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tekst en fotografie jan nijman

Voor het beste resultaat

Gewoon blijven
begeleiden

opdrachtgevers en hao-studenten hebben baat bij goed uitgevoerde praktijkopdrachten. Stevige begeleiding van de studenten zorgt voor een stevig eindproduct. dat vindt
hao-docent ron Methorst. “als je dat niet doet, wordt er niet scherp genoeg gewerkt.”
“Het kostte ons moeite grip te krijgen op de
problematiek”, vertelt Gerjan, vierdejaars student
Bedrijfskunde en Agribusiness bij CAH Vilentum
in Dronten. Vanaf september voerde hij met vier
anderen in opdracht van FrieslandCampina
onderzoek uit naar de cultuur onder jonge leden
van de coöperatie: Hoe denken jonge ondernemers
over de coöperatie? Wat is hun betrokkenheid?
Willen ze cashen of bouwen?
Geen makkelijke vragen. “Cultuur is iets ongrijpbaars”, zegt medestudent Gert-Jan. “Het kostte
ons moeite dat goed te formuleren. Door bezoeken
aan de coöperatie, het bekijken van filmpjes,
brainstormsessies met Joan van Oorschot, de
begeleider van FrieslandCampina en André
Arfman van de jongerencommissie van de
coöperatie, kregen we er langzamerhand grip op.”

Fundament

n en
erja hoe
G
,
n
T-ja
e wet e n
, Ger dCampina wild is hun betrokn
e
m
. Hoe
r ieslan
, Tij
0
Paul Opdrachtgever F ver de coöperatie te uit onder 360 ê
o
r
u
e
n
q
e
e
s
n
k
e
ly
x
n
a
n
de
le
e rd e n ee
leden an
n e me r s
der
1200
t e n vo
jonge on
f studen de respons van het bedr ijf.
ij
v
e
D
?
ies voor
kenheid antwoorden uit
ee n a dv
e
in
D
e
.
d
n
r
e
e
led
sulte
n d at r e
den ze e

36

Groen Onderwijs | 22-03-2013

Zes weken zijn de vijf studenten bezig geweest om
een plan van aanpak te formuleren. “Heel tijdrovend”, volgens Gerjan. “Voor ons gevoel duurde
het lang. Iedere keer mankeerde er wel iets aan. We
kregen feedback tot op puntkommaniveau”. Ron
Methorst, hun begeleidende docent, en Joan van
Oorschot besteedden veel tijd aan die beginfase.
“Ik ben blij dat we intensief begeleid zijn,” zegt
Tijmen, “want een goed plan van aanpak is het
fundament van je werk.”
Begeleiding van projecten is het onderwerp van
gesprek als ik met Ron Methorst en tien studenten
op een donderdagmiddag eind januari in Dronten
aan een grote tafel zit. De studenten hebben aan
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vier verschillende projecten gewerkt (zie de kaders).
Het ‘FrieslandCampina-groepje’ had de meeste tijd
nodig om tot een goed plan van aanpak te komen.
Bij de anderen ging het sneller: binnen twee weken
hadden ze een plan op papier. Marijn en Jorrit, die
beiden alleen werkten, zaten een paar dagen per
week op kantoor bij het opdrachtgevende bedrijf en
hadden op deze manier intensief contact met hun
begeleider. De drie studenten die samen een project
voor Lely deden, hadden het voordeel dat Roel, een
van hen, als stagiair al was ingevoerd in de problematiek van het agrotechniekbedrijf. Alle studenten
zeggen dat ze de intensieve begeleiding, die ze van
Methorst kregen, als prettig ervaren. Gerjan: “Het
heeft gezorgd dat de opdracht helder was. Als we
vrijer waren gelaten, dan was het misschien niet
goed gekomen.”

