Profiel vrijwillige mentorcoach
Doel van de functie:
De vrijwillige mentorcoach is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het primair
proces, namelijk de realisatie en voortgang van mentoraten. Het betreft mentoraten in
twee programma’s: in het 12+ programma richten we ons op leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. In het 14+
programma richten we ons op leerlingen die verderop in het voortgezet onderwijs tegen
problemen aanlopen.
De vrijwillige mentorcoach
 Begeleidt 1 of 2 intervisiegroepen á 6 mentoren
 Ondersteunt en stuurt mentoren aan die onder zijn/haar hoede vallen
 Leidt intervisiebijeenkomsten:
Intervisies worden veelal in de avonduren gehouden.
 Kan naar keuze mee doen met de intakegesprekken van ouders en leerlingen
 Brengt de koppeling tussen mentor en kind tot stand en het opstarten van de
begeleiding
 Neemt deel aan de intervisies voor mentorcoaches en naar keuze aan andere
overleggen
 Administratieve verwerking en archivering van leerling- en mentorgegevens
Gewenste competenties:
 Sociale en communicatieve vaardigheden voor het inspireren en coachen van
vrijwilligers
 Plan- en organisatievermogen voor het realiseren van werkzaamheden binnen het
team
 Administratieve en digitale vaardigheden voor verwerking en archivering van
gegevens
 Flexibel en gemakkelijk kunnen anticiperen op nieuwe situaties
 Goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid voor het maken van verslagen, en
het onderhouden van contacten met mentoren, ouders, scholen en instanties
 Goede teamplayer die ook in staat is zelfstandig te werken
Kennis en ervaring:
 HBO werk- en denkniveau
 Affiniteit, kennis en/of ervaring met de werkvelden waarop de organisatie zich begeeft
(onderwijs, welzijn, jeugd en vrijwilligers)
 Kennis van en ervaring met groepsdynamische processen
 Het is zeer wenselijk als de vrijwillige mentorcoach ervaring heeft als vrijwillige
mentor.
Wat wij bieden?
 Inspirerend maatschappelijk project met werk dat ertoe doet
 De vrijwillige mentorcoach wordt door de organisatie ondersteunt.
 Ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
 Deskundigheidsbevordering/intervisie op de rol van mentorcoach
Heb je interesse, neem contact op met programmaleiding School’s cool Nijmegen
info@schoolscoolnijmegen.nl of 024-3503466. Zie ook www.schoolscoolnijmegen.nl

