenverkenning naar een 
ondersteuningsinitiatief voor mentoren die 
werkplekleertrajecten van Thomas More studenten 
begeleiden. 
 
Meer concreet zal ik u enkele vragen stellen over de 
kennis-, vaardigheden- en ondersteuningsbehoeften 
die u als mentor wenselijk vindt. Het algehele doel 
hiervan is het toekomstige ondersteuningsinitiatief 
af te stemmen op de behoeften van de verschillende 
bevraagde mentoren. 
 
Het interview zal ongeveer 1 uur duren en wordt 
opgenomen. De gegevens worden anoniem 
verwerkt, wel wordt de discipline waarin u 
tewerkgesteld bent meegenomen in de analyse. 

- Gaat u akkoord met dat het interview wordt 
opgenomen? Dit is nodig om het interview op 
een betrouwbare en adequate manier te 
kunnen verwerken. 

- Heeft u nog vragen? 
 

2 minuten 

1. Achtergrond-

vragen 

1.1. Kunt u zichzelf kort voorstellen? 
- 1.1.1 Wat is uw naam? 
- 1.1.2. Wat is uw leeftijd? 
- 1.1.3. Wat is uw hoogst behaalde diploma? 

 
1.2. Kunt u een korte weergave geven van uw 
carrière pad? 
 
1.3. Kunt u uw huidige functie kort omschrijven? 

- 1.3.1. Welke concrete functies voert u uit? 
- 1.3.2. Hoeveel jaren ervaring heeft u binnen 

deze organisatie? 
 

4 minuten 

  



 

 

2. Inleidende- 

vragen 

De reden waarom we u uitnodigden voor dit 
interview is uiteraard omdat u de functie van 
mentor vervult. Daarom zijn wij benieuwd naar… 
 

2.1. Hoe definieert u mentorschap? 
 

2.2. Welke taken heeft u als mentor? 
 

2.3. Hoe heeft u het mentorschap 
       aangeleerd? 

 
2.4. Hoe wordt mentorschap toebedeeld in uw 
organisatie? 

 
2.5. Wat is volgens u de meerwaarde van 
       mentorschap? 

 
2.6. Waar liggen volgens u de werkpunten in het 
uitoefenen van mentorschap? 

 

14 minuten 

3. Overgangs-

vragen 

Mentor wordt u natuurlijk niet zomaar, een sterke 
basis van kennis en vaardigheden is noodzakelijk om 
de functie goed uit te voeren. Wij zijn benieuwd naar 
uw visie hierover… 

3.1. Als mentor zijnde, welke kennis acht u 
      als noodzakelijk om studenten op een 
      adequate manier te begeleiden bij het 
      werkplekleren? 
 
3.2. Als mentor zijnde, welke ervaringen acht 
       u als noodzakelijk om studenten op een  
       adequate manier te begeleiden bij het 
       werkplekleren? 
 
3.3. Als mentor zijnde, welke vaardigheden 
      acht u als noodzakelijk om studenten op 
      een adequate manier te begeleiden bij 
      het werkplekleren? 
 
3.4. Als mentor zijnde, welke attitudes acht u 
      als noodzakelijk om studenten op een 
      adequate manier te begeleiden bij het 
      werkplekleren? 
 
3.5. Als u een rangschikking (van meest 
       belangrijk naar minst belangrijk) zou 
       moeten maken met hetgeen u juist 
       beschreef, hoe zou deze er dan uit zien? 
 
3.6. Kunt u motiveren waarom u voor deze 
       rangschikking kiest? 

19 minuten 



 

 

4. Kernvragen Als mentor staat u er uiteraard niet alleen voor, er 
wordt ondersteuning aangeboden vanuit 
verschillende hoeken. Wij zijn benieuwd naar uw 
standpunten ten opzichte van de 
ondersteuningsmaatregelen voor mentoren… 
 

4.1. Welke ondersteuningsinitiatieven zou u 
         zinvol vinden om de rol van mentor te 
         vervullen? 

 
4.2. Waar kan het huidig 
       ondersteuningsinitiatief voor mentoren 
       van Thomas More nog verbeteringen  
       aanbrengen? 

 
4.3. Wat hoopt u in uw begeleiding van  
       studenten te bereiken indien de voor u 
       noodzakelijk ondersteuningsinitiatieven  
       voorzien worden? 
 
4.4. Welke bijdrage hoopt u dat het oplevert  
       voor uzelf? 
 
4.5. Welke bijdrage hoopt u dat het oplevert 
       voor de studenten? 
 
4.6. In welke mate wenst u feedback tijdens  
       deze ondersteuningsinitiatieven? 

 

20 minuten 

5. Slotvragen Met uw inbreng verkregen via dit interview hopen 
we het toekomstige ondersteuningsinitiatief van 
Thomas More voor zowel in spé als bestaande 
mentoren (zoals u) af te stemmen op de behoeften. 
 

5.1. Welk gevoel heeft u na het verkrijgen 
       van deze inzichten? 

 
5.2. Heeft u nog verdere aanvullingen bij 
       hetgeen u reeds vertelde? 

 

 

6. Afronding 6.1. Tot slot, wenst u graag op de hoogte  
       gehouden te worden over de resultaten 
       van het onderzoek? 

 
Hiermee komen we aan het einde van dit interview. 
Heel erg bedankt voor uw deelname en de inzichten 
die u heeft meegegeven. 

1 minuut 

 

  



 

 

Bijlage 2 – Interviewleidraad organisatie-analyse 

Fase Vragen 
Tijdsindicatie 

(45 minuten) 

Introductie Goede morgen/middag, mijn naam is … student 
Onderwijs- en Opleidingswetenschappen aan de 
Universiteit Antwerpen. Allereerst wil ik u heel erg 
bedanken voor uw aanwezigheid.  
 
Vandaag zitten we samen voor een interview in het 
kader van de behoeftenverkenning van Thomas 
More, ten opzichte van een ondersteuningsinitiatief 
voor mentoren die werkplekleertrajecten van 
Thomas More studenten begeleiden. 
 
Meer concreet zal ik u enkele vragen stellen over de 
visie over het ondersteuningsinitiatief, de doelen 
van het ondersteuningsinitiatief en de aanwezigheid 
van middelen en expertise binnen Thomas More. 
Het algehele doel hiervan is een afstemming van 
het toekomstige ondersteuningsinitiatief op de 
behoeften van zowel Thomas More als de 
verschillende bevraagde mentoren. 
 
Het interview zal ongeveer 1 uur duren en wordt 
opgenomen. De gegevens worden anoniem 
verwerkt, wel wordt de discipline waarin u 
tewerkgesteld wordt meegenomen in de analyse. 