Zwemmen
“Je moet zorgen dat studenten een goed plan
maken waar ze mee aan de slag kunnen”, vindt
docent Methorst. “Daarom moet je ze stevig
coachen. Als je dat niet doet, wordt er niet scherp
genoeg gewerkt. De kans is groot dat ze blijven hangen in de vraag. Dat frustreert het proces. Het
resultaat is een suboptimaal product waarmee
studenten en de opdrachtgever uiteindelijk niet
gelukkig zijn.” Afgelopen zomer zette Methorst zijn
gedachten op papier en verspreidde deze als
handreiking onder collega’s. (In het kader zijn zijn
aandachtspunten samengevat.)
Het leverde discussie op. Als je te veel stuurt en
begeleidt, gaat dat ten koste van de creativiteit en
innovativiteit, is een argument dat hij vaak hoorde,
en je frustreert de ontwikkeling van competenties.
Maar hij gelooft daar niet in. “Een te losse begeleiding belemmert juist de kans op creatieve oplossingen. Door duidelijke kaders creëer je de omstandigheden waarin een student kan laten zien wat hij
kan, waarin hij kan excelleren. Maar natuurlijk
moet een student het zelf doen. Hij moet voelen dat
het aan hem zelf ligt als het niet lukt.”
Dat intensieve begeleiding nodig is, is ook de
ervaring van Van Oorschot: “Wanneer je studenten
te veel laat zwemmen, gaat er veel tijd verloren. Het
kan ten koste gaan van het resultaat.” Hij erkent dat
het voor de studenten die hij begeleidde niet
makkelijk was grip te krijgen op de problematiek.
“FrieslandCampina is een ingewikkelde organisatie
en cultuur is lastig te omschrijven.” Daarom heeft
hij er tijd voor uitgetrokken, met hen gebrainstormd
en hen voorzien van literatuur.
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Intensief
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Begeleiding bij het opstellen van een plan aanpak
is belangrijk, maar stopt daarna niet. Er zijn meer
zaken van belang. Zo waakt Methorst over de
samenwerking binnen een team. Gerjan, die
voorzitter was van de groep van vijf werd op die
rol aangesproken. Hij moest het tijdpad bewaken
en zorgen voor de communicatie en een goede
taakverdeling.
“Als team moet je goed samenwerken”, zegt Olav.
Zij hadden met zijn drieën een goed team.
Omdat Roel al tijdens zijn stage had kennisgemaakt met de onderzoeksvraag van Lely,
vervulde hij de rol van trekker. “Maar eigenlijk
hadden we geen taakverdeling.”
“Begeleiding gaat door tot het laatste moment”,
zegt Methorst. “Het gaat niet alleen om het
proces, maar ook om het product. Als het resultaat
niet goed is, heb ik daar geen goed gevoel bij. Het
is voor studenten en voor de opdrachtgevers
frustrerend. Een zes is geen optie.”
Van Oorschot vertelt dat hij de groep van vijf veel
intensiever heeft begeleid dan groepen waarmee
hij eerder werkte. “We hebben veel bijgestuurd
door de zwakke punten in hun eindrapport te
bespreken. Zo leerden ze inzien hoe ze de
kwaliteit konden verbeteren. Het resultaat is een
goed advies van hoge kwaliteit waarmee we
verder kunnen.” ■
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• Studenten zijn vaak onvoldoende bekend met vaktermen en kengetallen van het
bedrijf en durven er niet naar te vragen om niet dom te lijken.
• Studenten weten grotere verbanden vaak nog niet zelf te leggen, maar weten vaak
wel meer dan ze zelf denken. Opdrachtgevers hebben soms een te hoge verwachting van de kennis van studenten over hun werkveld.
• Vage opdrachten laten studenten zwemmen.
• Studenten bellen niet snel; ze ‘sturen wel een e-mail’.
• Studenten gebruiken onduidelijkheid als excuus om niet aan de slag te gaan. Een
vraag een vraag laten geeft ze reden om niet te produceren.
• Lang niet alle studenten zijn zo gemotiveerd als hun opdrachtgevers denken. Voor
hen is het onduidelijk wat ze na de opleiding gaan doen.
• Studenten zijn net mensen: ze kunnen heel goed excuses bedenken waarom het niet
aan hen ligt dat het niet gelukt is.
• Er zijn altijd leiders en volgers in een groep.
• Studenten kunnen lang bezig zijn met de onderzoeksvraag in plaats van te werken
aan een oplossing. Ze zijn druk met een proces maar produceren ondertussen niets.
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