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Naam: Jannet Maréchal en Det van Gils 

Datum: okt-nov 2013 

Opbrengstgericht mentoraat 

‘leren leren, motiveren en beter presteren’ 

d.vangils@aps.nl j.marechal@aps.nl 

Opbrengstgericht mentoraat! 

Wat stel je je   
voor  bij 
opbrengst 
gericht 
mentoraat? 

                   MENTORAAT / BEGELEIDING 

KIEZEN 
LOB 

LEREN 
COGNITIEF 

EXECUTIEF 

LEVEN 
SOCIAAL-

EMOTIONEEL ORGANISATIE 

SCHOOLCULTUUR 
LEER- EN LEEFKLIMAAT 

         VISIE 

DE LEERLING 

        DE MENTOR 

OPBRENGSTGERICHT MENTORAAT 

Mentoraat als sturingsmechanisme 

voor je rendement… 

Kijken naar: 

- Doelen 

- Opbrengsten 

- Doorlopende leerlijnen 

 

Analyse   Doel    Actie    Reflectie 

OPBRENGST GERICHT: 

1. Hoe gaat het met je? (sociaal-emotionele 

begeleiding). 

 Wat is je gewenste opbrengst? 

2. Hoe sta je ervoor? (leerprestaties, 

 studiebegeleiding) 

 Wat is je gewenste opbrengst? 

3. Wat wil je graag bereiken? 

 (keuzebegeleiding) 

 Wat is je gewenste opbrengst? 

 

 

Leer- en leefklimaat in de school 
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1. Visie op leren (leren)  

2. Organisatie (invulling mentortijd)  

3. ‘Opbrengstgericht mindset’  

4. Opbrengstgerichte instrumenten  

2 
terugkijken 

3 feedback 
analyseren             

Hoe  sta je ervoor? 

4 feed-up 
doel(en)              

Wat is haalbaar? 

5 feed forward 
actie   

Hoe doe je dat 

(aanpak)? 

Leerling + 
mentor 

Leerling alleen 
1 nieuw 

ervaring toets 

JUISTE KIJK OP LEREN (MINDSET) 

Groei-mindset 
 Met een groei mindset geloof je dat 

  je ergens beter in kunt worden,  

 dat oefenen helpt en dat je kunt leren van je fouten.  

Fixed-mindset 
 Vaardigheden en capaciteiten staan vast 

 

Motivatie 

 “Een leerling komt niet 

gemotiveerd naar school, maar 

komt naar school om 

gemotiveerd te raken.” 

 

[Citaat uit oratie van Monique Volman] 

 

Beïnvloeden van inzet 

 Bron:  Verwachtingstheorie van Vroom (integratieve pscholoog) 

Inzet = (waarde x verwachting) + plezier 
   beloningstermijn 

Snap ik wat de taak is? 
Waarom zou ik dat 

doen? Wat heb ik eraan? 

Kan ik deze taak aan? 
Verwacht de docent dat ik 
dit kan? Wanneer zou ik 

het kunnen? 

Hoe word ik beloond? En wanneer? Ziet de 
docent mijn inzet? 

feedback 

ALS EEN LEERLING HARD GELEERD 

HEEFT, WAT HEEFT HIJ DAN GEDAAN? 
• Verken voorbereidingsmanieren van leren voor een 

toets. Hoe bereidt een leerling zich voor? Wat hoor je 
de leerling zeggen? 
 

• Voorbereidingswijzer 

• Toetsscanner 
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Meer weten? 
DET VAN GILS 
d.vangils@aps.nl 
 
JANNET MARÉCHAL 
j.marechal@aps.nl 
 


