Mentoring Circle voor extra power
Belang van peersupport voor meisjes
Peersupport voor studentes in techniek- en ICT-opleidingen heeft een sterk positief effect op het
studiesucces. In het kader van ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ is het daarom van grote betekenis
dat mbo-scholen vormen van peersupport een vaste plek geven in hun reguliere
studieloopbaanbegeleiding. Een Mentoring Circle is een vorm van peersupport voor meisjes door
vrouwelijke beroepsbeoefenaren (en soms ook ouderejaars studenten).
Iedere mbo-school kan met behulp van VHTO de methodiek van de Mentoring Circle
implementeren. In een Mentoring Circle bespreken vrouwelijke studenten uitdagingen, obstakels
en ambities met elkaar en met vakvrouwen in technische functies. De kunnen hun ervaringen
delen, leren van vrouwelijke rolmodellen en vormen zich een beeld van diverse technische
functies.
Praktische organisatie
 Tijdsduur: een Mentoring Circle is een vaste groep doe per schooljaar 3 keer bij elkaar komt.
Een bijeenkomst duurt maximaal 2 uur.


Locatie: de bijeenkomsten vinden bij voorkeur plaats in het bedrijf van een van de
vakvrouwen. Als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege de reistijd, is de bijeenkomst in
de school.



Aantal meisjes: aan een Mentoring Circle kunnen 5 – 10 meisjes meedoen en 2 - 3
vakvrouwen.



De contactpersoon van de mbo-school selecteert de studentes die mogen meedoen. Dit
kunnen meisjes uit verschillende techniek- en ICT-opleidingen en leerjaren zijn. VHTO
benadert de vakvrouwen voor de Mentoring Circle en zorgt zoveel mogelijk voor een matching
met de opleidingen die de meisjes doen.



VHTO begeleidt de eerste bijeenkomst. Vanuit de mbo-school is een vrouwelijke
docent/studieloopbaanbegeleider aanwezig. De tweede en derde bijeenkomsten worden bij
voorkeur begeleidt door de vrouwelijke docent/studieloopbaanbegeleider.



VHTO zorgt voor leaflets met informatie voor vrouwelijke studenten.



Na de laatste bijeenkomst krijgen de studentes als ze dat willen een certificaat van deelname.
Dit kan toegevoegd worden aan het Loopbaandossier.

Referentie
ROC Midden Nederland heeft positieve ervaringen met deze vorm van mentoring.
Voor een toelichting kan je contact opnemen met Margret te Stroete, Ambassadeur ‘Meer meisjes
in mbo Techniek’. Of lees het artikel hierover op https://www.vhto.nl/projecten/meer-meisjes-inmbo-techniek/nieuws/
Meer informatie?
Bij VHTO organiseert Annabel de Koning Mentoring Circle voor mbo-opleidingen.
Zij is bereikbaar via dekoning@vhto.nl of 020-8884220.

