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• Waardevolle input voor mentoren
• Voor elke docent een uitgebreid
Mentorrapport
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MENTORSCAN VO
Met de Mentorscan VO evalueren leerlingen hun mentor: over het (al dan niet goede) contact
dat zij hebben met hun mentor, over het klassenklimaat, over de begeleidingsgesprekken
die zij met hun mentor voeren (over leerprestaties, over sociaal-emotionele kwesties, over
gedrag, e.d.), over de begeleiding bij de sector-/profielkeuze, enzovoort.
Met behulp van dit instrument verschaffen we mentoren relevante input/feedback van
leerlingen met behulp waarvan zij gericht aan hun competenties en persoonlijke ontwikkeling
kunnen werken.

Vragenlijst
We maken voor uw school een vragenlijst op maat waarbij onze ‘basisvragenlijst’ het
uitgangspunt vormt.

Methode
Het onderzoek vindt online plaats. Leerlingen vullen op school (tijdens een mentoruur) op een
laptop, tablet of smartphone een online vragenlijst in. Het invullen van de vragenlijst neemt niet
meer dan 10 minuten in beslag.

Rapport
Voor elke mentor stellen we een Mentorrapport op dat onder meer bevat:
- De scores op alle vragen die aan de leerlingen zijn voorgelegd.
- Zijn/haar scores afgezet tegen de gemiddelde scores van alle mentoren uit het team/
afdeling en/of van de school.
- De scores afgezet tegen landelijke cijfers VO oftewel een benchmark.

Kosten

De vaste kosten voor de Mentorscan VO bedragen € 295,- (excl. 21% BTW) voor het
intakegesprek (op school), het in overleg ontwikkelen van de vragenlijst en het opstellen van
de instructie met inlogcodes voor de leerlingen. De variabele kosten zijn afhankelijk van het
aantal mentoren dat u door de leerlingen laat evalueren.
Het aantal mentoren dat wordt geëvalueerd		

Kosten
(excl. 21% BTW)

10 tot en met 20 mentoren				
21 tot en met 50 mentoren				
51 tot en met 100 mentoren
meer dan 100 mentoren				

€ 21,50 per mentor
€ 19,50 per mentor
€ 17,50 per mentor
€ 15,50 per mentor
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