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1 VOORWOORD 

Voor u ligt het onderzoek ‘Hoe kunnen mbo studenten hun persoonlijke ontwikkeling in een 

mentorrelatie het beste tot uiting laten komen?’. In het vooronderzoek kwam naar voren dat er 

behoefte was aan een tool om de ontwikkeling in een mentorrelatie vast te leggen. Het is geschreven 

in het kader van de module Strategisch HRM en het vak externe opdrachten. Dit is een onderdeel van 

het derdejaars programma HRM op Stenden Hogeschool te Leeuwarden en is geschreven in opdracht 

van Mentor Programma Friesland.  

Wij danken Syanna Cuperus en Szilvia Simons voor de kennis en ervaring die jullie wilden delen en 

met de hulp bij het vinden van de juiste mensen om het product zo volledig mogelijk te maken. Ook 

danken wij de mensen die hun mening wilden geven over de tools die wij hadden ontwikkeld, 

hierdoor zijn wij een stuk verder gekomen.  

Wij hebben er met veel plezier aan gewerkt en vonden het erg leuk en leerzaam om dit te doen. Wij 

hopen dat Mentor Programma Friesland wat heeft aan ons product en dat het in de praktijk gebruikt 

zal worden.  

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Linde Rutgers en Rebecca Broers. 

Leeuwarden, 26 januari 2016.   
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3 INLEIDING  

Dit product is ontworpen naar aanleiding van het vak Externe Opdrachten in het kader van 

Strategisch HRM. Dit is een onderdeel van het derdejaars programma HRM van Stenden Hogeschool 

te Leeuwarden. De externe opdracht zal gedurende module één en twee plaatsvinden. In module 

één is er onderzoek gedaan naar het probleem en in deze module is het product ontworpen.  

3.1 PROBLEEMBESCHRIJVING  
Tijdens het vooronderzoek bleek dat er behoefte was om een soort tool te ontwikkelen waarbij MBO 

studenten hun persoonlijke ontwikkeling vast konden leggen in een mentorrelatie. Daarnaast was er 

nog behoefte om na te denken over hoe mentoring het beste geïntroduceerd zou kunnen worden in 

docententeams. Deze twee onderwerpen werden aan elkaar gekoppeld.  

Naar aanleiding van deze behoeftes zijn er verschillende tools ontwikkeld in het kader van het 

vastleggen van de persoonlijke ontwikkeling binnen een mentorrelatie. Het zijn vijf tools, namelijk 

portfolio, logboek, blog, vlog en moodboard. 

3.2 LEESWIJZER 
Om meer inzicht te geven in de vijf tools wordt er in hoofdstuk 4 een uitleg gegeven. Hierbij wordt 

verteld wat het is, waarvoor het gebruikt wordt, hoe het is ontstaan, hoe het kan worden ingezet in 

een mentorrelatie en er worden voorbeelden genoemd. 

Er is per tool een handleiding te vinden in hoofdstuk 5. Deze handleidingen zijn bedoeld voor de 

mentees om de desbetreffende tool te kunnen maken/uitwerken. Bij elke tool kan de mentor een rol 

spelen door hem of haar te begeleiden in het maken van het product en het formuleren van een 

(leer)doel of onderwerp. Er worden suggesties gegeven voor het maken van de verschillende soorten 

of methodes die er zijn per tool. Dit wordt stapsgewijs uitgelegd. Ook wordt er soms gebruik gemaakt 

van voorbeelden om te verduidelijken wat er mee wordt bedoeld.  

Daarna zal worden uitgelegd wat de voor- en nadelen zijn van elke tool (H6). Naar aanleiding van de 

focusgroep in het vooronderzoek zijn er designcriteria ontworpen. Het is goed om te weten of deze 

tools ook voldoen aan de gestelde criteria (H7). Daarnaast zijn de tools terug gekoppeld aan mentees 

en stagiaires van Mentor Programma Friesland. Het is namelijk belangrijk om hun mening te weten, 

dit wordt in hoofdstuk 8 weergegeven. Uit deze onderzoeken wordt een conclusie getrokken (H9) en 

wordt een aanbeveling gedaan (H10).  

In de bijlages is een enquête en een poster te vinden. De enquête was opgesteld om de verschillende 

tools terug te koppelen aan de mentees, dit is achteraf gedaan aan de hand van een groepsinterview. 

De poster was gemaakt om de verschillende producten te presenteren aan de opdrachtgevers en de 

docenten van school.  
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4 TOOLS 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat de verschillende tools zijn waar gebruik van gemaakt zouden 

kunnen worden bij het vastleggen van de ontwikkeling binnen een mentorrelatie.  

4.1 PORTFOLIO  
Een portfolio is een persoonlijke soms digitale map waarin je beschrijft wat je kan, hoe dat blijkt en 
hoe je jezelf verder zou willen ontwikkelen. Een portfolio bestaat uit verschillende opdrachten die er 
voor zorgen dat je aan je eigen vaardigheden kan werken. Door een portfolio kan je je eigen 
ontwikkeling managen. Het is een instrument die door vele organisaties wordt gebruikt op 
verschillende manieren. Het is een hulpmiddel om te kunnen formuleren waar de afgelopen periode 
aan is gewerkt. De mentor zal concreet moeten formuleren waar de mentee aan zal moeten werken 
in de vorm van gedragsindicatoren. Dit is een constant proces waar mentor en mentee mee bezig 
zullen zijn. In organisaties wordt een portfolio ook wel in de vorm van een pop (persoonlijk 
ontwikkelingsplan) gedaan (Boer, 2014).  
 
Ontwikkelen en leren is de basis van een portfolio. Het wordt geschreven vanuit de ik-vorm en er 

wordt gereflecteerd op wat de mentee wilt leren en hoe hij/zij zich wilt ontwikkelen. Hierin zal de 

mentee beschrijven wat er goed ging en wat er minder goed ging tijdens het ontwikkelproces en wat 

hij/zij hiervan heeft geleerd. Er zal vooraf samen met de mentor een doel geformuleerd moeten 

worden, hieraan zal een tijd worden gekoppeld (Boer, 2014). 

4.1.1 Waarvoor wordt een portfolio gebruikt? 

Er kan gebruik worden gemaakt van een portfolio als de mentee zijn of haar gedrag wilt veranderen. 

Dit kan dus betekenen dat hij/zij ander gedrag wilt aanleren of juist gedrag wilt afleren. Meestal 

hebben mensen zichzelf gewoontes aangeleerd om bepaald gedrag te vertonen, dit is niet zomaar te 

veranderen. Om gedrag te kunnen veranderen moet je bewust zijn van je leerproces. Om nieuw 

gedrag in je hersenen te integreren naar het onbewuste gedeelte heb je meestal drie tot vijf jaar 

voor nodig. Op dat moment kan er pas gesproken worden van gewoonte nieuw gedrag (Boer, 2014).  

Voorbeeld: De mentee (bijvoorbeeld Ingrid) heeft een bijbaantje bij een supermarkt. Het is altijd 

dezelfde collega die te laat op haar werk komt verschijnen, waardoor Ingrid langer op het werk moet 

blijven. Dit stoort haar best wel erg en ze wilt haar dan ook al een tijdje op haar gedrag aanspreken. 

Ze zit er al maanden mee in haar hoofd, maar durft dit niet. Dit komt omdat de collega van Ingrid 

soms wat dominant kan zijn en de andere collega’s haar graag mogen. Ze verwacht dat haar collega 

nogal een grote mond zal geven. Nu heeft Ingrid het besproken met een andere collega en is het 

terecht gekomen bij de desbetreffende collega en wordt Ingrid beschuldigd van roddelen. Nu is Ingrid 

de gebeten hond, maar dit wilt ze absoluut niet nog een keer. Ze wilt direct feedback kunnen geven 

als het nodig is. Hoe kan ze dit dan aanpakken? Ze kan samen met haar mentor een 

ontwikkelportfolio maken waarin wordt geformuleerd wat ze wilt ontwikkelen. Daarbij beschrijven ze 

welk gedrag hierbij hoort, wie daarbij kan helpen en wanneer het doel bereikt is. Het zijn dus geen 

vage voornemens, maar concrete plannen met een concreet doel.  