- Gaat u akkoord met dat het interview wordt 
opgenomen? Dit is nodig om het interview op 
een betrouwbare en adequate manier te 
kunnen verwerken. 

- Heeft u nog vragen? 
 

2 minuten 

1. Achtergrond-

vragen 

1.1 Kunt u zichzelf kort voorstellen? 
- 1.1.1 Wat is uw naam? 
- 1.1.2 Wat is uw leeftijd? 
- 1.1.3 Wat is uw hoogst behaalde diploma? 

 
1.2 Kunt u uw huidige functie kort omschrijven? 

- 1.2.1 Welke concrete functies voert u uit? 
- 1.2.2 Hoeveel jaren ervaring heeft u binnen 

deze organisatie? 
- 1.2.3 Kunt u kort schetsen hoe u tot deze 

functie bent gekomen? 
 

4 minuten 

 

  



 

 

2. Inleidende-

vragen 

De reden waarom we u uitnodigden voor dit 
interview is uiteraard omwille van uw 
verantwoordelijkheidsfunctie omtrent de 
graduaatsopleidingen/werkplekleren. Daarom zijn 
wij benieuwd naar… 
 

- 2.1 De algehele visie op de 
graduaatsopleidingen, kan u deze kort 
uitleggen? 
 

- 2.2 Welke plaats hebben mentoren binnen 
deze visie? 

 

10 minuten 

3. Overgangs-

vragen 

Mentor wordt men natuurlijk niet zomaar, een sterke 
basis aan kennis en vaardigheden is noodzakelijk om 
de functie goed uit te voeren. Wij zijn benieuwd naar 
uw visie hierover… 

3.1 welke kennis acht u als noodzakelijk 
 bij mentoren om studenten op een 
 adequate manier te begeleiden bij het 
 werkplekleren? 
 
3.2 welke ervaringen acht u als 
 noodzakelijk bij mentoren om 
 studenten op een adequate manier te 
 begeleiden bij het werkplekleren? 
 
3.3 welke vaardigheden acht u als 
 noodzakelijk bij mentoren om 
 studenten op een adequate manier te 
 begeleiden bij het werkplekleren? 
 
3.4 welke attitudes acht u als noodzakelijk 
 bij mentoren om studenten op een 
 adequate manier te begeleiden bij het 
 werkplekleren? 
 
3.5 Als u een rangschikking (van meest 
 belangrijk naar minst belangrijk) zou 
 moeten maken met hetgeen u juist 
 beschreef, hoe zou deze er dan uit 
 zien? 
 3.5.1 Kunt u motiveren waarom u voor 
  deze rangschikking kiest? 

15 minuten 

  



 

 

4. Kernvragen Thomas More wil haar positie op de 

werkplekleermarkt verbeteren door het aanbieden 

van een mentorenopleiding als 

ondersteuningsinitiatief. 

4.1 Welke voordelen zijn hieraan 

 verbonden volgens u? 

 

4.2 Welke nadelen zijn hieraan verbonden 

 volgens u? 

Losstaand van het idee van een mentorenopleiding… 

4.3 Welke ondersteuningsinitiatieven- of 

 alternatieven ziet u nog als mogelijk? 

• 4.3.1 Wat zijn mogelijke voordelen van 

 dit alternatief? 

• 4.3.2 Wat zijn mogelijke nadelen van 

 dit alternatief? 

Praktisch bekeken… 

4.4 Welke troeven heeft Thomas More om 

 mentoren te motiveren gebruik te 

 maken van het 

 ondersteuningsinitiatief? 

 

4.5 Wat zijn belangrijke aandachtspunten 

 waarmee Thomas More rekening moet 

 houden bij het uitwerken van een 

 ondersteuningsinitiatief? 

• 4.5.1 Hoe specifiek moet dit 

 ondersteuningsinitiatief 

 afgestemd zijn op de 

 verschillende domeinen binnen 

 de graduaatsopleidingen? 

 

20 minuten 



 

 

 

 4.6 In welke mate zijn er middelen (bv.  
  lokalen, financiële middelen, …) en  
  expertise (experts,    
  ervaringsdeskundigen, …) aanwezig  
  binnen Thomas More om een   
  ondersteuningsinitiatief voor mentoren 
  te realiseren? 
 

5. Slotvragen Met uw inbreng verkregen via dit interview hopen 
we het toekomstige ondersteuningsinitiatief van 
Thomas More voor zowel in spé als bestaande 
mentoren af te stemmen op de behoeften. 
 
 5.1 Welk gevoel heeft u na het   
  overbrengen van deze inzichten? 
 
 5.2 Heeft u nog verdere aanvullingen bij  

  hetgeen u reeds vertelde? 

3 minuten 

6. Afronding  6.1 Tot slot, wenst u graag op de hoogte  
  gehouden te worden over de resultaten 
  van het onderzoek? 
 
Hiermee komen we aan het einde van dit interview. 
Heel erg bedankt voor uw deelname, uw tijd en de 
inzichten die u heeft meegegeven. 

1 minuut 

 

  



 

 

Bijlage 3 – Wervingstekst vragenlijstonderzoek 

"Ben jij een graduaatsstudent aan Thomas More hogeschool? Dan kunnen we jouw 

hulp gebruiken! 

Voor een project binnen onze opleiding helpen wij Thomas More onderzoek 

verrichten naar hoe mentoren (die jou begeleiden op de werkplek) het best zijn te 

ondersteunen, zodat zij jou op een kwaliteitsvolle manier kunnen begeleiden. 

Graag houden we bij het uitwerken van deze ondersteuning rekening met jou, de 

student. Hiervoor zijn we benieuwd naar jouw mening, daarom vragen we 

ongeveer 8 minuten van je tijd. Je helpt ons door volgende vragenlijst in te vullen: 

https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eXNHhBN96cejvYp 

Je kunt ons ook helpen door dit bericht te delen met andere graduaatsstudenten. 

Alvast hartelijk dank en vriendelijke groeten, 

Samira, Lex, Eline, John, Marie-Ange, Evelyne & Tine.” 

  



 

 

Bijlage 4 – Vragenlijst in Qualtrics 

Studentenbevraging mentorschap (KSA) 

Start of Block: Welkom 

Beste student, 

Eerst en vooral willen we je graag bedanken dat je bereid bent om deel te nemen 

aan onze enquête in het kader van mentorschap binnen graduaatsopleidingen. 

Net als jij zijn wij ook studenten, meer concreet studeren we voor een Master in 

Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. In kader 

van een projectvak binnen onze opleiding heeft Thomas More (jouw school) aan 

ons gevraagd informatie te verzamelen over hoe zij mentoren (die jou begeleiden 

op de werkplek) in kader van jouw werkplekleren het best kunnen ondersteunen. 

