
123

3.4. Paul Hennissen: Trainen van mentoren 

De bijdrage is gebaseerd op onderzoek dat Paul Hennissen samen met Frank 

Crasborn heeft verricht naar effecten van trainingen begeleidingsvaardigheden 

voor mentoren (Crasborn & Hennissen, 2010). In deze bijdrage is gebruik 

gemaakt van het artikel dat in het tijdschrift voor lerarenopleiders (Crasborn, 

Hennissen, Brouwer, Korthagen & Bergen, 2014) en het artikel dat in een 

internationaal boek over opleiden in de school (Crasborn & Hennissen, 2014a) is 

verschenen.

3.4.1. Aanleiding

Binnen Opleiden in de School staat het begeleiden van leerprocessen van 

aanstaande leraren door mentoren de laatste jaren sterk in de belangstelling. 

De opbrengst van werkplekbegeleiding door mentoren hangt onder meer af van 

de kwaliteit van de begeleidingsrelaties. Een belangrijk aspect van effectieve 

begeleiding is de mate waarin er in een specifieke leerwerksituatie sprake is van 

een match tussen de aanpak van de mentor en kenmerken en behoeften van de 

nieuwe leraar. Het vinden van die afstemming lukt echter niet altijd: de ‘M(atch)-

factor’ lijkt dan te ontbreken. Uit onderzoek van Graus (2012) onder vierdejaars 

pabo-studenten (N=92) bleek onder andere dat tweederde van hen wel eens 

fricties had ervaren in de samenwerking met hun mentoren. In ruim 80% van de 

gevallen ging het daarbij om fricties op het communicatieve en interpersoonlijke 

vlak. In de ogen van de studenten hadden die een negatief effect op de kwaliteit 

van het leren en op hun gevoel van eigenwaarde. Een relevante vraag is daarom 

hoe in begeleidingsrelaties fricties in de communicatie, die niet productief zijn 

voor het leren van de nieuwe leraar, voorkomen kunnen worden. Anders gezegd, 

hoe een optimale match tussen mentor en nieuwe leraar gerealiseerd kan worden 

en wat de inhoud en opzet van een training voor mentoren dient te zijn.

3.4.2. Hoe is te werk gegaan?

Er is een literatuurstudie uitgevoerd naar oorzaken van fricties (Crasborn et 

al., 2014), rollen van mentoren in begeleidingsgesprekken en eisen die aan 

trainingen worden gesteld (Crasborn & Hennissen, 2014a). Tenslotte worden er 

jaarlijks 180 mentoren getraind in begeleidingsvaardigheden en wordt de training 

geëvalueerd m.b.v. een digitale enquête. 

3
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3.4.3. Wat zijn de resultaten?

In de literatuur worden verschillende oorzaken genoemd die effectieve 

communicatie tussen mentoren en aanstaande leraren kunnen belemmeren. 

Een remmende factor is bijvoorbeeld dat mentoren vaak niet gewend zijn hun 

praktijkkennis en ervaring met anderen te delen en te bespreken, omdat ze 

hun hoofdtaak als leraar van leerlingen in relatieve geïsoleerdheid uitvoeren. 

Aanstaande leraren op hun beurt vinden het soms moeilijk om hulpvragen 

te stellen omdat ze bang zijn de indruk te wekken niet competent te zijn en/

of een positieve beoordeling in gevaar brengen. Ook verschillende ideeën en 

verwachtingen ten aanzien van (leren) lesgeven en de rol van de mentor kunnen 

moeilijkheden opleveren in de communicatie. 

Een ander obstakel dat effectieve communicatie in begeleidingsgesprekken kan 

remmen, is de behoefte van mentoren en aanstaande leraren om conflicten te 

vermijden. Uit het hierboven aangehaalde onderzoek van Graus (2012) kwam 

ook naar voren dat 64% van de ondervraagde pabo-studenten fricties in de 

begeleidingsrelatie niet bespreekbaar durfden te maken met hun mentor. Ze 

gaven daarbij aan het lastig te vinden om de aanleiding te formuleren op basis 

waarvan een gesprek hierover zou moeten plaatsvinden. 