4.1.2 POP 

Binnen bedrijven wordt er gebruik gemaakt van een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Dit wordt 
bij functioneringsgesprekken gebruikt om te bepalen waar de persoon aan moet werken. Hierin 
worden ook doelen beschreven, vaak binnen een termijn van een jaar. Hierop wordt door de 
beoordelaar gereflecteerd bij het beoordelingsgesprek. Een portfolio is een middel om de doelen die 
vooraf zijn opgesteld te behalen, waarbij gedragsverandering centraal staat (Boer, 2014).  
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4.2 LOGBOEK  
Een logboek wordt gezien als een vorm van een dagboek waarin gebeurtenissen worden vastgelegd. 

4.2.1 Geschiedenis van een logboek 

Een logboek is ontstaan in de tijd waarin men veel gebruik maakte van schepen. Op het schip werden 

er metingen bijgehouden van de log. Een log was een instrument waarmee de schippers een 

bepaalde snelheid konden meten. In de loop der tijd werden er ook gebeurtenissen bij geschreven. 

Zo’n logboek werd ook wel een (scheeps)journaal, dagregister of dagboek genoemd. Het mooie van 

een logboek is dat je achteraf gemakkelijk terug kunt lezen wat er is gebeurd op een bepaald 

moment. Op het moment dat er iets wordt geschreven is er niet bekend waarom en waarvoor je dit 

terug zou willen lezen. Wellicht kan er een verband zijn met de verschillende gebeurtenissen. Je 

schrijft veel details op, waardoor je later niks kan missen. Een logboek verander je niet achteraf, het 

moet in originele staat blijven. Als je een logboek schrijft in de vorm van een dagboek zal het vaak 

gaan om wat je tijdens een proces doormaakt (Bruin, 2010).  

Voorbeelden van dergelijke processen kunnen zijn: het volgen van een dieet, het bijhouden van een 

zwangerschap, een reisdagboek bijhouden, het bijhouden van een ziekte, de voortgang in het 

opstarten van een eigen bedrijfje en een emotionele voortgang bijhouden van een gebroken relatie. 

Zo zijn er nog een heleboel processen te bedenken (Bruin, 2010).  

4.2.2 Waarvoor wordt een logboek gebruikt? 

Door het vastleggen van de gebeurtenissen die er dagelijks plaats vinden, is het makkelijker voor de 

mentee om een overzicht te creëren van zo’n proces. Om het makkelijker voor diegene te maken 

wordt het opgedeeld in kleine stukjes. De mentee kan het zelf leuker maken door bijvoorbeeld 

kaartjes, foto’s, video’s, tickets, folders, flyers, treinkaartjes en noem maar op toe te voegen.  

4.3 BLOG 
Bloggen is tegenwoordig een begrip dat eigenlijk niet meer is weg te denken. Steeds meer mensen 

en organisaties doen het. Het woord blog is afgeleid van weblog.  

4.3.1 Het ontstaan van bloggen  

In 1994 schreef Justin Hall ‘Justin’s links from the underground’ en zette dit online. Al snel zette hij 

zijn dagelijks bezigheden op zijn site. Eigenlijk is hij de eerste die begon met bloggen. Door de New 

York Times werd hij ook wel ‘the Founding Father of Personal Blogging’ genoemd (Kate, 2013).  

Weblog 

John Barger is de bedenker van het begrip weblog, maar Peter Merholz kortte dit af naar blog. Het 

schijnt dat het woord gewoon niet goed op zijn webbsite in de sidebar pastte, waardoor hij het 

woord maar had afgekort. Bloggen werd steeds populairder en groeide uit tot een heleboel soorten 

blogs. Mensen schreven over hun reis, de politiek, technologie, fashion en noem maar op. Sommige 

hadden vaste bezoekers, maar niet zo’n beetje. Hierdoor konden ze zelfs geld verdienen met het 

schrijven van blogs. Hierdoor zagen bedrijven ook de voordelen van bloggen. Een blog ziet er vaak 

aantrekkelijk uit en nodigt uit tot lezen. Als een bedrijf het op een goede manier aanpakt, valt er een 

hoop te halen uit blogs. Zakelijk bloggen (Kate, 2013): 

 Kan zorgen voor meer transparantie 

 De interactie tussen klanten kan sterk verbeterd worden 

 Als bedrijf kun je inspelen op de vraag van potentiele klanten 
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4.3.2 Hoe kan dit worden ingezet in een mentorrelatie? 

Een blog kan op allerlei manieren worden ingezet en er kan geschreven worden over allerlei 

onderwerpen. Als mentee kun je een blog bijhouden over de vorderingen binnen de mentorrelatie.  

Voorbeeld: De mentee (bijvoorbeeld Emma) heeft afgelopen dinsdag haar mentor voor het eerst 

ontmoet. Dit deden ze door middel van speeddates. Ze vond het ontzettend leuk en had gelijk een klik 

met haar mentor. Emma had afgelopen donderdag haar eerste afspraak met haar mentor. Tijdens dit 

eerste gesprek kwam ze al enkele dingen te weten over zichzelf. Haar mentor zag dat ze goed was in 

bepaalde dingen. Ze bespraken dit en dit gaf Emma een enorm goed gevoel. Gelijk na zo’n eerste 

afspraak! Soms duurt het veel langer voordat er een klik is, maar dit voelde erg goed. Emma opent 

haar weblog en schrijft over haar eerste ervaring met haar mentor en hoe ze haar ogen opende voor 

iets wat zij normaal niet zag.  

Mentees kunnen hun ervaringen bijhouden op een weblog. Mentorprogramma Friesland heeft een 

eigen weblog waar ook op een andere manier gebruik van gemaakt zou kunnen worden. Mentees 

zouden een eigen account kunnen maken en hun verhaal doen. Op deze manier houden ze hun 

ontwikkeling goed bij en kunnen eventueel in contact komen met andere mentees.  

4.4 VLOG  
Bloggen kennen de meeste mensen wel, maar tegenwoordig is vloggen ook steeds populairder aan 

het worden. Een vlog is een afkorting van een video weblog. Het is een soort dagboek wat bestaat uit 

videobeelden. Het kan worden vergeleken met een soort persoonlijk journaal waarbij gebruik wordt 

gemaakt van video’s (B, 2016).  

4.4.1 Ontstaan van vloggen 

Rond 2002 begonnen in New York City een aantal vlogs op te duiken, hier waren ze nog mee aan het 

experimenteren. De New York Times publiceerde in 2004 een artikel wat ging over vloggen. In New 

York volgde een videoblogconferentie in 2005. Vervolgens werd Freevlog opgericht waarbij werd 

uitgelegd hoe je gratis een vlog kon maken. Yahoo Vlogging Group kreeg steeds meer vloggers en 

had in 2005 zo’n 1000 leden. Ook volgde RTL4 met het uitzenden van vlogs. In Nederland waren er 

toen maar veertien mensen die aan vloggen deden. Daarop volgde dutchvlog.nl waardoor meet 

mensen in Nederland gingen vloggen. De meeste vloggers zijn jongeren van 11 tot ongeveer 27 jaar 

(B, 2016).  

4.4.2 Hoe kan dit worden ingezet in een mentorrelatie? 

Een vlog wordt tegenwoordig op allerlei manieren gebruikt en voor allerlei zaken ingezet. Ook aan 

vloggen verdienen mensen geld. Het is een heel handig middel om iets in een korte tijd duidelijk te 

maken. De mentee kan in een video de boodschap plaatsen en vertellen over wat hij of zij heeft 

ervaren die dag. Zo kan de mentee een heleboel leuke filmpjes maken met zijn of haar ervaringen.  

Voorbeeld: De mentee (bijvoorbeeld Jesse) is nu al een jaar gekoppeld aan een mentor. Hij is erg 

tevreden over zijn vorderingen en wilt dit graag met anderen delen. Jesse is wel een prater, maar 

vindt het moeilijker om een verhaal te schrijven. Hij kan er dan voor kiezen om een vlog te maken. 