Om deze reden bevragen wij verschillende doelgroepen waaronder de mentoren, 

verantwoordelijken over werkplekleren binnen Thomas More en uiteraard jullie, de 

studenten. Met deze bevragingen willen we een beeld verkrijgen over 

ondersteuningsnoden bij de mentor(en) die jou mogelijks zullen begeleiden. Het 

doel van deze verkenning is uiteindelijk om je mentor de juiste ondersteuning te 

geven, zodat zij jou op een kwaliteitsvolle manier kunnen begeleiden tijdens jouw 

leerproces. Graag peilen we daarom ook naar jouw mening over wat een mentor 

moet kennen en kunnen aan de hand van een vragenlijst. Het invullen van deze 

vragenlijst duurt ongeveer 8 minuten, gegevens die je opgeeft worden uiteraard 

vertrouwelijk behandelt. Aanvullend verzoeken we om de enquête vóór 11 april in 

te vullen. 

Na het invullen van de enquête maken twee studenten kans op een cadeaubon 

van bol.com. Indien je hier kans op wilt maken dien je de vragenlijst volledig in te 

vullen en je mailadres achter te laten (deze wordt uiteraard enkel voor deze 

doeleinden gebruikt).   Alvast heel erg bedankt voor je medewerking. Mocht je op 

voorhand of achteraf nog vragen hebben over ons project dan kun je een mail 

sturen naar het volgende mailadres: mentorschapua@gmail.com 

Nogmaals bedankt en veel succes! 

End of Block: Welkom 



 

 

Start of Block: Persoonsgegevens 

Geslacht Ik ben een... 

• Vrouw ♀  (1)  

• Man ♂  (2)  

• X  (3)  

Leeftijd: Mijn leeftijd is... 

______________________________________________________________ 

Graduaatsopl - gs Volg je een graduaatsopleiding? 

• Ja  (1)  

• Nee  (2)  

End of Block: Persoonsgegevens 

Start of Block: Studie 

Studierichting Ik studeer... 

______________________________________________________________ 

Studiejaar In welk jaar zit je? 

______________________________________________________________ 

End of Block: Studie 

Start of Block: Kennis mentor 

Titel - kennis Kennis van de mentor 

Kennis - uits Vul de volgende uitspraken aan met jouw mening. 

Let op! Dit beperkt zich niet tot jouw mentor. Wat moet volgens jou een mentor 
in het algemeen kennen? 

  Minder 

belangrijk (1) 

Belangrijk (2) Heel 

belangrijk (3) 

Geen mening 

(4) 

Ik vind het ... 

dat een 

mentor over 

vakinhoudelij

•   •   •   •   



 

 

ke kennis 

(kennis over 

zijn vak) 

beschikt. (1)  

Ik vind het ... 

dat een 

mentor over 

toepassingsge

richte kennis 

(linken leggen 

tussen theorie 

en praktijk) 

beschikt. (2)  

•   •   •   •   

Ik vind het ... 

dat een 

mentor over 

praktijkgerich

te kennis 

(kennis 

omzetten in 

professionele 

handelingen) 

beschikt. (3)  

•   •   •   •   

Ik vind het ... 

dat een 

mentor op de 

hoogte is van 

de huidige 

ontwikkelinge

n in zijn of 

haar 

vakgebied. 

(4)  

•   •   •   •   



 

 

Ik vind het ... 

dat een 

mentor over 

kennis 

beschikt om 

studenten te 

begeleiden. 

(5)  

•   •   •   •   

Ik vind het ... 

dat een 

mentor kennis 

heeft over de 

(digitale) 

middelen (bv. 

mailprogram

ma, 

werkmateriaal

) die hij of zij 

gebruikt. (7)  

•   •   •   •   

 

Kennis - op Noteer hetgeen je nog kwijt wilt over de volgens jou noodzakelijke 
kennis voor een mentor in het kader hieronder. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

End of Block: Kennis mentor 

  



 

 

Start of Block: Communicatieve en coachingsvaardigheden 

Titel - C&C Communicatie en coaching door de mentor 

Communicatie - uits Vul de volgende uitspraken aan met jouw mening. 

Let op! Dit beperkt zich niet tot jouw mentor. Wat moet volgens jou een mentor 
in het algemeen kunnen? 

  Minder 

belangrijk (1) 

Belangrijk (2) Heel 

belangrijk (3) 

Geen mening 

(4) 

Ik vind het ... 

dat een 

mentor 

effectief 

communiceert 

(spreken, 

actief 

luisteren, 

doorvragen, 

...). (1)  

•   •   •   •   

Ik vind het ... 

dat een 

mentor mij 

constructieve 

feedback 

geeft. (2)  

•   •   •   •   

Ik vind het ... 

dat een 

mentor 

samen met 

mij reflecteert 

over mijn 

prestaties. (3)  

•   •   •   •   

Ik vind het ... 

dat een 

mentor 

hetgeen 

•   •   •   •   



 

 

misloopt 

bespreekbaar 

maakt. (4)  

Ik vind het ... 

dat een 

mentor mij 

respecteert. 

(5)  

•   •   •   •   

 

Communicatie - op Noteer hetgeen je nog kwijt wilt over de volgens jou 
noodzakelijke communicatieve vaardigheden voor een mentor in het kader 
hieronder. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Coaching - uits Vul de volgende uitspraken aan met jouw mening. 

Let op! Dit beperkt zich niet tot jouw mentor. Wat moet volgens jou een mentor 
in het algemeen kunnen? 

  Minder 

belangrijk (1) 

Belangrijk (2) Heel 

belangrijk (3) 

Geen mening 

(4) 

Ik vind het ... 

dat een 

mentor 

samen met 

mij op zoek 

gaat naar 

leerkansen. 

(1)  

•   •   •   •   

Ik vind het ... 

dat een 

•   •   •   •   



 

 

mentor mij 

stimuleert en 

motiveert. (2)  

Ik vind het ... 

dat een 

mentor 

leerpunten 

opbouwend 

bespreekbaar 

maakt. (3)  

•   •   •   •   

Ik vind het ... 

dat een 

mentor mij 

uitdaagt om 

problemen op 

te lossen. (4)  

•   •   •   •   

Ik vind het ... 

dat een 

mentor 

problemen die 

ik ervaar 

tijdens het 

werkplekleren 

opmerkt. (5)  

•   •   •   •   

Ik vind het ... 

dat een 

mentor 

samen met 

mij op zoek 

gaat naar 

oplossingen. 

(6)  

•   •   •   •   

Ik vind het ... 

dat een 

•   •   •   •   



 

 

mentor mij 

oplossingen 

aanreikt 

(adviseert). 

