Handreiking mentoren
Hoe je het verschil maakt voor die éne
leerling

Inleiding
In deze tijd van quarantaine zien we dat niet elke leerling gedijt bij les op afstand. De structuur
van de school is weggevallen, hun ouders kunnen niet helpen omdat zij in een vitaal beroep
werken, of omdat ze niet zo goed Nederlands spreken, broertjes en zusje rennen rond en
leiden hen af. Nu de scholen zeker nog tot het einde van de meivakantie gesloten zijn dreigen
zij een leerachterstand op te lopen.
Veel scholen onderkennen bovenstaand probleem en er ontstaan verschillende initiatieven. Zo
ook op Academie Tien, een middelbare school in het Utrechtse Leidsche Rijn. Op deze school
wordt sinds het begin van de schoolsluiting met veel succes gewerkt met vrijwilligers die
leerlingen bij de les proberen te houden. In de praktijk betekent dit dat de vrijwilliger drie keer
per week, ongeveer een half uur (video)belt met de leerling. Dit gesprek is vooral bedoeld om
de leerling aandacht te geven, te stimuleren en bijvoorbeeld te helpen met plannen en
organiseren. Deze rol is aanvullend op die van de docent en de mentor.
Dit initiatief verdient een landelijke aanpak. Daarom start de VO-raad, samen met Academie
Tien, ‘Thuisschoolmaatje’. Via www.thuisschoolmaatje.nl kunnen vrijwilligers uit het hele land
zich aanmelden. Daarnaast organiseert de VO-raad een netwerk van regiocoördinatoren die de
vraag van scholen en het aanbod van vrijwilligers bij elkaar brengt.
Wij vinden het geweldig dat jij als mentor jouw steentje bij wilt dragen! In dit document vind je
de nodige informatie over jouw rol als mentor, het stappenplan en enkele aandachtspunten.
Tot slot: als informatie in dit document niet duidelijk is of er mist informatie dan horen wij dat
graag.
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Hoe Thuisschoolmaatje werkt
Thuisschoolmaatje is zo ingericht dat, via een netwerk van vrijwilligers, regio-coördinatoren en
mentoren (contactpersonen binnen scholen), de leerlingen die dat nodig hebben een steuntje
in de rug krijgen.
Thuisschoolmaatje werft en traint vrijwilligers en regio-coördinatoren. Ook wijzen wij
vrijwilligers toe aan regio-coördinatoren. De regio-coördinatoren hebben contact met de
vrijwilligers en de scholen of contactpersonen binnen de scholen. Vaak zullen dat mentoren
zijn. De mentoren hebben contact met de vrijwilligers, de leerlingen en de ouders van de
leerlingen.

Jouw rol bij Thuisschoolmaatje
Wat is jouw rol?

Als mentor op een middelbare school is het jouw rol om leerlingen te selecteren die extra
ondersteuning kunnen gebruiken in de vorm van een thuiswerkmaatje. Dat doe je eventueel in
overleg met de zorgcoördinator op de school. Vervolgens formuleer je de ondersteuningsvraag
per leerling. Je vraagt toestemming aan de leerling en ouder(s)/verzorger(s) om de leerling aan
te merken voor een maatje. Zodra zij akkoord zijn geef je een signaal aan de regiocoördinator
en krijgt de leerling een vrijwilliger toegewezen. Als mentor houd jij een warme overdracht
met de vrijwilliger en onderhoud je vervolgens tweewekelijks contact met de leerling en de
vrijwilliger.

