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MENTOR IN STAGE EN AANVANGSBEGELEIDING
Jij bent leraar. In welk onderwijsniveau? Dat maakt niet uit.
Je kreeg de opdracht om startende leraren op je school te begeleiden.
Of je wil dat graag doen op eigen initiatief.
Dit postgraduaat maakt van jou een inspirerende mentor.
Je krijgt voortdurend feedback waardoor je snel groeit.
Je komt meer te weten over je rol als mentor op een school.
Je leert hoe je een aanvangsbegeleidingsplan opstelt.
Je communicatie- en coachingskills gaan er enorm op vooruit.
Afsluiten doe je met een praktijkgericht actieonderzoek op je school.
Je komt samen in kleine groepen en leert zo ook van andere cursisten.
Je krijgt les van een handvol erg toegankelijke docenten.
Dit is een tweejarige opleiding. Je hebt ongeveer één dag per maand les.

Mentor in Stage en Aanvangsbegeleiding

LEREN VAN EN MET ELKAAR

We werken in kleine groepen om een
hoog trainingsniveau te garanderen.
Deelnemers brengen eigen casussen
in, wisselen ervaringen uit en nemen
hun eigen leerproces in handen. Na
afronding van de opleiding worden
informele leergemeenschappen
gevormd.

EVENWICHTIGE COMBINATIE
THEORIE EN PRAKTIJK

Theorie en praktische toepassingen in
de eigen werkcontext wisselen elkaar
af. Via oefen- en reflectiemomenten
krijg je een kritische kijk op je eigen
handelen. Als integratieopdracht werk
je een actieonderzoek uit rond een
‘eigen’ werkvraag.

ALLES WAT JE NODIG HEBT IN
ÉÉN OPLEIDING!

We werken in deze opleiding heel
gericht aan verschillende aspecten die
van jou een deskundige, inspirerende
mentor maken. Zo fungeer je als
hefboom in jouw school om te komen
tot professioneel gevormde leraren
die bereid zijn om levenslang te leren.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/pg-msa-vo

Ann Verheyen
coördinator
014 50 81 69
ann.verheyen@thomasmore.be

fb.com/thomasmorebe

Campus Vorselaar
Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

#wearevorselaar

thomasmore.be/vorselaar

http://thomasmore.be/pg-msa-vo
https://www.facebook.com/thomasmorebe
https://thomasmore.be/vorselaar


OPBOUW

Fase 1 | In deel I gespreks- en coachingsbekwaam krijg je een vaardigheidstraining vertrekkende van jouw eigen ervaringen en competenties
ingebed in een aantal theoretische kaders.

In deel II Strategisch bekwaam verwerf je inzicht in de kern van de mentorrelatie 'het leren van de startende leraar' alsook in de taak, rol en
functie van de mentor op school. Je leert planmatig een begeleidingsplan voor startende leraren ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Daarnaast
ligt de focus op de kwaliteitszorg en het beleidsvoerend vermogen op school en jouw rol als mentor daarin.

Fase 2 | In deel III Veranderbekwaam verwerf je een onderzoekende en reflectieve houding in functie van zelfverandering. Dit stimuleert ook de
ondernemingszin om acties op te zetten in jouw eigen school.

Fase 1 2

GESPREKS- EN COACHINGSBEKWAAM

Gespreks- en coachingsbekwaam 6

STRATEGISCH BEKWAAM

Kijken naar mentorschap 3

Ontwerpen van een begeleidingsprogramma 3

Fase 1 2

VERANDERBEKWAAM

Supervisie 4

Actieonderzoek 4

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.
Programma onder voorbehoud.

IN SAMENWERKING MET

Dit postgraduaat is een samenwerkingsverband met volgende partners:

de Karel de Grote-Hogeschool
de Pedagogische begeleiding van katholiek onderwijs Vlaanderen regio Antwerpen
AG SO Stedelijk Onderwijs Antwerpen
het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje.
Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open
lessen, rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken
en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
info@thomasmore.be

STUDENTENVOORZIENINGEN

Studeren, dat hoort de beste tijd van je leven te worden. En dat
nemen we bij studentenvoorzieningen heel serieus! Op kot of met
de trein? Centen voor studenten? Gezond eten op de campus? Je
hart luchten en zorgen aanpakken? Reken maar op stuvo!

thomasmore.be/studentenvoorzieningen
stuvo@thomasmore.be
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