Als gevolg van de genoemde belemmerende factoren kunnen de begeleidingsrelatie 

(in het bijzonder de kwaliteit van begeleidingsgesprekken) en de leeropbrengsten 

voor de aanstaande leraar onder druk komen te staan. Kant en klare recepten voor 

het begeleiden van aanstaande leraren op de werkplek zijn echter niet voorhanden. 

Ook een magische, vooraf te fabriceren, effectieve match tussen een mentor en een 

aanstaande leraar ligt niet voor het oprapen. Onderzoek hiernaar levert tot nu toe 

geen eenduidige uitspraken op over gemeenschappelijke kenmerken die mentoren en 

aanstaande leraren zouden moeten hebben om tot een succesvolle begeleidingsrelatie 

te komen (Rajuan, Beijaard, & Verloop, 2008). De mentor en de aanstaande leraar 

zullen die in gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten opbouwen. Om een 

productieve begeleidingsrelatie op te bouwen is het van belang dat de mentor over 

een flexibel repertoire aan begeleidingsvaardigheden beschikt en dat hij regelmatig 

reflecteert op de uitvoering van zijn mentorrollen in begeleidingsgesprekken. 

 

Het realiseren van de juiste match vereist van de mentor flexibiliteit in zijn 

begeleidingsgedrag, zodat hij kan aansluiten bij de behoeften en kenmerken van 

de student. Uit onderzoek (Crasborn & Hennissen, 2010) blijkt dat niet-getrainde 

mentoren hun gedrag nauwelijks aanpassen en vooral een beoordelende en 

adviserende rol gebruiken en handhaven (rechterkant Figuur 3.4). Om mentoren 

te helpen flexibeler te worden is het van belang om ook een coachende rol 

te kunnen gebruiken (linkerkant Figuur 3.4). Een training in non-directieve 

begeleidingsvaardigheden kan effectief zijn. 
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Het MEntor Rollen In Dialogen (MERID) model helpt het rolgedrag van mentoren 

in kaart te brengen. In het model worden op basis van twee dimensies 4 

basisrollen van mentoren in begeleidingsgesprekken onderscheiden. De verticale 

as visualiseert de mate waarin een mentor de gespreksthema’s inbrengt. Deze 

as is een continuüm met twee polen: actief en reactief. Een positie op het 

bovenste deel van de as betekent dat de mentor zelf de meeste gespreksthema’s 

inbrengt (actief), terwijl een positie op het onderste deel van de as betekent dat 

de aanstaande leraar de meeste thema’s inbrengt en de mentor daarop inspeelt 

(reactief). De horizontale as geeft aan in welke mate een mentor het gesprek 

stuurt door middel van het gebruik van directieve begeleidingsvaardigheden 

zoals bijvoorbeeld oordelen, mening geven en adviseren of meer non-directieve 

vaardigheden zoals bijvoorbeeld luisteren, samenvatten en doorvragen. Deze 

dimensie is ook een continuüm met twee polen: non-directief en directief. 

Links op de as is sprake van overwegend non-directieve interventies en een 

positie meer rechts op de as staat voor het gebruik van overwegend directieve 

interventies. Door beide dimensies met elkaar te combineren ontstaan vier 

basisrollen van mentoren in begeleidingsgesprekken: ‘imperator’, ‘advisor’, 

‘encourager’ en ‘initiator’. 

Het MERID-model is ontwikkeld op basis van twee wetenschappelijke studies. 

Het concept kwam tot stand via een review (Hennissen e.a., 2008) van 26 

empirische studies naar observeerbare aspecten van begeleidingsgesprekken. Er 

werden vijf aspecten gevonden: inhoud, fasering, spreektijd, inbreng thema’s en 

sturing. De twee laatst genoemde aspecten vormen de beide dimensies van het 

MERID-model.