Stappenplan mentor
1. Inventarisatie leerlingen met een kwetsbare thuissituatie
Als eerste stap is het belangrijk om te inventariseren welke leerlingen zich in een kwetsbare
thuissituatie bevinden. Bij kwetsbare thuissituatie kan gedacht worden aan:
• Beide ouders werken in de vitale sector en er is geen opvang voor deze leerlingen.
• Gezinsleden zijn getroffen door corona en er is geen ondersteuning voor de leerling
beschikbaar.
• Ouders zijn de Nederlandse taal niet machtig en er zijn in huis geen gezinsleden beschikbaar
die een leerling kunnen ondersteunen in dagelijkse werkzaamheden.
• Er is weinig structuur in het gezinsleven waardoor het een leerling niet lukt om zich te
houden aan een dagritme waarin schoolwerk gedaan kan worden.
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• etc.
Er zijn uiteraard geen 'harde' definities voor de categorie ‘kwetsbare thuissituatie’. We gaan
hier uit van het professioneel oordeel als mentor. Het kan helpen om te overleggen met de
zorgcoördinator van jouw school.
2. Hulpvraag definiëren
De mentor definieert voor de leerlingen met een kwetsbare thuissituatie een hulpvraag voor
het thuisonderwijs. Dat mag gewoon in één of twee zinnen, maar die informatie wordt
gebruikt bij het indelen en informeren van vrijwilligers. Hulpvragen die bijvoorbeeld zijn
binnengekomen:
• “Deze leerling is snel afgeleid, ook thuis met het gezin. Hij heeft hulp nodig bij overzicht,
taakinitiatie, taak afronden en organisatie schoolwerk. Hij is onzeker en twijfelt over zijn eigen
capaciteiten, het helpt daarom ook als we aandacht besteden aan het vergroten van zijn
zelfvertrouwen.”
• “Er is niemand thuis aan wie ze hulp kan vragen over haar werk. Er is behoefte aan aandacht
en steun.”
• “Ouders hebben beiden een vitaal beroep en zijn sinds kort gescheiden. Er is hulp nodig bij
planning en dagstructuur.”
3. Contact met leerling
Als duidelijk is voor welke leerlingen je een thuisschoolmaatje in wilt zetten, is het belangrijk
om de leerling eerst zelf te benaderen. Je legt uit waarom deze extra hulp wordt aangeboden,
wat het inhoudt (drie keer per week een half uur (video)bellen) en hoe het een leerling zou
kunnen ondersteunen. Ook wordt er toestemming aan de leerling gevraagd om gekoppeld te
worden aan de vrijwilliger. Als de leerling niet wil meewerken, dan wordt de leerling niet
gekoppeld aan een vrijwilliger.
4. Contact met ouders(s)/verzorgers(s)
Als de leerling zelf akkoord is met het inzetten van extra ondersteuning door een vrijwilliger,
neemt de mentor contact op met de ouder(s)/verzorger(s) om extra ondersteuning in te
zetten. Contact met de ouders is om allerlei redenen niet altijd mogelijk in kwetsbare
thuissituaties. In dat geval kan er gekeken worden of een ander gezinslid geïnformeerd kan
worden, zodat het gezin op de hoogte is dat er extra ondersteuning in wordt gezet. Als de
ouders niet akkoord gaan, dan wordt de leerling niet gekoppeld aan een vrijwilliger.
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5. Overdracht tussen mentor en vrijwilliger (zie ook briefing vrijwilligers)
Vervolgens neemt de mentor contact op met de regiocoördinator (contactgegevens worden
per mail toegezonden) of de regio-coördinator met de mentor. De regiocoördinator zorgt dat
er een vrijwilliger gekoppeld wordt aan de leerling(en).
De regiocoördinator zorgt ervoor dat de vrijwilliger op de hoogte is van de contactgegevens
van de leerling en van zijn/haar mentor. Voordat de ondersteuning van start gaat, bel je kort
met de vrijwilliger over de desbetreffende leerling. Zo kan er een ‘warme overdracht’
plaatsvinden, zodat de vrijwilliger de ondersteuning kan afstemmen op de specifieke
(thuis)situatie.
o Kennismakingsgesprek vrijwilliger
Indien in een regio veel vrijwilligers aan een regio-coördinator zijn gekoppeld kan deze
aan mentoren vragen enkele van de kennismakingsgesprekken met vrijwilligers te
voeren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het document ‘Briefing
kennismakingsgesprek Vrijwilliger’. In dat geval voer je als mentor eerst het
kennismakingsgesprek, en wanneer je inschat dat de vrijwilliger geschikt is kan in het
tweede deel van dat gesprek de ‘warme overdracht’ plaatshebben.
6. Ondersteuning door vrijwilliger
De vrijwilliger (video-)belt drie keer per week een half uur met een leerling om extra
ondersteuning te bieden.

Voorbereiding van vrijwilligers

Vanuit Thuisschoolmaatje zal er gezorgd worden dat de vrijwilligers goed zijn voorbereid op
hun taak. Alle vrijwilligers krijgen vooraf een digitale training. De volgende onderwerpen
komen aan bod:
• We schetsen de context waarin leerlingen met een kwetsbare thuissituatie (kunnen) leven.
• We geven tips over hoe vrijwilligers hulp kunnen bieden aan deze leerlingen.
• We bespreken hoe vrijwilligers het half uur (video-)bellen effectief kunnen inrichten.
• We leggen uit hoe het thuisonderwijs op de verschillende scholen uitgevoerd wordt, zodat
vrijwilligers op de hoogte zijn van wat er van leerlingen verwacht wordt.
Vrijwilligers kunnen altijd mailen naar vrijwilligers@thuisschoolmaatje.nl. Onze collega’s
zorgen voor een snel en passend antwoord en zetten vragen eventueel door naar de andere
scholen, mocht dit nodig zijn.
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Veiligheid:
VOG en Gedragscode ‘Vrijwilliger Thuisschoolmaatje’