Vanaf nu houdt hij een vlog bij en deelt zijn verhaal met anderen. Nu kan hij terug kijken op zijn 

ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt binnen de mentorrelatie.   
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4.5 MOODBOARD 
Een moodboard is groot vel papier waar verschillende plaatjes worden opgeplakt om een bepaald 

doel aan te geven (kan ook digitaal). Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een bepaalde 

competentie, gedrag, leerproces e.d. waar de mentee aan wilt werken. Soms kan het ook handig zijn 

om iets in beeld te brengen wat lastig is om te verwoorden. Ook voor mensen die niet goed zijn met 

het uitdrukken van woorden, kan het helpen om het visueel te maken. Op een moodboard kan je een 

bepaalde sfeer laten zien. Mood betekent ook sfeer. Vaak worden veel afbeeldingen gebruikt om iets 

duidelijk te maken, een afbeelding zegt ook meer dan woorden voor sommige mensen. Een 

moodboard kan ook heel goed helpen bij het maken van keuzes (Design2design, sd). 

Voorbeeld studentmentoring: David zit op het MBO en doet de opleiding detailhandel niveau 4. Hij 

weet niet zo goed of hij HBO wilt gaan doen. De opleiding Small Business en Retail Management ligt 

hem wel, maar wat komt er allemaal bij kijken? Hij vindt zichzelf nu nog best wel jong (hij is 17) en 

vraagt zich af of hij het wel zou redden. Een tussenjaar ziet hij ook niet zitten, dan wilt hij gewoon aan 

het werk gaan. Nu vraagt zijn mentor Elianne of hij al het een en ander weet over op zichzelf wonen, 

voor zichzelf zorgen, studeren, etc. Hij komt moeilijk uit zijn woorden, maar Elianne denkt dat hij meer 

weet dan hij zelf denkt. Ze vraagt hem een moodboard te maken en geeft hem een flinke stapel met 

tijdschriften. Volgende week neemt hij het mee en dan gaan ze het samen bespreken.  
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5 HANDLEIDING TOOLS 

In dit hoofdstuk zijn de handleidingen te vinden van de verschillende tools die er zijn ontwikkeld. 

Deze handleidingen zijn bedoeld voor de mentees om de desbetreffende tool te kunnen 

maken/uitwerken. Bij elke tool kan de mentor een rol spelen door hem of haar te begeleiden in het 

maken van het product en het formuleren van een (leer)doel of onderwerp. Er worden suggesties 

gegeven voor het maken van de verschillende soorten of methodes die er zijn per tool. Dit wordt 

stapsgewijs uitgelegd. Ook wordt er soms gebruik gemaakt van voorbeelden om te verduidelijken 

wat er mee wordt bedoeld.  
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5.1 PORTFOLIO  
Een portfolio kan zelfstandig worden gemaakt door de mentee. Wel zal de mentor afspraken moeten 

maken over de voortgang van ontwikkel- en leerproces. Eerst moet de mentee nadenken over wat hij 

of zij voor gedrag wilt aan- of afleren. Dit kunnen ook kleine gedragingen zijn. 

Voorbeeld studentmentoring: De mentee (bijvoorbeeld Anita) doet mbo verpleegkunde niveau 4 en zit 

in haar laatste jaar van haar opleiding. Hiervoor deed ze MBO SPW niveau 3. Ze wilde toch iets meer 

de zorg-kant op en de welzijnskant wat verlaten. De opleiding verpleegkunde vindt ze erg leuk, maar 

ze weet dat het moeilijk is om aan een baan te komen. Eigenlijk wilt ze wel HBO verpleegkunde doen. 

Ze twijfelt alleen of dat haar wel gaat lukken, ze heeft namelijk al moeite met MBO niveau 4. Wel is ze 

erg gedreven en gemotiveerd om de opleiding te doen. Ze gaat samen met haar mentor nadenken 

over het gedrag wat zij wilt vertonen.  

Voorbeeld mentoring: De mentee (bijvoorbeeld Daan) doet de opleiding MBO 

Motorvoertuigentechniek niveau 4. Hij vindt het ontzettend leuk om aan auto’s te sleutelen en doet 

dit ook in zijn vrije tijd. Van elke auto die hij voorbij ziet rijden weet hij hoe de binnenkant eruit ziet. 

Zijn droom is om een eigen garage op te zetten, waarbij hij auto’s kan repareren. Hij weet alleen niet 

waar hij moet beginnen en weet ook niet goed hoe hij klanten zou moeten benaderen. Misschien dat 

hij een opleiding hiervoor moet volgen? Maar hij wilt het liefst aan de slag gaan. De mentor van Daan 

heeft een eigen bedrijf in de ICT. Het kostte hem veel moeite omdat hij alleen ICT niveau 4 had 

gedaan. Het ging hem niet van een leien dakje. Hierdoor heeft hij veel ervaring op dit gebied. Hij kan 

hem er goed mee helpen, maar wat wilt Daan eigenlijk leren? Samen kunnen ze dit gaan formuleren.  

5.1.1 Stappenplan maken portfolio 

1. Bekijk de voorbeelden. Heb je gedrag wat je wilt aan- of afleren?  

2. In een aantal zinnen beschrijf je wat je wilt aan- of afleren. Doe dit vanuit de IK-vorm en 

wees zo concreet mogelijk (Boer, 2014). Probeer het SMART te formuleren. Hier kan je 

mentor je bij helpen.  

S: Specifiek. Ga na wat je wilt bereiken. Wat is jouw doel? Vul in: Ik wil leren…  

M: Meetbaar. Het is belangrijk om te weten wat je wilt bereiken, maar wanneer weet je of 

iets is bereikt?  

A: Acceptabel. Vind je dit doel acceptabel? Het is wel belangrijk dat jij degene bent die het 

doel formuleert, want er moet wel draagvlak zijn. Je mentor kan je hier uiteraard wel bij 

helpen.  

R: Realistisch. Vind je het haalbaar? Het moet wel een bereikbaar doel zijn en niet te ver weg 

staan. Dan zou je het niet snel halen en dat zou demotiveren en is niet realistisch.  

T: Tijdgebonden. Wanneer denk je dat je jouw doel hebt bereikt? Dit kan dus aangeduid 

worden met een datum of een periode.  

3. Elke week reflecteer je op de voortgang van je geformuleerde doel. Dit kan op diverse 

manieren gedaan worden. Je zou simpelweg de volgende vragen kunnen beantwoorden: Heb 

je deze week geoefend? Ging dat goed, of had het beter gekund? Hoe wil je het de volgende 

keer gaan aanpakken?  

Vind je het moeilijk om op deze manier iets op papier te krijgen, dan zijn er enkele methodes 

die je kunnen ondersteunen bij het schrijven van een reflectie. Ook ben je vrij om foto’s, 

video’s, collages, visitekaartjes, flyers, etc. toe te voegen.  
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Slecht geformuleerde doelen: 

 Ik wil een leuke baan. 

 Ik wil de beste van de klas zijn. 

 Ik wil beter worden in Nederlands.  

Goed geformuleerde doelen: 

 Sanne had een bijbaantje in de bediening waarbij ze steeds verkeerde opdrachten kreeg en 

hierdoor werd zij erg onzeker. Het was moeilijk om haar drukke bijbaan te combineren met 

school en ze heeft ontslag genomen. Toch wilt ze graag weer een baantje hebben. Haar doel: 

Voor de zomervakantie wil ik een bijbaan vinden waarbij ik duidelijke instructies krijg door 

mijn leidinggevende en die ik goed kan combineren met mijn school. 

 Het voorbeeld van Daan: Ik wil voor het voor het einde van mijn studie weten hoe ik 

potentiele klanten moet benaderen om er voor te zorgen dat ik een goede indruk achter kan 

laten en dat zij durven te besluiten om klant van mij te worden.  