Figuur 3.4: MERID model
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De tweede studie bestond uit een empirische exploratie van het model (Crasborn 

e.a., 2011). Er werden 20 transcripties van authentieke begeleidingsgesprekken 

met in totaal 112 gespreksonderwerpen en 440 interventies van mentoren 

gecodeerd en geanalyseerd. De resultaten van een Chi-kwadraat toets en een 

log lineaire analyse toonden de onafhankelijkheid van de beide dimensies van 

het model aan. Uit een clusteranalyse kwam naar voren dat de vier in het model 

onderscheiden mentorrollen ook in de praktijk van de begeleidingsgesprekken 

van de respondentengroep voorkwamen. 

De Nieuwste Pabo heeft afgesproken met het werkveld om alle mentoren 

te trainen in begeleidingsvaardigheden. In de training wordt gefocust op de 

‘encourager’-rol en worden vooral non-directieve vaardigheden (luisteren, 

samenvatten, doorvragen) geoefend gekoppeld aan de fasen van het ALACT-

model: handeling (1), terugblikken (2), kern benoemen (3), alternatieven 

bedenken (4), uitproberen (5). De kwaliteit van de training wordt voor een groot 

deel bepaald door de kwaliteit van de trainers en de trainingsopzet. De opgezette 

(SMART-) training is gebaseerd op een aantal trainingsdidactische principes 

(Crasborn & Hennissen, 2014a) van realistisch opleiden en micro-counselling. De 

werking van de training is sterker als: 

• er gebruik gemaakt wordt van praktijkervaringen van de deelnemers;

• er tussen de bijeenkomsten vaardigheden geoefend worden 

(huiswerkopdrachten);

• er een koppeling is tussen praktijk en theorie; 

• deelnemers systematisch hun eigen voortgang bewaken (logboekreflecties);

• er ingegaan wordt op de behoeften van de deelnemers tijdens het programma;

• er voldoende veiligheid wordt gecreëerd tijdens de bijeenkomsten.

Om systematisch aparte begeleidingsvaardigheden te trainen, is het van belang 

om micro-counsellingsprincipes in een bepaalde activiteitenvolgorde in te zetten: 

trainer geeft voorbeeld van vaardigheid, trainer benoemt de geobserveerde 

vaardigheid, deelnemers oefenen met het doel om zo goed mogelijk na te doen, 

feedback van de trainer en peers, benoemen van de moeilijkheden met feedback 

van de trainer.

Om vast te stellen in hoeverre de training voldoet aan de eisen die gesteld 

worden, wordt elke training geëvalueerd met een tevredenheidsvragenlijst van 15 

vragen. Vijf vragen hebben betrekking op aansluiten bij de cursisten, vijf op de 

koppeling tussen praktijk en theorie (bv. “de ervaringen van de deelnemers zijn 

besproken en gebruikt tijdens de bijeenkomsten”) en vijf op de trainers (bv. “de 

trainers creëerden een open en veilige leeromgeving tijdens de bijeenkomsten”). 

De gemiddelde score is 4.5 op een 5punts Likertschaal waarbij 1 sterk oneens is 
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en 5 sterk mee eens. Kortom er is sprake van een hoge mate van tevredenheid 

onder de deelnemers en de deelnemers gaven aan dat de  genoemde 

opleidingsdidactische principes in de training sterk aanwezig zijn.

De Nieuwste Pabo trainde de laatste jaren telkens 180 mentoren uitgevoerd door 

6 trainers, in groepen van gemiddeld 18. Elke training bestaat uit 7 dagdelen. 

Kortom een grote investering in tijd, die door de deelnemers hoog gewaardeerd 

wordt.