De VO-raad hecht grote waarde aan de veiligheid van de leerlingen. Om die reden is in het
proces van het koppelen van de vrijwilliger aan een leerling, een aantal stappen opgenomen,
die helpen bij het waarborgen van de veiligheid.
Bij de aanmelding als vrijwilliger wordt een aantal vragen voorgelegd over het al dan niet
hebben van een VOG. Het betreft de volgende vragen:
1. Heeft u een VOG?
2. Indien ja, is deze VOG maximaal 3 jaar oud?
3. Werkt u of heeft u gewerkt voor een werkgever die een VOG eist (of als vrijwilliger)?
4. Bent u bereid indien de school het eist, op kosten van de school, een VOG aan te
vragen?
Daarnaast wordt gevraagd de Gedragscode Vrijwilliger Thuisschoolmaatje (zie bijlage) te lezen
en te ondertekenen.
Indien iemand op al deze vragen ‘nee’ antwoordt of de gedragscode niet heeft ondertekend,
wordt de aanmelding niet goedgekeurd. Indien er niet op alle vragen ‘nee’ is geantwoord
wordt de vrijwilliger wel doorgestuurd aan de regio-coördinator voor het intakegesprek.
De VO-raad heeft ervoor gekozen om niet een landelijke VOG-verplichting in te voeren. Echter,
elke vrijwilliger kan worden gevraagd om een VOG te overleggen indien de regio-coördinator,
de school of de mentor er om vraagt. De kosten hiervoor komen voor rekening van de school.
Naast de voorwaarden die de VO-raad stelt, kan een regio nog aanvullende voorwaarden
stellen. De voorwaarden hierboven beschreven zijn de minimale voorwaarden.
De regels rond VOG kunnen per regio en per school verschillen. Ga daarom op de eigen school
na of het beleid is dat er verplicht een VOG moet zijn als er mensen met leerlingen in contact
worden gebracht. En hoe eventuele kosten hiervoor door de vrijwilliger kunnen worden
gedeclareerd.
Tip: Begin het kennismakingsgesprek met het laten tonen van identiteitsbewijs van de
vrijwilliger ter check.
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Aandachtspunten en tips
•

•
•

Vrijwilligers zijn extra ogen/oren en handen in deze thuisonderwijs situatie. Het kan zijn
dat een vrijwilliger ‘kritische’ situaties opmerkt. Op dit moment moet er goed worden
doorgeschakeld naar een mentor. Aan de mentor dus echt de taak om ook contact met
een vrijwilliger te hebben en te onderhouden!
Zorg ervoor dat je minstens eenmaal in de twee weken contact hebt met de
vrijwilliger(s) om de voortgang van de leerling te bespreken.
Bespreek ook met de leerling de ervaringen.

Heb je nog vragen?
Met vragen met betrekking tot de gesprekken Thuisschoolmaatje kun je terecht bij de regiocoördinator. Als je vragen hebt over het initiatief of andere zaken mail dan naar
thuisschoolmaatje@vo-raad.nl.
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Bijlage: Gedragscode Vrijwilliger
Thuisschoolmaatje VO-raad
De VO-raad heeft voor de vrijwilligers van Thuisschoolmaatje een gedragscode opgesteld met
regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor leerlingen (veelal
minderjarigen) én de vrijwilligers zelf.
Voor je als vrijwilliger aan de slag gaat voer je altijd een kennismakingsgesprek met de regiocoördinator en/of de mentor van de leerling. Zij vragen jou meer te vertellen over jouw
achtergrond en ervaring en zij kunnen besluiten om te vragen om een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG). De ouders van de leerlingen wordt altijd om toestemming gevraagd om deel te
nemen aan thuisschoolmaatje.nl.
Wanneer je als vrijwilliger deelneemt aan het project Thuisschoolmaatje, vragen wij je
voorliggende gedragscode van te voren te accorderen. Hiermee verklaar je dat je de
gedragscode kent en te allen tijde volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor vrijwilligers bij Thuisschoolmaatje
1. Het contact tussen de vrijwilliger en de leerling vindt uitsluitend digitaal plaats.
2. De vrijwilliger zorgt in de gesprekken voor een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig
en gerespecteerd voelt.
3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel
noodzakelijk is voor het ondersteunen van de leerling in zijn/haar thuisonderwijs.
4. De vrijwilliger ontvangt geen (im)materiële vergoedingen, niet van de VO-raad en ook niet
van de leerlingen en/of zijn/haar verzorgers.
5. De vrijwilliger en de leerlingen delen geen video en fotomateriaal met en van elkaar. Mocht
de leerling dit om wat voor reden toch delen, dan is het de verantwoordelijkheid van de
vrijwilliger om dat te allen tijde niet verder te verspreiden.
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6. Voor de vrijwilliger geldt een geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijke
informatie. Op deze geheimhoudingsplicht is er een uitzondering namelijk als de vrijwilliger
tijdens het contact met de leerling signalen oppikt rondom de leerlingen waarover hij/zich
zorgen maakt, rapporteert hij/zij deze aan de mentor van de leerling.
7. In principe is de vrijwilliger tot de zomer beschikbaar voor contact met de leerling. De
leerling kan, in overleg met zijn haar mentor, echter besluiten om het contact eerder af te
breken.
8. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de
toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de
vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en daarover in contact te treden met
de VO-raad, via vrjiwilligers@thuisschoolmaatje.nl.
9. Bij klachten en of schending van bovenstaande gedragsregels, kan de VO-raad de
gedragscode onverwijld opzeggen met als gevolg dat de vrijwilliger niet meer wordt ingezet als
thuisschoolmaatje.
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