5.1.2 Reflectiemethodes 

Er zijn enkele methodes waar gebruik van gemaakt zouden kunnen worden als je wilt reflecteren op 

je vooraf opgestelde doelen. Dit kan onder andere door gebruik te maken van STARRT of het 

reflectiemodel van Korthagen. In dit hoofdstuk worden beide methodes toegelicht.  

5.1.2.1 STARRT 

Een van de methodes die gebruikt kan worden om te reflecteren op de doelen die er vooraf zijn 

opgesteld is de STARRT methode. In de afbeelding hieronder is het STARRT-model te zien. Je kan dit 

gebruiken door de volgende vragen te beantwoorden. Deze methode dient als hulpmiddel om te 

kunnen reflecteren op je doel (Farley-Reijnen, 2013). 

Situatie:  

- Wat was de situatie? Beschrijf de 

situatie. 

- Wie waren bij deze situatie 

betrokken? 

- Waar vond de situatie plaats? 

- Waarover ging het? 

Taak: 

- Wat was jouw taak/rol in deze 

situatie? 

- Wat voor handelingen moest je 

doen? 

- Wat werd er in deze situatie van 

jou verwacht? 

Actie: 

- Welke actie(s) heb je ondernomen? 

- Hoe heb je dit gedaan? 

  

Figuur 1 STARRT methode 
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Resultaat:  

- Wat was het resultaat van de actie(s) die je had ondernomen? 

Reflectie: 

- Was dit wat je wilde bereiken? 

- Heb je er iets van geleerd? 

Transfer: 

- Zou dit nog een keer kunnen gebeuren? 

- Zou je dan hetzelfde doen of zou je het anders doen? 

5.1.2.2 Spiraalmodel van Korthagen 

Een andere methode die gebruikt kan worden om te reflecteren op de doelen die er vooraf zijn 

opgesteld is het reflectiemodel van Korthagen. Dit is een model wat is ontwikkeld door Fred 

korthagen met als doel een systeem te creëren waarbij iemand kan reflecteren op zijn of haar 

handelen. Stapsgewijs kan je diep in gaan op de je ervaringen, je handelingen, op het proces of op 

een product. Er zijn vijf fases in het spiraalmodel, ook wel cyclus genoemd. Bij elke fase zijn er vragen 

waar antwoord op gegeven kan worden. Zo kan je heel concreet reflecteren op wat er is gebeurd. De 

vragen die bij elke fase beantwoordt kunnen worden zijn (Verhagen, 2011): 

1. Handelen/ervaring opdoen (is de vijfde fase van de vorige cyclus) 

- Wat was mijn doel?  

- Waar wilde ik attent voor zijn? 

- Wat wilde ik testen? 

2. Terugblikken 

- Wat was er gebeurd?  

- Wat wilde, deed, dacht en voelde ik? 

3. Formuleren van essentiële aspecten 

- Is er ook een samenhang te zien 

tussen de verschillende 

antwoorden die ik heb gegeven? 

- Wat is de invloed van 

betrokkenen? 

- Wat zegt dit voor mij? 

4. Alternatieven ontwikkelen en daaruit 

kiezen 

- Welke alternatieven zijn er voor 

mij? 

- Wat zijn hier de voor- en 

nadelen van? 

- Hoe ga ik dit de volgende keer 

aanpakken? 

 

Figuur 2 Het spiraalmodel van Korthagen 
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LOGBOEK 
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5.2 LOGBOEK 
Gedurende het proces houd je een logboek bij. Hierin staat gedetailleerd de gebeurtenissen 

beschreven. Op deze manier kun je altijd terug lezen wat er is gebeurd. Het is wel het makkelijkst om 

een logboek altijd direct bij te houden, dan zit er nog vers in je geheugen wat er is gebeurd.  

5.2.1 Stappenplan maken logboek 

Je hanteert de volgende punten in ieder geval, zelf ben je vrij om extra punten toe te voegen: 

1. Datum/tijd 

Het is van groot belang dat je elke keer de datum van de gebeurtenis er bij schrijft. Soms kan 

het zelfs een toevoeging zijn als je de tijd er bij zet en hoelang het heeft geduurd.  

2. Activiteit 

Je beschrijft de activiteit die er heeft plaatsgevonden. Dit kan een moment zijn waarbij iets 

goed ging, maar dat hoeft natuurlijk niet beslist. Wat viel je op aan deze situatie? 

3. Betrokkenen 

In dit vakje zet je de namen van de personen die betrokken waren bij deze activiteit.  

4. Toelichting 

Hierbij beschrijf je waarom jij denkt dat het op deze manier is verlopen. Waardoor ging het 

goed of waarom juist niet? Hoe zou je het de volgende keer anders doen.  

Het is wel handig om van de voren te bedenken over wat voor proces je wilt gaan schrijven. 

Hieronder volgt een voorbeeld.  

Voorbeeld mentoring: De mentee (bijvoorbeeld Daan) doet de opleiding MBO 

Motorvoertuigentechniek niveau 4. Hij vindt het ontzettend leuk om aan auto’s te sleutelen en doet 

dit ook in zijn vrije tijd. Van elke auto die hij voorbij ziet rijden weet hij hoe de binnenkant eruit ziet. 

Zijn droom is om een eigen garage op te zetten, waarbij hij auto’s kan repareren. Hij weet alleen niet 

waar hij moet beginnen en weet ook niet goed hoe hij klanten zou moeten benaderen. Misschien dat 

hij een opleiding hiervoor moet volgen? Maar hij wilt het liefst aan de slag gaan. De mentor van Daan 

heeft een eigen bedrijf in de ICT. Het kostte hem veel moeite omdat hij alleen ICT niveau 4 had 

gedaan. Het ging hem niet van een leien dakje. Hierdoor heeft hij veel ervaring op dit gebied. Hij kan 

hem er goed mee helpen. Tijdens dit proces van het opzetten van Daan zijn eigen bedrijf houdt hij een 

logboek bij. Hierin zet hij steeds wat voor activiteiten hij heeft gedaan, op welke dag dit heeft plaats 

gevonden en hoe lang hij er mee bezig was, wie er bij betrokken waren en hij licht dit toe. Zo heeft hij 

een goed overzicht van de activiteiten die hij doet.  

5.2.2 Soorten logboeken 

Hieronder volgen enkele voorbeelden die je zou kunnen gebruiken bij het opstellen van je logboek. 

Zelf ben je vrij om het nog meer uit te breiden. Je kan het logboek op meerdere manieren 

vormgeven. Je zou het in kolommen of rijen kunnen doen, zie standaard logboek. Ook kan het in de 

vorm van een soort reisdagboek, waarbij gebruik wordt gemaakt van entries. Het is maar net wat je 

zelf prettiger vindt. Bij alle soorten logboeken kan het handig zijn om gebruik te maken van de 

STARRT methode (vermeld in hoofdstuk 8.1.2.1.) te gebruiken om de situatie te verduidelijken.  

5.2.2.1 Standaard logboek 

Logboek van Daan 

1. 
Datum/tijd 

2. Activiteit 3. Betrokkenen 4. Toelichting 

13-01-
2016 van 

Vandaag ben 
ik met mijn 
mentor mee 

Mijn mentor, 
Nathan, en zijn 
collega Natasha. 

Vandaag ben ik met mijn mentor mee geweest 
naar zijn bedrijf. Het was erg leuk om te zien hoe 
zijn bedrijf eruit zag. Natasha gaf mij een 
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09:00 – 
17:00 uur 

geweest naar 
zijn bedrijf. 

rondleiding. Zij is al vanaf het begin werkzaam 
binnen de organisatie en vertelde mij hoe het 
was ontstaan en wat Nathan allemaal heeft 
moeten doen om het bedrijf zo succesvol te 
krijgen. Vervolgens ging ik met een andere 
collega mee, Bram. Hij is degene die contacten 
legt met klanten. Ik moest mij netjes kleden 
voordat ik hierheen ging en ik snapte ook 
waarom. Samen met Bram gingen we bij twee 
potentiele klanten op bezoek. Ik heb natuurlijk 
niets gezegd, maar ik vond het wel interessant 
hoe hij zijn verhaal deed. Ik denk niet dat ik dat 
zomaar zou kunnen. Op de terug weg in de auto 
vertelde hij dat hoe hij het meestal aan pakt. Ik 
kreeg eigenlijk enorm zin om het ook te gaan 
proberen, maar ik denk dat ik het nu nog niet zou 
kunnen. Hij vertelde dat het bij hem in het begin 
ook niet zo makkelijk ging, maar naar mate je het 
vaker doet het je steeds makkelijker afgaat. 