(7)  

Ik vind het ... 

dat een 

mentor 

samen met 

mij mijn 

leerdoelen 

bewaakt. (9)  

•   •   •   •   

Ik vind het ... 

dat een 

mentor naar 

mijn 

verwachtinge

n over mijn 

leerproces 

peilt. (10)  

•   •   •   •   

 

Coaching - op Noteer hetgeen je nog kwijt wilt over de volgens jou noodzakelijke 
coachingsvaardigheden voor een mentor in het kader hieronder. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

End of Block: Communicatieve en coachingsvaardigheden 

  



 

 

Start of Block: Attitudes 

Titel - attitudes Attitudes van de mentor 

Attitudes - op Sleep in het onderstaande kader MAXIMUM VIJF attitudes 
waarover een mentor volgens jou dient te beschikken. 

Let op! Dit beperkt zich niet tot jouw mentor. Welke attitudes moet een mentor 
volgens jou over beschikken? 

Sleep de door jou gewenste attitudes voor een mentor naar hier (maximum 5). 

______ Enthousiast (5) 

______ Flexibel (6) 

______ Rustig (8) 

______ Inspirerend (9) 

______ Betrouwbaar (53) 

______ Sociaal (54) 

______ Humoristisch (55) 

______ Objectief (56) 

______ Nieuwsgierig (57) 

______ Optimistisch (58) 

______ Zorgzaam (59) 

______ Kritisch (60) 

______ Toegankelijk (benaderbaar) (63) 

______ Gestructureerd (ordelijk) (64) 

______ Realistisch (65) 

______ Directief (leidend) (66) 

______ Duidelijk (concreet) (67) 

 

End of Block: Attitudes 

  



 

 

Start of Block: Slot 

Afsluitend - op Noteer hetgeen je nog kwijt wilt over de volgens jou noodzakelijke 
kennis, vaardigheden en attitudes van een mentor in het kader hieronder. 

Let op! Dit beperkt zich niet tot jouw mentor. Wat moet volgens jou een mentor 
in het algemeen kennen en kunnen? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

End of Block: Slot 

Start of Block: Mailadres 

Mailadres Indien je wenst kans te maken op één van de cadeaubonnen van 
bol.com, vul dan hieronder je e-mailadres in. 

______________________________________________________________ 

End of Block: Mailadres 

  



 

 

Bijlage 5 - Codeboom Nvivo: Behoefte vanuit de mentoren 

1. MENTORSCHAP 

1.1 Definitie (wat wordt verstaan onder mentorschap) 

1.2 Taken (welke taken omvat het mentorschap) 

1.3 Competenties mentor 

1.3.1 Kennis 

1.3.2 Vaardigheden (+ ervaring) 

1.3.3 Attitudes 

1.4 Gevoel bij mentorschap (meerwaarde van mentorschap) 

 

2. Skill formation (ASHTON) 

2.1 Motivatie 

2.1.1 Toebedeling mentorschap 

2.1.2 Intrinsieke motivatie 

2.1.3 Extrinsieke motivatie 

2.2 Kennisdeling 

2.2.1 Afstemming van onderwijs naar arbeidsmarkt (sterkten/zwakten) 

2.2.2 Afstemming van arbeidsmarkt naar onderwijs (sterkten/zwakten) 

2.3 Oefenen (professionalisering mentor binnen bedrijf) 

2.4 Ondersteuning 

2.4.1 Bestaande initiatieven 

2.4.2 Gevraagde initiatieven 

  



 

 

3. Werkplekpedagogie (BILLET) 

3.1 Belonen (Bestaande integratie beloning in organisatie) 

3.2 Formele kennis contextualiseren (aanvullen indien van toepassing?) 

3.3 Feedback 

3.3.1 Bestaande integratie feedback in organisatie 

3.3.2 Gewenste integratie feedback in organisatie 

3.4 Reflectie 

3.4.1 Bestaande integratie reflectie in organisatie 

3.4.2 Gewenste integratie reflectie in organisatie 

  



 

 

Bijlage 6 - Codeboom Nvivo: Behoefte vanuit de organisatie 

1. Graduaatsopleiding 

1.1 Definitie (wat wordt verstaan onder mentorschap) 

1.2 Taken (welke taken omvat het mentorschap) 

1.3 Competenties mentor 

1.3.1 Kennis 

1.3.2 Vaardigheden (+ ervaring) 

1.3.3 Attitudes 

1.4 Sterkten/zwakten van Thomas More 

 

2. Skill formation (ASHTON) 

2.1 Motivatie 

2.1.1 Toebedeling mentorschap (centraal of decentraal) 

2.2 Kennisdeling 

2.2.1 Afstemming van onderwijs naar arbeidsmarkt (sterkten/zwakten) 

2.2.2 Afstemming van arbeidsmarkt naar onderwijs (sterkten/zwakten) 

2.3 Oefenen (professionalisering mentor binnen bedrijf) 

2.4 Ondersteuning 

2.4.1 Bestaande initiatieven 

2.4.2 Gevraagde initiatieven 

2.4.3 Beschikbare middelen/expertise 

  



 

 

3. Werkplekpedagogie (BILLET) 

3.1 Belonen (bestaande integratie beloning in organisatie) 

3.2 Formele kennis contextualiseren (verslaglegging werkplekleren in 

organisatie?) 

3.3 Feedback 

3.3.1 Bestaande integratie feedback in organisatie 

3.3.2 Gewenste integratie feedback in organisatie 

3.4 Reflectie 

3.4.1 Bestaande integratie reflectie in organisatie 

3.4.2 Gewenste integratie reflectie in organisatie 

  



 

 

Bijlage 7 –Frequentietabellen deelvraag 5 

Frequentietabellen kennis 

VRAAG 1 Ik vind het ... dat een mentor over vakinhoudelijke kennis 

(kennis over zijn vak) beschikt. 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   20 19.2307692          20       19.23077 
2   Heel belangrijk   83 79.8076923         103       99.03846 
3 Minder belangrijk    1  0.9615385         104      100.00000 

 

VRAAG 2 Ik vind het ... dat een mentor over toepassingsgerichte kennis 

(linken leggen tussen theorie en praktijk) beschikt. 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   29 27.8846154          29       27.88462 
2   Heel belangrijk   74 71.1538462         103       99.03846 
3 Minder belangrijk    1  0.9615385         104      100.00000 

 

VRAAG 3 Ik vind het ... dat een mentor over praktijkgerichte kennis 

(kennis omzetten in professionele handelingen) beschikt. 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   29  27.884615          29       27.88462 
2   Heel belangrijk   73  70.192308         102       98.07692 
3 Minder belangrijk    2   1.923077         104      100.00000 

 

VRAAG 4 Ik vind het ... dat een mentor op de hoogte is van de huidige 

ontwikkelingen in zijn of haar vakgebied. 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   37  35.576923          37       35.57692 
2       Geen mening    2   1.923077          39       37.50000 
3   Heel belangrijk   62  59.615385         101       97.11538 
4 Minder belangrijk    3   2.884615         104      100.00000 

 

VRAAG 5 Ik vind het ... dat een mentor over kennis beschikt om 

studenten te begeleiden. 