3.4.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

Uit ‘learner reports’ van honderden mentoren in het primair onderwijs, die een 

specifieke training in begeleidingsvaardigheden volgden (Crasborn & Hennissen, 

2010) komt naar voren dat deelnemers zowel in hun handelen als in hun denken 

anders te werk gaan. Reflectievaardigheden op basis van het MERID-model 

leveren een bijdrage aan de bewustwording, explicitering en verbreding van 

(impliciete) cognities en perspectieven op (eigen) begeleidersrol(len). Mentoren 

rapporteren dat het model herkenbaar en gemakkelijk te doorgronden is, omdat 

het bestaat uit de combinatie van twee observeerbare en voor mentoren zeer 

herkenbare componenten van een begeleidingsgesprek. Ze melden daarnaast 

dat een rolprofiel zoals Figuur 3.5 op basis van het model hun rol in een 

begeleidingsgesprek in één oogopslag duidelijk maakt en helpt om (beter) inzicht 

te krijgen in het eigen (vaak onbewuste) rolpatroon (Crasborn et al., 2014).

Figuur 3.5: Rolprofiel begeleidingsgesprek

Ook geven mentoren aan dat het MERID-model laat zien dat er niet 

zoiets bestaat als een universele begeleidingsaanpak, maar dat effectief 

begeleiden betekent: het kunnen werken vanuit diverse begeleidersrollen 
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en begeleidingsstrategieën. Dit besef motiveert velen om zich verder te 

professionaliseren als begeleider van aanstaande leraren. Tot slot rapporteren 

mentoren dat het MERID-model ook een relevant referentiekader voor 

reflectie is in andere educatieve contexten, bijvoorbeeld bij het lesgeven aan 

en begeleiden van leerlingen, bij het voeren van oudergesprekken en in de 

omgang met collega’s. Op basis van dit soort gegevens lijken reflectieactiviteiten 

op basis van het MERID-model een bijdrage te kunnen leveren aan het 

vermogen van mentoren om het (eigen) handelen in gesprekken (beter) waar 

te nemen, te benoemen en bespreekbaar te maken. Daarmee kan een eerste 

of nieuwe belangrijke stap worden gezet op weg naar de ontwikkeling van 

meer professionaliteit in het voeren van begeleidingsgesprekken. Het MERID-

model lijkt een bruikbaar referentiekader voor reflectie dat steun kan bieden 

aan de tienduizenden mentoren en aanstaande leraren die jaarlijks actief zijn 

in onze scholen. Een reflectieve mentor die over een breed repertoire aan 

begeleidersrollen- en vaardigheden beschikt heeft tenslotte meer kans om met 

de M-factor het begeleidingstoneel te betreden en daarmee een effectieve 

bijdrage te leveren aan het leren van aanstaande leraren.

3.4.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

De resultaten van het onderzoek zijn de laatste vier jaren verspreid via vele 

trainingen zowel voor mentoren van primair onderwijs als voortgezet onderwijs 

in Limburg. Daarnaast zijn er alleen of samen met Frank Crasborn presentaties 

verzorgd voor lerarenopleiders in  

• februari 2012 tijdens het congres voor lerarenopleiders te Antwerpen, ‘Een 

reflectie-instrument voor begeleiders van nieuwe leraren’;

• oktober 2013 tijdens de Inspiratiedag van Fontys Lectoraten te Eindhoven, ‘De 

M-factor in (begeleidings)gesprekken monitoren’;

• april 2014 tijdens het Colloquium van het expertisenetwerk Professionele 

ontwikkeling van lerarenopleiders te Amsterdam, ‘Op zoek naar de M-factor 

van de werkplekbegeleider’;

• april 2014 tijdens de jaarlijkse studiedag Pabo Tilburg, ‘De M-factor in 

(begeleidings)gesprekken monitoren’;

• maart 2015 tijdens het congres van lerarenopleiders te Arnhem, ‘De M(atch)-

factor in begeleidingsgesprekken monitoren’.

Internationaal is er aandacht besteed aan het onderzoek tijdens de jaarlijkse 

Amerikaanse onderzoeksconferentie AERA 

• in april 2011 te New Orleans getiteld ‘Clarifying pre-service teacher perceptions 

of mentor teachers’ use of supervisory skills’;

• in april 2015 te Chicago getiteld ‘Training Mentor Teachers for Effective 

Supervision: A Focus on Cognition and Behavior’.
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