    

    

    

 

Logboek van Daan 

Datum/ tijd: 13-01-2016 van 09:00 – 17:00 uur 

Activiteit Vandaag ben ik met mijn mentor mee geweest naar zijn bedrijf.  

Betrokkenen Mijn mentor, Nathan, en zijn collega’s Natasha en Bram. 

Toelichting Vandaag ben ik met mijn mentor mee geweest naar zijn bedrijf. Het was 
erg leuk om te zien hoe zijn bedrijf eruit zag. Natasha gaf mij een 
rondleiding. Zij is al vanaf het begin werkzaam binnen de organisatie en 
vertelde mij hoe het was ontstaan en wat Nathan allemaal heeft moeten 
doen om het bedrijf zo succesvol te krijgen. Vervolgens ging ik met een 
andere collega mee, Bram. Hij is degene die contacten legt met klanten. Ik 
moest mij netjes kleden voordat ik hierheen ging en ik snapte ook waarom. 
Samen met Bram gingen we bij twee potentiele klanten op bezoek. Ik heb 
natuurlijk niets gezegd, maar ik vond het wel interessant hoe hij zijn 
verhaal deed. Ik denk niet dat ik dat zomaar zou kunnen. Op de terug weg 
in de auto vertelde hij dat hoe hij het meestal aan pakt. Ik kreeg eigenlijk 
enorm zin om het ook te gaan proberen, maar ik denk dat ik het nu nog 
niet zou kunnen. Hij vertelde dat het bij hem in het begin ook niet zo 
makkelijk ging, maar naar mate je het vaker doet het je steeds makkelijker 
afgaat.  

Datum/ tijd 

Activiteit  

Betrokkenen  

Toelichting  

Datum/ tijd 

Activiteit  

Betrokkenen  

Toelichting  
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5.2.2.2 Logboek in de vorm van een reisdagboek 

Vaak als je op reis gaat maak je bizarre, leuke en spontane dingen mee. Het is dan natuurlijk 

ontzettend leuk om dit vast te leggen in een reisdagboek. Hierbij kun je de gehele route in kaart 

brengen, foto’s toevoegen van wat je hebt gezien, folders of brochures toevoegen, treinkaartjes er 

bij doen en noem maar op. Je schrijft bij het bestand wat je toevoegt wat je er van vond. Je kunt 

jezelf de vragen stellen wat je hebt gedaan die dag, wat je hebt geleerd, of je ook mensen hebt 

ontmoet, wat maakt die dag speciaal of wat maakt het vervelend. Ditzelfde zou je natuurlijk ook heel 

goed kunnen gebruiken in je leerproces. Hier volgt een voorbeeld: 

De eerste kennismaking met het 
bedrijfsleven! 
13-01-2016 Leeuwarden 

Vandaag ben ik met mijn mentor mee geweest naar 
zijn bedrijf. Het was erg leuk om te zien hoe zijn 
bedrijf eruit zag. Natasha gaf mij een rondleiding. Zij is 
al vanaf het begin werkzaam binnen de organisatie en 
vertelde mij hoe het was ontstaan en wat Nathan 
allemaal heeft moeten doen om het bedrijf zo 
succesvol te krijgen. Vervolgens ging ik met een 
andere collega mee, Bram. Hij is degene die contacten 
legt met klanten. Ik moest mij netjes kleden voordat ik 
hierheen ging en ik snapte ook waarom. Samen met 
Bram gingen we bij twee potentiele klanten op 
bezoek. Ik heb natuurlijk niets gezegd, maar ik vond 
het wel interessant hoe hij zijn verhaal deed. Ik denk 
niet dat ik dat zomaar zou kunnen. Op de terug weg in 
de auto vertelde hij dat hoe hij het meestal aan pakt. 
Ik kreeg eigenlijk enorm zin om het ook te gaan 
proberen, maar ik denk dat ik het nu nog niet zou 
kunnen. Hij vertelde dat het bij hem in het begin ook 
niet zo makkelijk ging, maar naar mate je het vaker 
doet het je steeds makkelijker afgaat. 
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BLOG 
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5.3 BLOG  
Bloggen is tegenwoordig een begrip dat eigenlijk niet meer is weg te denken. Steeds meer mensen 

en organisaties doen het. Het woord blog is afgeleid van weblog. Een blog kan op allerlei manieren 

worden ingezet en er kan geschreven worden over allerlei onderwerpen. Als mentee kun je een blog 

bijhouden over de vorderingen binnen de mentorrelatie. Je hebt dan een goed overzicht van je 

persoonlijke ontwikkeling en je kunt het delen met anderen.  

5.3.1 Stappenplan schrijven van een blog  

Hieronder volgen 10 stappen die je helpen bij het schrijven van een blog. 

1. Plannen. Het is belangrijk dat je van te voren tijd inplant om je blog te schrijven. Houdt 

rekening met een tijd van ongeveer 30 minuten, schrijf dit op in je agenda. 

 

2. Onderwerpskeuze. Je zorgt ervoor dat je 1 onderwerp per keer uitkiest. Ga in een ruimte 

zitten waarbij je niet wordt gestoord.  

 

3. Pen en papier. Door eerst je verhaal op papier te zetten kun je minder snel verhalen 

corrigeren en beleef je beter wat je schrijft.  

 

4. Focus en reflectie. Zet je onderwerp boven op het lege papiertje neer en schrijf zomaar een 

zin op. Bijvoorbeeld: Dat ik mij bezig houdt met (onderwerp) komt omdat,.. Je mag de 

komende 10 minuten niet stoppen met schrijven. Reflecteer op het onderwerp wat je hebt 

gekozen. Let niet op spelling! Dit komt later wel. Niets is fout.  

 

5. Teruglezen & omcirkelen. Als je klaar bent met het schrijven van deze reflectie, dan pas mag 

je het terug lezen. Je gaat nog niets weghalen. Je pakt een andere kleur pen en je omcirkelt 3 

woorden die het meest opvallen. Misschien helpt het om het aan jezelf voor te lezen, 

misschien zelfs hardop. Daarna plan je een uurtje in je agenda in om je eigen blog te 

redigeren.  

 

6. Redigeren. Nu mag je gaan corrigeren. Pak je papier erbij en typ het uit op je computer. Je 

bent nu vrij om de tekst aan te passen en er structuur in de brengen.  

 

7. Koptekst. Pas als de hele tekst is geschreven bedenk je wat voor titel je gaat gebruiken en 

eventueel ook subtitels.  

 

8. Eindredactie. Meestal bestaat een blog uit ongeveer 500 woorden. Zit je hierboven? Bekijk 

of je eventueel nog wat woorden weg kunt laten. Laat het eventueel aan iemand anders 

lezen. 

 

9. Spelling. Controleer op het laatst de spelling. Ook hiervoor kun je iemand het laten lezen en 

corrigeren.  

 

10. Beeld. Bekijk of je een foto hebt die past bij de blog die jij hebt geschreven. Dit kan een foto 

zijn, maar ook gewoon een plaatje van het internet.  

Op de volgende pagina is een voorbeeld te zien van een blog van een mentee (Miranda, 2015). 

Vrouw&media koppelt mensen in de journalistiek met een mentor. Er zijn meerdere vrouwen die 

hierover een blog hebben geschreven (vrouwenmedia, 2015) . 
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Figuur 3 Blog Mentorprogramma 2015 Vrouw & Media 
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VLOG 
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5.4 VLOG 
Bloggen kennen de meeste mensen wel, maar tegenwoordig is vloggen ook steeds populairder aan 

het worden. Een vlog is een afkorting van een video weblog. Het is een soort dagboek wat bestaat uit 

videobeelden. Het kan worden vergeleken met een soort persoonlijk journaal waarbij gebruik wordt 

gemaakt van video’s (Stooker, 2015). Je zou ook vlogs voor jezelf kunnen houden of voor jou en je 

mentor. 