                X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1      Belangrijk   32 30.7692308          32       30.76923 
2     Geen mening    1  0.9615385          33       31.73077 
3 Heel belangrijk   71 68.2692308         104      100.00000 

  



 

 

VRAAG 6 Ik vind het ... dat een mentor kennis heeft over de (digitale) 

middelen (bv. mailprogramma, werkmateriaal) die hij of zij 

gebruikt. 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   53  50.961538          53       50.96154 
2   Heel belangrijk   42  40.384615          95       91.34615 
3 Minder belangrijk    9   8.653846         104      100.00000 
 

Frequentietabellen begeleiding 

VRAAG 1 Ik vind het ... dat een mentor duidelijke (werk)instructies aan 

mij kan geven. 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   36  34.615385          36       34.61538 
2   Heel belangrijk   66  63.461538         102       98.07692 
3 Minder belangrijk    2   1.923077         104      100.00000 

 

VRAAG 2 Ik vind dat een mentor ... betrokken moet zijn bij problemen 

die ik ervaar tijdens het werkplekleren. 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   40 38.4615385          40       38.46154 
2       Geen mening    1  0.9615385          41       39.42308 
3   Heel belangrijk   56 53.8461538          97       93.26923 
4 Minder belangrijk    7  6.7307692         104      100.00000 

 

VRAAG 3 Ik vind het ... dat een mentor mijn leerproces afstemt op mijn 

leerstijl/noden. 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   46  44.230769          46       44.23077 
2       Geen mening    2   1.923077          48       46.15385 
3   Heel belangrijk   30  28.846154          78       75.00000 
4 Minder belangrijk   26  25.000000         104      100.00000 

 

VRAAG 4 Ik vind het ... dat een mentor mij verantwoordelijkheden 

toevertrouwt. 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   52 50.0000000          52       50.00000 
2       Geen mening    1  0.9615385          53       50.96154 
3   Heel belangrijk   39 37.5000000          92       88.46154 
4 Minder belangrijk   12 11.5384615         104      100.00000 

  



 

 

VRAAG 5 Ik vind het ... dat een mentor geduld en begrip toont tijdens 

mijn leerproces. 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   40  38.461538          40       38.46154 
2   Heel belangrijk   60  57.692308         100       96.15385 
3 Minder belangrijk    4   3.846154         104      100.00000 

 

VRAAG 6 Ik vind het ... dat een mentor een gestructureerde 

begeleidingsaanpak heeft. 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   44   42.30769          44       42.30769 
2   Heel belangrijk   45   43.26923          89       85.57692 
3 Minder belangrijk   15   14.42308         104      100.00000 

 

VRAAG 7 Ik vind het ... dat een mentor het verband tussen mijn 

opleiding (het theoretische) en het werkplekleren (het praktische) legt. 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   42  40.384615          42       40.38462 
2   Heel belangrijk   54  51.923077          96       92.30769 
3 Minder belangrijk    8   7.692308         104      100.00000 

 

VRAAG 8 Ik vind het ... dat een mentor voldoende communiceert met 

mijn supervisor (van de hogeschool). 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   43  41.346154          43       41.34615 
2       Geen mening    3   2.884615          46       44.23077 
3   Heel belangrijk   32  30.769231          78       75.00000 
4 Minder belangrijk   26  25.000000         104      100.00000 

 

VRAAG 9 Ik vind het ... dat een mentor een veilige leeromgeving 

(waarin ik me goed voel) creëert. 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   50  48.076923          50       48.07692 
2   Heel belangrijk   46  44.230769          96       92.30769 
3 Minder belangrijk    8   7.692308         104      100.00000 

  



 

 

Frequentietabellen communicatie 

VRAAG 1 Ik vind het … dat een mentor effectief communiceert (spreken, 

actief luisteren, doorvragen..) 

                 X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   36  34.615385          36       34.61538 
2   Heel belangrijk   65  62.500000         101       97.11538 
3 Minder belangrijk    3   2.884615         104      100.00000 

 

VRAAG 2 Ik vind het … dat een mentor mij constructieve feedback geeft. 

                 X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   27 25.9615385          27       25.96154 
2       Geen mening    1  0.9615385          28       26.92308 
3   Heel belangrijk   75 72.1153846         103       99.03846 
4 Minder belangrijk    1  0.9615385         104      100.00000 

 

VRAAG 3 Ik vind het … dat een mentor samen met mij reflecteert over 

mijn prestaties. 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   37  35.576923          37       35.57692 
2   Heel belangrijk   62  59.615385          99       95.19231 
3 Minder belangrijk    5   4.807692         104      100.00000 

 

VRAAG 4 Ik vind het … dat een mentor hetgeen misloopt bespreekbaar 

maakt. 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   34 32.6923077          34       32.69231 
2       Geen mening    1  0.9615385          35       33.65385 
3   Heel belangrijk   68 65.3846154         103       99.03846 
4 Minder belangrijk    1  0.9615385         104      100.00000 

 

VRAAG 5 Ik vind het … dat een mentor mij respecteert. 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   27  25.961538          27       25.96154 
2   Heel belangrijk   75  72.115385         102       98.07692 
3 Minder belangrijk    2   1.923077         104      100.00000 
	  



 

 

Frequentietabellen coaching 

VRAAG 1 Ik vind het … dat een mentor samen met mij op zoek gaat naar 

leerkansen. 

                X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   51 49.0384615          51       49.03846 
2       Geen mening    1  0.9615385          52       50.00000 
3   Heel belangrijk   36 34.6153846          88       84.61538 
4 Minder belangrijk   16 15.3846154         104      100.00000 

 

VRAAG 2 Ik vind het … dat een mentor mij stimuleert en motiveert. 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   40 38.4615385          40       38.46154 
2       Geen mening    1  0.9615385          41       39.42308 
3   Heel belangrijk   53 50.9615385          94       90.38462 
4 Minder belangrijk   10  9.6153846         104      100.00000 

 

VRAAG 3 Ik vind het … dat een mentor leerpunten opbouwend 

bespreekbaar maakt. 

               X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   39  37.500000          39       37.50000 
2       Geen mening    2   1.923077          41       39.42308 
3   Heel belangrijk   55  52.884615          96       92.30769 
4 Minder belangrijk    8   7.692308         104      100.00000 

 

VRAAG 4 Ik vind het … dat een mentor mij uitdaagt om problemen op te 

lossen. 

