
Ervaringen
Mentoraten op afstand in Coronatijd



• Het doel van de vragenlijst is om onder de mentoren te inventariseren hoe de mentoraten 
verlopen na ruim vier weken in de coronatijd. Wat zijn de ervaringen van de mentoraten op 
afstand? De antwoorden zullen ook gebruikt worden als input voor het projectplan voor het 
volgende schoolseizoen.

• De vragenlijst is gestuurd naar 49 actieve mentoren, waaronder drie mentorcoördinatoren. 

• 40 mentoren hebben de vragen beantwoord. 
• 13 mentoren Groep 8 (XS)
• 20 mentoren Brugklas (SsC)
• 7 mentoren Voortgezet onderwijs (XL)

Inleiding



Wat is de belangrijkste focus van het mentoraat?
Meer antwoorden mogelijk

Huiswerkbegeleiding Zelfvertrouwen Hulp bij taal

Horizonverbreding Overgang naar brugklas Anders



Is de focus nog hetzelfde in Coronatijd?

• Ja, zegt 40 procent
• Nee, zegt 60 procent

Reden:
• Aandacht geven & contact hebben is het belangrijkste. De focus is nu!
• Focus is enkel op huiswerk en goed plannen.
• Focus is op de thuissituatie.
• Echt contact op afstand is lastig.
• Leerlingen zijn moeilijker te bereiken; zijn kort in hun antwoorden of hebben geen behoefte aan 

contact. Soms verlopen de contacten via derden: ouders of familieleden.
• Focus is op overgaan.
• We gaan nu naar buiten. Dat is goed mogelijk en we houden 1,5 meter afstand.



Heb je contact met jouw leerling?

• Ja, wekelijks zegt 55 procent
• Ja, anders zegt 40 procent: tweewekelijks, wanneer nodig of meerdere keren per week.
• Nee, zegt 5 procent

Hoe onderhoud je contact?
Meer antwoorden mogelijk.

What's app Videobellen Telefoon Kaartje/cadeautje Social Media Anders



Over het mentoraat zelf (1)

Heb je het gevoel dat je jouw leerling goed kan helpen op afstand? Liep je ergens 
tegen aan? Hoe heb je dit opgelost of speelt het nog altijd?

• Over het algemeen is de conclusie: een mentoraat op afstand is te doen, maar zeker niet optimaal. Het blijft 
lastig om echt contact te houden en/of emoties in te schatten.

• De meeste mentoren hebben contact gehad met de ouder(s). Dat ging vooral over:
• De leerling en haar/zijn werk.
• Over de coronamaatregelen en wat er gebeurt.
• Over hulpmiddelen & tools.
• De taalbarrière wordt een aantal keer genoemd als reden voor weinig contact.

• Een enkele mentor heeft wat extra kosten gemaakt voor bellen.

• 88 procent van de mentoren geeft aan voldoende steun te krijgen vanuit School’s cool Delft. De anderen 
hebben dit niet ingevuld.



Over het mentoraat zelf (2)

Heb je het gevoel dat je jouw leerling goed kan helpen op afstand? 
Liep je ergens tegen aan? Hoe heb je dit opgelost of speelt het nog altijd?

• 85 procent van de mentoren heeft op dit moment geen extra hulp nodig. 

• Ja, zegt 15 procent van de mentoren, bij:
• Het realiseren van doelen. Welke verwachtingen kan ik hebben voor de leerling en mijzelf?
• Hoe zorg je voor discipline bij de leerling?
• Praktische tips voor een beter contact op afstand. Wat kun je wel doen? Wat hoeft niet, etc.?
• Meer leren over de inzetbare tools, zoals What’s app, Zoom en Skypen.
• Het faciliteren van het uitwisselen van ervaringen van mentoren. Nog meer dan nu gebeurt.
• Het ondersteunen van ouders, vooral met minder bang zijn, zonder dit te bagatelliseren.



Over het mentoraat zelf (3)

Heb je suggesties of tips voor mentoraten op afstand?

• Via de Whatsappgroep van het intervisie-overleg komen soms ervaringen van andere mentoren. Deel deze 
suggesties breder met alle mentoren. Het geeft ideeën. 

• Bundel ervaringen van mentoren en destilleer daaruit centrale aanbevelingen.
• Ga met de leerling naar buiten. Dat mag als je afstand van elkaar houdt.
• Denk ook eens aan spelletjes! Leen een sjoelbak uit of doe een digitale quiz (Kahoot!) met elkaar.
• Organiseer een webinar over de digitale mogelijkheden om een mentoraat in te vullen.
• Het is goed om af en toe met de ouder en leerling gezamenlijk te bellen.
• Als het kan, onderhoud dat contact met school: wat is hun aanpak? Wat verwachten zij van de leerling?
• Als het mentoraat langer op afstand blijft, gebruik dan Zoom of Skype via een betaalde versie. Er kan dan veel 

meer, plus het levert een betere video- en geluidskwaliteit.
• Er zijn veel websites voor inspiratie, bijvoorbeeld de blog van jufmaike.nl.



Over het mentoraat zelf (4)

Vind je het een probleem om het mentoraat straks weer op te pakken bij de leerling thuis (binnen 
het overheidsbeleid)?

• Nee, zegt 78 procent.
• Ja, zegt 9 procent.
• Misschien, zegt 13 procent.

Vind je het een probleem om straks bij elkaar te komen voor intervisie en mentorbijeenkomsten 
(binnen het overheidsbeleid)?  

• Ja, zegt 3 procent.
• Misschien, zegt 4 procent,
• Nee, zegt 93 procent: Héél graag zelfs. We hebben veel ervaringen uit te wisselen met elkaar!