5.4.1 Tips voor het maken van een vlog 

Een vlog maken is ontzettend leuk om te doen en je kunt je fantasie, je creativiteit en je passie in 

kwijt. Maar hoe moet je dit aanpakken? Hier volgen een aantal stappen die je kunt nemen om een 

vlog in elkaar te zetten (Stooker, 2015).  

 Bedenk eerst waar je het wilt opnemen en voor wie het bedoeld is. Zorg wel dat je 

verstaanbaar bent op de video, dus niet een bouwplaats bijvoorbeeld. Wel mag je out of the 

box denken en een leuke plaats bedenken. Zorg ook dat dit aansluit op je onderwerp en je 

doelgroep.  

 Zorg dat je origineel bent. Op YouTube staan een heleboel filmpjes en je kunt hier gerust wat 

inspiratie opdoen. Maar doe dit niet na en probeer je eigen originele vlog te maken.  

 Zorg voor een script. Je kunt natuurlijk wel wat verzinnen tijdens het maken van je video, 

maar het is wel prettig als je van de voren weet wat je ongeveer wilt gaan zeggen. Het kan 

ook in de vorm van spiekbriefjes en steekwoorden. Op deze manier zal je ook minder snel 

gaan voorlezen.  

 Je kunt het een aantal keer oefenen voordat je het origineel opneemt. Dit helpt je om beter 

uit je woorden te komen en een spontanere video te maken.  

 Zorg dat je je goed voelt. Als je ziek bent, je zwak voelt of iets dergelijks dan hoef je zeker 

niet te gaan vloggen. Je kunt dan niet spontaan zijn en je kan dan beter wachten dat je weer 

beter bent. Tenzij dit juist je boodschap is (Stooker, 2015).  

Figuur 4 Voorbeeld vlog 
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MOODBOARD 
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5.5 MOODBOARD  
Een moodboard is groot vel papier waar verschillende plaatjes worden opgeplakt om een bepaald 

doel aan te geven (kan ook digitaal). Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een bepaalde 

competentie, gedrag, leerproces e.d. waar je aan wilt werken. Soms kan het ook handig zijn om iets 

in beeld te brengen wat lastig is om te verwoorden. Ook voor mensen die niet goed zijn met het 

uitdrukken van woorden, kan het helpen om het visueel te maken. Op een moodboard kan je een 

bepaalde sfeer laten zien. Mood betekent ook sfeer. Vaak worden veel afbeeldingen gebruikt om iets 

duidelijk te maken, een afbeelding zegt ook meer dan woorden voor sommige mensen. Een 

moodboard kan ook heel goed helpen bij het maken van keuzes (Design2design, sd).  

5.5.1 Soorten moodboards 

Je kunt er voor kiezen om een moodboard digitaal te maken of door middel van knip en plak werk uit 

onder andere magazines.  

5.5.1.1 Digitaal moodboard 

Er zijn meerdere sites waarbij je een digitaal moodboard kunt maken. De top 10:.1. 

Mindmeister.com, 2. Polyvore.com, 3. Thymer.com, 4. Moodstream.gettyimages.com, 5. 

Mydeco.com, 6. Imgspark.com, 7. Wishlistr.com, 8. Stixy.com, 9. Evernote.com, 10. Flickr inspiration 

boards (Werkstudent, sd).  

Voorbeeld: Sanne zit op het VMBO en fotografeert in haar vrije tijd en vindt het leuk om kunstzinnige 

dingen te maken. Straks moet ze een keuze maken voor het beroepsonderwijs, maar wat zal ze 

kunnen doen? Ze bespreekt dit met haar mentor en hij adviseert haar om een moodboard te maken 

over haar passie en wat ze zichzelf later ziet doen. Dit doet ze digitaal en hieronder is het resultaat te 

zien. Dit helpt hun om te kijken welke opleiding hier bij zou passen. 

Figuur 5 Voorbeeld digitaal moodboard 

http://www.mindmeister.com/
http://www.mindmeister.com/
http://www.polyvore.com/
http://www.thymer.com/
http://moodstream.gettyimages.com/
http://mydeco.com/3d-planner/
http://mydeco.com/3d-planner/
http://www.imgspark.com/
http://www.wishlistr.com/
http://www.stixy.com/
http://www.evernote.com/
http://www.flickr.com/groups/inspirationboards/
http://www.flickr.com/groups/inspirationboards/
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5.5.1.2 Knip en plak moodboard 

Kies eerst wat voor achtergrond je gaat gebruiken. Het is wel het beste om een stevige achterkant te 

gebruiken, dit kan bijvoorbeeld een stuk karton, hout, mdf of iets dergelijks zijn. Als je het stuk hout 

of mdf gaat verven omdat je de kleur wilt veranderen, dan wordt er aangeraden om beide kanten 

een kleurtje te geven. Op deze manier zal de plaat niet krom komen te staan.  

Nu pak je allerlei tijdschriften, bonnetjes, foto’s, kaarten en alles wat je kunt bedenken. Bedenk wat 

aansluit bij de keuze die jij wilt maken. 

Hieronder is een voorbeeld te zien van een knip en plak moodboard. 

 

Figuur 6 Voorbeeld knip en plak moodboard 
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6 WAT ZIJN DE VOOR- EN NADELEN? 

6.1 VOORDELEN 
Portfolio  

Een voordeel van een portfolio is dat het je het zo persoonlijk kan maken als je het zelf wil. Doordat 

de mentee het zelf kan invullen. Ook heb je 24 uur per dag toegang tot je eigen portfolio. Er kan goed 

en direct worden gecommuniceerd tussen mentor en mentee.  

Logboek 

Een logboek is kosten- en tijdbesparend. Doordat je het online kan doen, kun je snel dingen 

opschrijven. Als je het liever schrijft dan is het voordeel weer dat je het heel persoonlijk kan houden. 

Blog 

Door het bijhouden van een blog kan er snel en op een leuke manier de ervaringen van verschillende 

mentee’s worden gedeeld. Door met elkaar in contact te komen kan er van elkaar geleerd worden.  

Vlog 

Het is een groot voordeel voor mensen die liever praten dan schrijven.  

Moodboard  

Bij een moodboard kan de mentee op een leuke manier zijn eigen ontwikkeling in kaart brengen. 

Doordat je verschillende voorwerpen verzameld die te maken hebben met jou ontwikkeling geeft dit 

een andere kijk over hoe een mentee over zichtzelf denkt. Het verhoogt het zelfvertrouwen.  

6.2 NADELEN 
Portfolio  

Het kan zijn dat er richtlijnen aan het portfolio worden gesteld. Op deze manier krijgt de mentee niet 

de kans om het zelf vorm te geven. Dit zou demotiverend kunnen werken. Daarbij komt een portfolio 

‘schools’ over.  

Logboek 

Je zou hier meer je eigen draai aan kunnen geven dan een portfolio, maar toch blijft een logboek 

enigszins een ‘schools’ concept.  

Blog 

Een nadeel van een blog kan zijn, dat de mentee’s niet alles met de andere mentee’s willen delen. Dit 

is natuurlijk ook niet verplicht. Een ander nadeel is dat alles online staat en je het hierdoor niet zo 

goed bij jezelf kunt houden. 

Vlog  

Voor mensen die onzeker zijn is dit waarschijnlijk geen goede optie. 

Moodboard  

Door gebruik te maken van een moodboard kan het zijn dat de mentee door de bomen het bos niet 

meer ziet. Een moodboard kan als onoverzichtelijk worden ervaren, omdat het bestaat uit 

verschillende plaatjes die bij elkaar worden gezocht.  
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7 VOLDOEN DE TOOLS AAN DE DESIGNCRITERIA? 