            X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   53 50.9615385          53       50.96154 
2       Geen mening    1  0.9615385          54       51.92308 
3   Heel belangrijk   39 37.5000000          93       89.42308 
4 Minder belangrijk   11 10.5769231         104      100.00000 

 

VRAAG 5 Ik vind het … dat een mentor problemen die ik ervaar tijdens 

het werkplekleren opmerkt. 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   48 46.1538462          48       46.15385 
2       Geen mening    1  0.9615385          49       47.11538 
3   Heel belangrijk   40 38.4615385          89       85.57692 
4 Minder belangrijk   15 14.4230769         104      100.00000 

  



 

 

VRAAG 6 Ik vind het … dat een mentor samen met mij op zoek gaat naar 

oplossingen. 

               X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   49   47.11538          49       47.11538 
2   Heel belangrijk   42   40.38462          91       87.50000 
3 Minder belangrijk   13   12.50000         104      100.00000 

 

VRAAG 7 Ik vind het … dat een mentor mij oplossingen aanreikt 

(adviseert). 

                  X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   55   52.88462          55       52.88462 
2   Heel belangrijk   29   27.88462          84       80.76923 
3 Minder belangrijk   20   19.23077         104      100.00000 

 

VRAAG 8 Ik vind het … dat een mentor samen met mij mijn leerdoelen 

bewaakt. 

                 X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   54   51.92308          54       51.92308 
2   Heel belangrijk   30   28.84615          84       80.76923 
3 Minder belangrijk   20   19.23077         104      100.00000 

 

VRAAG 9 Ik vind het … dat een mentor naar mijn verwachtingen over 

mijn leerproces peilt. 

       X Freq Percentage CumulativeN CumulativePerc 
1        Belangrijk   56 53.8461538          56       53.84615 
2       Geen mening    1  0.9615385          57       54.80769 
3   Heel belangrijk   28 26.9230769          85       81.73077 
4 Minder belangrijk   19 18.2692308         104      100.00000 



 

 

Bijlage 8 – DV6: Samenbrengen van de resultaten van deelvragen 2 - 6 

Beginsituatie 

Literatuur  Organisatie Mentoren Studenten 
Agryris & Schön 
Connectieve model 

Sterktes en zwaktes Zwaktes 
- vraagt veel tijd 
- duidelijk kader vanuit 
organisatie 
- onafgewerkt mentorboekje 
Sterktes 
- win-win 
- koppeling onderwijs en 
arbeidsmarkt 
- mentorboekje  
- afstemming onderwijs en 
arbeidsmarkt 

  

Ashton - belang van 
ondersteuning 

Bestaande 
ondersteuningsinitiatieven 

intervisie; 
werkplekscan; 
flyer; 
werkplekportaal; 
mentorboekje; 
advesraden; 
contact met de bedrijven; 
startvergadering; 
duiden wat organisatie 
verwacht van werkplekleren 

  

Tacit Knowledge 
Implicit Learning 

Beschikbare middelen aanwezige expertise; 
flyer; 
mentorboekje; 
stageuren; 
startvergadering 

  

Billett - belang van feedback 
Deliberate practice 

Bestaande feedback niet beantwoord terugkoppeling naar begeleider 
TM 

 

Billett - belang van reflectie 
Deliberate practice 

Bestaande reflecties afstemmen onderwijs op noden  
arbeidsmarkt 

1 op 1 gesprek met begeleider  

Ashton - belang van motivatie Intrisieke motivatie  vrijwillige keuze; 
ambassadeurschap; 
afwisseling van dagelijks leven; 
reflecterend vermogen; 
appreciate; 
voldoening; 
fierheid 

 



 

 

Ashton - belang van motivatie Extrinsieke motivatie  win-win; 
ifv personeelsnood; 
boost leercultuur 

 

Ashton - belang van 
ondersteuning 

Bestaande 
ondersteuningsinitiatieven 

 kennismakingsgesprek; 
intakegesprekken; 
opstartgesprekken; 
opleidingsplan; 
opvolgingstraject; 
contacteren van begeleider; 
tussentijds evalueren 
evaluatiegesprekken 

 

 
Verwachtingen 

Literatuur  Organisatie Mentoren Studenten 
Connectieve model Taken het kunnen voordoen; 

het kunnen uitleggen; 
het kunnen overbrengen; 
het kunnen leren; 
soft skills, meer bepaald het in 
contact kunnen gaan, het in 
gesprek kunnen gaan; 
geven van feedback; 
motiveren; 
stimuleren 

begeleiden van de student op 
vlak van stage; 
begeleiden van student op 
socio-emotioneel vlak; 
voorbereiden op carrièrepad; 
bijsturen van soft skills; 
objectief oordelen; 
zelreflectief vermogen bezitten; 
inlevingsvermogen bezitten; 
daadkrachtig zijn; 
betrokkenheid tonen; 
bewust zijn van noviet en 
expert; 
creëren van veilige 
leeromgeving; 
overlegmomenten voorzien; 
integregen van student in 
werkcontext; 
exploeren van de werkcontext; 
ondersteunen van student; 
structuur bieden aan student; 
delegeren van 
verantwoordelijkheid; 
streven naar optimale 
matching; 
durven confronteren; 
coachen van de student; 
professionaliseren; 
coördineren; 

 



 

 

afbakenen complexe taken; 
voorbeeldfunctie bezitten; 
duidelijk communiceren; 
duideljk instructies geven; 
feedback geven 

Billett - formele kennis 
contextualiseren 
Ashton - kennisdeling 
Implicit learning 
Tacit knowledge 

Kennis pedagogische kennis; 
technische kennis; 
expertise in eigen vakgebied; 
belang van begeleiden en 
weten hoe te begeleiden; 
kennis over hoe feedback 
geven 

pedagogische/didactische 
methodiek; 
domeinspecifieke wetgeving; 
netwerk; 
expertise; 
werkcontext; 
doelgroep; 
groepsdynamiek; 
leer- en gedragsstoornissen; 
geven van feedback; 
ontwikkeling van jongeren; 
meta-communicatie 

79,81% vindt vakinhoudelijke 
kennis heel belangrijk; 
71,15% vindt 
toepassingsgerichte kennis heel 
belangrijk; 
70,19% vindt praktijkgerichte 
kennis heel belangrijk; 
95,19% vindt het op de hoogte 
zijn van de huidige 
ontwikkelingen belangrijk; 
99,04% vindt het belangrijk op 
de hoogte te zijn van hoe te 
begeleiden; 
91,34% vindt kennis over het 
digitale belangrijk 