De volgende aspecten kwamen tijdens het 

vooronderzoek duidelijk naar voren: 

1. Vertrouwen: Het is van belang dat er een goede 

vertrouwensband is tussen mentor en mentee. 

Er moet een open relatie kunnen ontstaan en de 

mentee moet als het nodig is alles kunnen 

vertellen aan de mentor.  

2. Rol model: De mentee moet zich kunnen 

herkennen in de mentor en het gevoel hebben 

dat hij of zij verder komen.  

3. Meerwaarde: De tool die er wordt ontwikkeld 

moet wel een meerwaarde hebben voor de 

mentee. Het moet dus ook niet echt een 

‘schools’ concept zijn.  

Verder kwam bij het vooronderzoek naar voren dat het 

soms lastig kan zijn om het mentorprogramma te introduceren bij docententeams en om uit te 

leggen met wat voor vragen mentees naar een mentor kunnen.  

Portfolio  

Een portfolio klinkt natuurlijk wel een beetje ‘schools’ en als een verplichting, maar het hangt er 

natuurlijk wel vanaf hoe het vorm wordt gegeven en of de mentee nog vrij is om er zelf invulling aan 

te geven. Wel is het een goede manier op vertrouwen te creëren tussen de mentor en de mentee. 

Logboek 

Een logboek klinkt net als een portfolio natuurlijk wel een beetje ‘schools’ en als een verplichting, 

maar het hangt er natuurlijk wel vanaf hoe het vorm wordt gegeven en of de mentee nog vrij is om 

er zelf invulling aan te geven. Bij een logboek is de mentee wel iets meer vrij dan bij een portfolio. Bij 

een portfolio stel je van te voren en doel op en reflecteer je hierop. Bij een logboek geef je zelf 

invulling aan de inhoud. Ook voor het vertrouwen tussen de mentor en mentee is dit een handige 

manier. 

Blog 

Een blog is totaal niet ‘schools’, want dit wordt immers niet als verplichting opgelegd door school. 

Het is vaak juist iets wat door veel jongeren in hun vrije tijd wordt gedaan. Als ook een mentor af en 

toe een blog schrijft kan dit ook een rolmodel vormen voor de mentee en dat is ook goed voor het 

vertrouwen. Daarnaast kan een openbaar blog aan potentiele mentees worden laten zien en kan het 

ter verduidelijking in docententeams worden geïntroduceerd.  

Vlog  

Een vlog is het minst ‘schools’ van alle tools, maar kan zeker niet door alle mentees worden 

toegepast. 

Moodboard 

Een moodboard is een leuk en innovatief idee en ook niet ‘schools’. Het kan ook helpen om het 

vertrouwen tussen de mentor en de mentee te vergroten. 

Meerwaarde

Rol modelVertrouwen
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8 WAT VINDEN DE MENTEES VAN DE TOOLS? 

Het is belangrijk om te weten wat de mentees van Mentor Programma Friesland vinden van de 

verschillende tools die er zijn, zij zijn ten slotte de eindgebruikers. Om hier meer inzicht in te krijgen 

waren er enquêtes opgesteld die de mentees konden invullen. Aangezien zij al veel te maken krijgen 

met enquêtes was er besloten om dit niet rond te sturen. Er was een bijeenkomst gepland waarbij 

verschillende mensen aanwezig waren. Er waren drie mentees aanwezig en twee stagiaires van 

Mentor Programma Friesland. Hieronder zal per tool worden toegelicht wat er is besproken: 

Blog 

De meeste vonden een blog een erg leuk en innovatief idee. Een mentee vond het voor haarzelf iets 

minder aangezien niet heel erg van het typen was. Ze waren er wel over eens dat het belangrijk is dat 

ze de keuze kunnen maken om het te delen of voor jezelf te houden, daarnaast moet er een keuze 

knop zijn om het bericht anoniem te houden. Ook kwamen ze met het idee om een bericht naar 

elkaar te kunnen sturen. Een groot voordeel van een logboek is dat potentiele mentees de blogs 

kunnen bekijken om er achter te komen met wat voor vraag zij er heen kunnen gaan.  

Portfolio 

Het kwam erg duidelijk naar voren dat veel mensen dit een minder goed idee vonden. Bij het woord 

portfolio zouden de meeste al afhaken omdat het erg schools is en het als klinkt alsof het ‘moet’. 

Daarnaast kost het ook nog eens meer tijd om het in elkaar te zetten en de verschillende onderdelen 

te verzamelen.  

Logboek 

Een logboek vond eigenlijk iedereen een goed idee, deze kwam sterk naar voren en is veel beter dan 

een portfolio. Sommige vonden het makkelijker om te schrijven, dan te typen. Anderen vonden 

typen juist weer prettiger. Hierbij zouden ze ook bij willen/kunnen houden wat ze hebben geleerd. Ze 

zouden het graag wel simpel willen houden en niet te ingewikkeld. Wel willen ze voorbeeldvragen in 

het logboek hebben, deze moeten niet verplicht zijn om in te vullen maar optioneel. Methodes die 

gebruikt zouden kunnen worden zijn onder andere STARRT om de situaties te beschrijven.  

Vlog 

Een vlog is lastig om te maken en ook zeker niet anoniem. Kan wel handig zijn voor mensen die het 

moeilijk vinden om iets te typen, maar meer van het praten zijn. Het is niet handig om dit als enige 

tool te doen, wel zou het gekoppeld kunnen worden aan een blog.  

Moodboard 

Een moodboard is wel een leuk idee, maar kan ietwat omslachtig zijn. Een verslagje vinden ze 

makkelijker. Wel kan het handig zijn voor mensen die niet goed uit hun woorden komen, maar wat 

creatiever zijn.  
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9 CONCLUSIE  

Er is een aantal tools ontwikkeld naar aanleiding van de vraag ‘Hoe kunnen mbo studenten hun 

persoonlijke ontwikkeling in een mentorrelatie het beste tot uiting laten komen?’ Uiteindelijk zijn de 

tools niet alleen voor mbo studenten te gebruiken. Het kan ook gebruikt worden door andere 

mentees. Er zijn vijf tools ontwikkeld, namelijk portfolio, logboek, blog, vlog en moodboard.  

Bij een portfolio wordt van te voren een doel opgesteld, dit wordt SMART gedaan. Regelmatig 

reflecteert de mentee op de voortgang of een situatie die zich heeft voorgedaan. Dit kan gedaan 

worden aan de hand van STARRT of het reflectiemodel van Korthagen. Een portfolio wordt 

doorgaans gebruikt om gedrag te veranderen. Een logboek wordt gezien als een vorm van een 

dagboek waarin gebeurtenissen worden vastgelegd. Door het vastleggen van de gebeurtenissen die 

er dagelijks plaats vinden, is het makkelijker voor de mentee om een overzicht te creëren van zo’n 

proces waar aan gewerkt wordt. Dit kan bijgehouden worden in een standaard logboek of een 

logboek in de vorm van een reisdagboek. Bloggen is afgeleid van het woord weblog. Een blog kan op 

allerlei manieren worden ingezet en er kan geschreven worden over allerlei onderwerpen. Als 

mentee kun je een blog bijhouden over de vorderingen binnen de mentorrelatie. Je hebt dan een 

goed overzicht van je persoonlijke ontwikkeling en je kunt het delen met anderen. Bloggen kennen 

de meeste mensen wel, maar tegenwoordig is vloggen ook steeds populairder aan het worden. Een 

vlog is een afkorting van een video weblog. Het is een soort dagboek wat bestaat uit videobeelden. 

Het kan worden vergeleken met een soort persoonlijk journaal waarbij gebruik wordt gemaakt van 

video’s. Het kan gebruikt worden voor mensen die beter praten dan schrijven. Een moodboard is 

groot vel papier waar verschillende plaatjes worden opgeplakt om een bepaald doel aan te geven 

(kan ook digitaal). Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een bepaalde competentie, gedrag, 

leerproces e.d. waar de mentee aan wilt werken. Soms kan het ook handig zijn om iets in beeld te 

brengen wat lastig is om te verwoorden. Ook voor mensen die niet goed zijn met het uitdrukken van 

woorden, kan het helpen om het visueel te maken. 