Ashton - kennisdeling 
Implicit Learning 
Tacit knowledge 

Vaardigheden het kunnen voordoen; 
het kunnen uitleggen; 
het kunnen uitoefenen; 
het kunnen overbrengen; 
het kunnen begeleiden; 
soft skills, zoals het in contact 
kunnen gaan; 
geven van feedback; 
beheersen van didactische en 
pedagogische vaardigheden; 
kunnen evalueren; 
kunnen motiveren; 
kunnen stimuleren 

soft skills: empathisch 
vermogen, graag zien, 
inschattingsvermogen, 
heropvoeden, samenwerken, 
aanvoelen; 
zelfreflectief vermogen; 
objectief evalueren; 
gepast communiceren; 
stimuleren; 
confronteren; 
flexibiliteit; 
begeleiden van student; 
afbakenen; 
veilige leeromgeving creëren; 
geven van feedback; 
luisterend vermogen; 
coachingsvaardigheden; 
transparant communiceren; 
inleven in leefwereld; 
time-management; 
stressbestendig zijn; 
zelfredzaamheid; 
stituationeel leiderschap; 
toegankelijk zijn; 
richtgevend zijn; 
netwerker; 

 



 

 

probleemoplossend; 
kritisch zijn; 
plannen en organiseren; 
consequent; 
mensgericht handelen; 
in interactie gaan; 
in gesprek gaan 

Ashton - belang van motivatie 
connectiviteit 
Implicit learning 

Attitudes voorbeeldfunctie; 
geloven in het project 
gemotiveerd zijn; 
zelfreflectief vermogen 

openheid; 
toegankelijk; 
flexibiliteit; 
empathisch vermogen; 
consequent: 
feedback durven geven; 
vragen durven stellen; 
objectiviteit: 
zelfreflectie; 
stressbestendig; 
verantwoordelijkheid; 
kansen geven; 
gemotiveerd; 
begeleiden; 
enthousiasmeren; 
ambassadeur zijn; 
adaptief vermogen; 
flexibiliteit; 
voorbeeldfunctie; 
vertrouwen in en door 
studenten; 
transparantie bezitten; 
laagdrempelige attitude; 
rust bewaren; 
geduldig zijn; 
betrouwbaar; 
integriteit; 
zelfstandig zijn; 
gepast reageren; 
ondersteunen; 
toewijding tonen; 
kritisch zijn; 
actief luisteren; 
open houding; 
onbevooroordeeld; 
relativeringsvermogen; 
klankbord; 
luisteren naar; 
aanpassingsvermogen;  

Duidelijk, concreet (13,65%); 
Betrouwbaar (12,88%); 
Toegankelijk (12,31%); 
Enthousiast (7,7%; 
Realistisch (7,11%); 
Inspirerend (6,73%); 
Flexibel (6,35%); 
Gestructureerd (6,15%); 
Kritisch (5%) 



 

 

kordaat zijn 
Connectieve model Toebedeling teamplayer; 

integreren in de organisatie; 
bezitten van nodige K,V,A; 
expertise bezitten; 
ervaring tot begeleiden; 
student zien als volwaardige 
collega; 

leiderschapskwaliteiten; 
opbouwen ervaring; 
streven naar optimale 
matching; 
gemotiveerd zijn 

 

Ashton - belang van oefenen 
Adult Skill Aquisition - groei 
van noviet  
tot expert 
Deliberate Practice 

Oefenen niet beantwoord levenslang leren; 
levensbreed leren; 
openen van ogen; 
instructies geven; 
feedback geven; 
inzetten op herhaling; 
in interactie gaan; 
geven van kansen; 
inzetten op oefenen; 
veilige leeromgeving creëren; 
praktijk leren kennen; 
attitude aanbrengen 

 

Billett - belang van belonen Belonen vorm van vergoeding  geven van positieve feedback  
Billett - formele kennis 
contextualiseren 
Ashton - kennisdeling 
Implicit learning 

Contextualiseren kennis wat mag verwacht worden vlg 
niveau student; 
draagvlak onder mentoren wat 
betreft missie en visie; 
weten hoe stagiaires moeten 
worden begeleid; 
verschil stage en 
werkplekleren; 
weten wat goede mentor is; 
hoe kennis overbrengen op 
pedagogische manier 

  

Billett - belang van feedback 
Deliberate practice 

Gewenste feedback hoe mentoren feedback geven; 
mentoren ondersteunen in het 
geven van feedback 

  

Billett- belang van reflectie 
Deliberate practice 

Gewenst reflectie langsgaan in bedrijven 
bijsturen waar nodig 
student coachen vanuit TM 
niet te snel lossen van de 
student 

  

Connectieve model Definitie mentor Deelname leerproces door de 
student effectief te laten leren 
op de werkplek; 
Durven confronteren: wanneer 
de student een fout begaat, 

iemand klaarmaken voor 
arbeidsmarkt; 
integreren van praktijk; 
in werkveld staan; 
theorie en praktijk laten 
samensmelten; 

 



 

 

durven deze hierop aan te 
spreken; 
Actief persoon, daadkrachtig; 
Staat open voor communicatie; 
Is contactvaardig; 
Gemotiveerd; 
Ondernemend; 
Expert in zijn vak; 
Leergierig; 
Weet de student te integreren 
in het bedrijf; 
Heeft een voorbeeldfunctie; 
Ziet het werkplekleren als een 
meerwaarde; 
Is een coach; 
Bezit de nodige kennis, 
vaardigheden en attitudes. 

voorbereiding op soft skills; 
jezelf willen verbeteren; 
overbrengen van expertise; 
leermogelijkheden creëren; 
begeleiden student; 
ondersteunen student; 
coach; 
motiverend; 
stimulerend; 
coördinator; 
feedback geven; 
technische en menselijke 
kwaliteiten; 
werk- en levenservaring; 
laten oefenen; 
veilige leeromgeving; 
nieuwsgierigheid prikkelen; 
enthousiasmeren van student; 
variatie brengen; 
richting geven; 
over schouder meekijken; 
zelfredzaamheid; 
ruimte geven aan student 

Adult Skill Aquisition - groei 
van noviet tot expert 

Begeleiding   63,46% vindt duidelijke 
instructie heel belangrijk; 
53,85% vindt betrokkenheid 
heel belangrijk, terwijl 6,7% 
het minder belangrijk vindt; 
73,08% vindt afstemming op 
leerproces belangrijk, terwijl 
25% dit minder belangrijk 
vindt; 
75% vindt het toevertrouwen 
van verantwoordelijkheden 
belangrijk, terwijl 11,54% dit 
minder belangrijk vindt; 
57,7% vindt geduld en begrip 
heel belangrijk; 
85,58% vindt een 
gestructureerde aanpak 
bezitten, terwijl 14,42% dit 
minder belangrijk vindt; 
51,92% vindt het heel 
belangrijk dat het theoretische 
gekoppeld wordt aan het 
praktische; 



 

 