Volgens de designcriteria is een blog de beste tool die gebruikt kan worden. Een blog voldoet 

namelijk aan alle designcriteria. Het is niet ‘schools’ en is tegenwoordig erg populair onder de 

jongeren. Het kan ook het vertrouwen vergroten tussen de mentor en mentee. Als de mentor af en 

toe ook iets schrijft over zijn of haar rol als mentor kan het ook fungeren als rolmodel.  

Tijdens de groepsinterview kwam duidelijk naar voren dat een logboek en een blog de beste ideeën 

waren. Zij zouden zelf het snelst gebruik maken van een logboek omdat ze het dan persoonlijk willen 

houden. Ze denken dat een logboek snel en gemakkelijk bij te houden is. Een blog vonden ze erg 

innovatief en kan voor anderen wellicht wel goed werken.  



 

30 | P a g i n a  
 

10 AANBEVELING  

Tijdens de groepsinterview werd duidelijk dat elke tool eigenlijk goed is. Iedereen had wel een 

voorkeur. In deze groep kwam een logboek het sterkst naar voren. Wel gaven ze aan dat voor 

iedereen een andere tool handig kan zijn. Voor mensen die goed zijn met woorden kan een blog, 

logboek of portfolio handig zijn. Voor mensen die niet goed kunnen schrijven, maar liever willen 

praten kan een vlog erg handig zijn. Een moodboard is weer goed voor mensen die niet goed zijn met 

woorden, maar wel goed in het uitrukken in afbeeldingen en dergelijke. Zo heeft elke tool zijn voor- 

en nadelen en past elke tool bij iemand anders.  

Het grote voordeel van een blog is dat het ook kan worden laten zien aan de docententeams en 

potentiele mentees. Hierdoor kunnen zij in een verhaal lezen wat Mentor Programma Friesland kan 

bieden. Dit geldt ook voor een vlog. Bij de andere tools wordt dit lastiger.  

Het is daarom ook raadzaam om elke tool te gaan gebruiken. Enkel wordt er verwacht dat het lastig 

is om alle tools ‘zomaar’ binnen Mentor Programma Friesland in te burgeren. Om deze reden zouden 

HRM studenten van Stenden verder kunnen met dit product. Zij kunnen de verschillende tools gaan 

testen en wellicht veranderen of aanscherpen. Al deze tools zijn enkel op basis van meningen en 

theorieën ontwikkeld. Echter is het niet getest op de mentees, daarvoor was de periode van 

onderzoek te kort.  

Mits het budget van Mentor Programma Friesland het toelaat is het ook mogelijk om al deze tools te 

combineren op één site. Er kan een site ontwikkeld worden waarbij alle tools optioneel zijn. Elke 

mentee krijgt inloggegevens en kan op deze manier een keuze maken tussen de tools. De 

handleidingen kunnen hierbij gebruikt worden als uitleg hoe zij de tools kunnen gebruiken. Op deze 

manier is er voor iedereen wat en hoeven ze niet beslist te kiezen, maar kunnen ze ook meerdere 

tools gebruiken.   
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12 BIJLAGE ENQUÊTE 

 

 

Enquête mentoring 

 

Leeftijd: 

Geslacht: 

Hoelang ben je al gekoppeld aan een mentor?:  

 
 

Wij doen een onderzoek naar een tool die kan helpen bij het vastleggen van de 

ontwikkeling van de mentee. Hierdoor kan de mentee zich verder ontplooien. Er is 

onderzoek gedaan naar welke tools hiervoor geschikt zouden kunnen zijn. Het is wel van 

belang om de mening van mentees zelf te horen over deze verschillende producten.  

 

Deze enquête zal slechts enkele minuten duren om in te vullen. Alvast bedankt! Je mag 

de enquête mailen naar rebecca.broers@student.stenden.com. Graag ontvangen wij deze 

enquête voor woensdag 13 januari.  

 
 

 
 

Vraag Antwoord 

Portfolio Ja Nee 

Heb je wel eens gebruik gemaakt van een portfolio? (Een portfolio is een 

verzameling van je werk waarin je bewijzen verzamelt van je bekwaamheid en 

voortgang) 
☐ ☐ 

Vond je een portfolio nuttig? (Indien je nooit gebruik hebt gemaakt van een 

portfolio kun je wellicht bedenken of het nuttig kan zijn) ☐ ☐ 

Vond je een portfolio maken leuk? (Indien je nooit gebruik hebt gemaakt van een 

portfolio kun je wellicht bedenken of het je leuk lijkt) ☐ ☐ 

Denk je dat een portfolio een handige tool is om te gebruiken in een 

mentorrelatie? ☐ ☐ 

Eventuele toelichting:  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rebecca.broers@student.stenden.com
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Logboek Ja Nee 

Heb je wel eens gebruik gemaakt van een logboek? (Een logboek is een soort 

dagboek waarin je alle gebeurtenissen en ervaringen bijhoudt) ☐ ☐ 

Vond je een logboek nuttig? (Indien je nooit gebruik hebt gemaakt van een 

logboek kun je wellicht bedenken of het nuttig kan zijn) ☐ ☐ 

Vond je een logboek maken leuk? (Indien je nooit gebruik hebt gemaakt van een 

logboek kun je wellicht bedenken of het je leuk lijkt) ☐ ☐ 

Denk je dat een logboek een handige tool is om te gebruiken in een 

mentorrelatie? ☐ ☐ 

Eventuele toelichting: 
 
 
 
 
 
 
 

Blog Ja Nee 

Heb je wel eens gebruik gemaakt van een blog? (Een blog is soort online dagboek 

op een website wat foto’s en tekst kan bevatten) ☐ ☐ 

Vond je een blog nuttig? (Indien je nooit gebruik hebt gemaakt van een blog kun 

je wellicht bedenken of het nuttig kan zijn) ☐ ☐ 

Vond je een blog maken leuk? (Indien je nooit gebruik hebt gemaakt van een blog 

kun je wellicht bedenken of het je leuk lijkt) ☐ ☐ 

Denk je dat een blog een handige tool is om te gebruiken in een mentorrelatie? ☐ ☐ 

Eventuele toelichting: 
 
 
 
 
 
 
 

Vlog Ja Nee 

Heb je wel eens gebruik gemaakt van een vlog? (Een vlog is video weblog) ☐ ☐ 

Vond je een vlog nuttig? (Indien je nooit gebruik hebt gemaakt van een vlog kun je 

wellicht bedenken of het nuttig kan zijn) ☐ ☐ 

Vond je een vlog maken leuk? (Indien je nooit gebruik hebt gemaakt van een vlog 

kun je wellicht bedenken of het je leuk lijkt) ☐ ☐ 

Denk je dat een vlog een handige tool is om te gebruiken in een mentorrelatie? ☐ ☐ 

Eventuele toelichting: 
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Moodboard Ja Nee 

Heb je wel eens gebruik gemaakt van een moodboard? (Een moodboard is 

beeldcollage waarin leef-/werk omgeving, carrière, toekomstbeeld en 

vrijetijdsbesteding kan worden weergegeven) 
☐ ☐ 

Vond je een moodboard nuttig? (Indien je nooit gebruik hebt gemaakt van een 

moodboard kun je wellicht bedenken of het nuttig kan zijn) ☐ ☐ 

Vond je een moodboard maken leuk? (Indien je nooit gebruik hebt gemaakt van 

een moodboard kun je wellicht bedenken of het je leuk lijkt) ☐ ☐ 

Denk je dat een moodboard een handige tool is om te gebruiken in een 

mentorrelatie? ☐ ☐ 

Eventuele toelichting:  
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13 BIJLAGE POSTER 

Dit is de poster zoals het in z’n geheel eruit ziet. Helaas is 

het op A4 formaat niet te lezen. Om deze reden is de 

poster opgesplitst in verschillende delen om ervoor te 

zorgen dat de tekst leesbaar is.  
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