72,12% vindt het belangrijk dat 
er voldoende gecommuniceerd 
wordt tussen TM en mentor, 
terwijl 30,77% dit minder 
belangrijk vindt; 
92,31% vinden het creëren van 
een veilige leeromgeving 
belangrijk, terwijl 7,7% dit 
minder belangrijk vindt 

Tacit knowledge  
Billett - belang van feedback & 
feedback 
Deliberate practice 
Ashton - belang van motivatie 

Communicatie   62,50% vindt het heel 
belangrijk dat de mentor 
effecief communiceert; 
72,11% vindt het heel 
belangrijk dat de mentor 
effecief communiceert; 
59,61% vindt het heel 
belangrijk dat de mentor 
reflecteert met hem/haar over 
de prestaties; 
65,38% vindt het heel 
belangrijk dat de mentor 
hetgeen mislooopt 
bespreekbaar maakt; 
98,08% vindt het heel 
belangrijk dat de mentor 
hem/haar respecteert; 

Skill Aquisition - groei van 
noviet tot  
expert 

Coaching   49,04% vindt het belangrijk dat 
de mentor samen op zoek gaat 
naar leerkansen, terwijl 
15,61% vindt het minder 
belangrijk dat de mentor 
samen op zoek gaat naar 
leerkansen; 
50,96% vindt het heel 
belangrijk dat de mentor 
hem/haar stimuleert en 
motiveert, terwijl 9,61% vindt 
het minder belangrijk dat de 
mentor hem/haar stimuleert en 
motiveert; 
52,88% vindt het heel 
belangrijk dat de mentor 
leerpunten opbouwend 
bespreekbaar maakt, terwijl 
7,7% vindt het minder 
belangrijk dat de mentor 



 

 

leerpunten opbouwend 
bespreekbaar maakt; 
50,96% vindt het belangrijk dat 
de mentor hem/haar uitdaagt 
om problemen op te lossen, 
terwijl 10,58% vindt het 
minder belangrijk dat de 
mentor hem/haar uitdaagt om 
problemen op te lossen; 
46,15% vindt het belangrijk dat 
de mentor problemen opmerkt 
die de student ervaart tijdens 
het werkplekleren, terwijl 
14,42% vindt het minder 
belangrijk dat de mentor 
problemen opmerkt die de 
student ervaart tijdens het 
werkplekleren; 
47,12% vindt het belangrijk dat 
de mentor samen met 
hem/haar op zoek gaat naar 
oplossingen, terwijl 12,50% 
vindt het minder belangrijk dat 
de mentor samen met 
hem/haar op zoek gaat naar 
oplossingen; 
52,88% vindt het belangrijk dat 
de mentor hem/haar adviseert, 
terwijl 19,23% vindt het 
minder belangrijk dat de 
mentor hem/haar adviseert; 
51,92% vindt het belangrijk dat 
de mentor de leerdoelen samen 
bewaakt, terwijl 19,23% vindt 
het minder belangrijk dat de 
mentor de leerdoelen samen 
bewaakt; 
53,85% vindt het belangrijk dat 
de mentor naar de 
verwachtingen van de student 
peilt wat betreft het leerpoces, 
terwijl 18,27% vindt het 
minder belangrijk dat de 
mentor naar de verwachtingen 
van de student peilt wat betreft 
het leerpoces. 



 

 

Behoeften 

Literatuur  Organisatie Mentoren Studenten 
Integratieve Pedagogie  
3P-model 
Ashton - kennisdeling 

Afstemming onderwijs - 
arbeidsmarkt 

heldere communicatie vanuit 
TM; 
terugkommomenten 
organiseren; 
meer focus vanuit TM op hoe 
de student dient begeleid te 
worden; 
mentor neemt deel van de 
taken over van TM op de 
werkvloer; 
verschil duiden tussen stage en 
werkplekleren; 
organiseren van adviesraden; 
bedrijfsexploratie als korte 
snuffelstage; 
visie en missie TM delen en 
dragen onder mentoren; 
regelmatig bezoek van TM aan 
bedrijven; 
communiceren wat de student 
al kan en wat niet door TM; 
verwachtingen vanuit TM helder 
kaderen; 
afstemmen van de evaluatie; 
reflecerend vermogen vanuit 
TM; 
TM blijft verantwoordelijkheid 
dragen; 
niveau student duiden; 
kennis over curriculum delen; 
student is noviet en komt leren 
op werkplek 

obv profilering; 
uitwisseling; 
netwerken; 
professionalisering; 
regelmatige communicatie; 
terugkoppeling; 
uitbouwenduurzaam 
partnerschap 

 

Ashton – formele kennis 
contextualiseren - 
ondersteuning 

Ondersteuningsnoden hoe evalueren; 
korte workshops; 
niet verplichtend karakter; 
online platform; 
stagebezoeken; 
laagdrempelig aanbod; 
pedagogische ondersteuning; 
omgaan met zorgnoden; 
hoe begeleiden van studenten; 

tussentijdse overlegmomenten; 
meer uniformiteit; 
lerend netwerk; 
uitwerken kader; 
werkplekleren; 
introductiefilmpjes; 
workshops; 
in interactie gaan; 
verhogen van contact; 

 



 

 

rekening houden met tijdsdruk; 
niet steeds op locatie; 
verschil duiden tussen 
werkplekleren en stage; 
flexibiliteit tav stageplaatsen 
(vlg vraag) 

nood aan kader mentorschap; 
verwachtingen van 
mentorschap; 
reflecteren van 
supervisiemomenten; 
rekening houden met tijd en 
locatie; 
kader wat betreft overleg; 
framework opstellen; 
in contact komen; 
uitwisseling tussen mentoren; 
kader rond geven van 
feedback; 
in contact gaan met begeleider; 
kennismaking met bedrijf; 
meer betrokkenheid; 
praten met mensen van 
Thomas More 

Ashton - kennisdeling 
Billett - formele kennis  
contextualiseren 

Contextualiseren van kennis  mentoren zijn zich niet meer 
bewust van wat studenten 
leren op de schoolbanken; 
in gesprek gaan met met 
student; 
in interactie gaan 

 

Billett - belang van feedback 
Deliberate Practice 

Gewenste feedback  supervisie organiseren; 
framework voor feedback; 
korte samenvatting na 
overlegmoment; 
feedback van leidinggevende; 
lerend netwerk; 
transparantie voor feedback; 
voldoende overlegmomenten; 
studenten geven feedback; 
feedback vanuit TM; 
rekening houden met tijdsdruk; 
organisatie feedback 

 

Billett - belang van reflectie 
Deliberate Practice 

Gewenste reflectie  supervisie; 
uitwisseling; 
obv feedback; 
obv cases; 
in interactie gaan; 
reflectie in lerend netwerk; 
in interactie gaan; 
creëren van groeipad; 
feedback vanuit TM 

 

 


