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BIJNA EEN JAAR ONLINE
STAGES: VIER LESSEN
Online stages zijn anders, maar niet per se slechter, zegt
Jenneke Heising, universitair docent en stagecoördinator bij
Food Sciences. Vier lessen na bijna een jaar online stages.
Beter online stage dan geen stage
Toen Nederland in maart 2020 voor de
eerste keer op slot ging vanwege corona,
zouden veel studenten net aan hun stage
beginnen. Heising: ‘Zo’n honderdvijftig
studenten hadden opeens een nieuwe
plek nodig. Stages van Food Sciences-
studenten zijn vaak bij levensmiddelenbedrijven, in fabrieken of laboratoria. Juist
op zulke locaties werd het heel moeilijk
om stage te lopen. We overwogen andere
opties, zoals een tweede scriptie, maar
om meerdere redenen was dat niet onze
favoriete optie: De labruimte op de campus is een stuk beperkter door de coronamaatregelen; de docenten hadden het te
druk om nog meer theses te begeleiden;
de leerdoelen zijn anders. Toen dachten
we: als het onderwijs online kan doorgaan, kunnen stages dat ook. We keken
wat studenten vanuit huis konden doen:
simulaties, berekeningen, data uit literatuur halen, consumentenonderzoek door
middel van vragenlijsten, enzovoort. Er
zijn talloze manieren om een waardevolle
stage te doen vanuit huis.’

Goede begeleiding vanuit het
bedrijf is essentieel
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Daarbij is het wel essentieel dat het
bedrijf goede begeleiding biedt, zegt
Heising. ‘Een stage gaat maar deels om
de opdracht zelf. Het gaat ook om sociale
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aspecten en inzicht krijgen in de organisatie. Als stagiair leer je werken in een
professionele omgeving met mensen met
verschillende achtergronden. Je moet
bijvoorbeeld met iemand van marketing
overweg kunnen, of met een leverancier
kunnen praten. Bedrijven moeten daar
een actieve rol in spelen, bijvoorbeeld
door stagiairs elke ochtend aan te laten
sluiten bij het ochtendoverleg met het
team.’

Blended stages
Toen afgelopen zomer de coronamaatregelen versoepelden, veranderden veel
online stages in blended stages. Heising:
‘Dan werk je bijvoorbeeld de ene week
vanuit huis en de andere op locatie. Op

‘ER ZIJN TALLOZE
MANIEREN OM EEN STAGE
TE DOEN VANUIT HUIS’

dit moment zijn we in lockdown en is dat
moeilijk, maar als dat straks weer op een
veilige manier kan, stimuleren we deze
aanpak. Het offline kennismaken met
collega’s en rondlopen bij het bedrijf heeft
vaak een positieve impact op het gevoel
voor dat bedrijf.’

Wees niet bang voor de term
‘corona-generatie’
Sommige studenten zijn bang dat zij
onderdeel zijn van de corona-generatie:
de generatie studenten die voornamelijk thuis heeft gestudeerd en weinig
hands on ervaring heeft. Heising: ‘Wij
hebben leiders uit de industrie gevraagd
of zij online stages en onderwijs als minderwaardig zien. Zij gaven aan dat dat
absoluut niet zo was. Volgens hen is de
onderwijskwaliteit nog steeds heel hoog
en is de huidige generatie studenten veel
meer gewend aan online werken. Daarbij
vinden belangrijke practica nog steeds
plaats op de campus. Deze studenten zijn
in veel opzichten beter voorbereid op de
toekomst dan de huidige medewerkers bij
die bedrijven. Dus er zijn dingen anders,
maar niet per se slechter.’ lz

Alles of niets
‘Zowel in mijn carrière als in mijn persoonlijke leven wilde ik alles goed doen. Mijn
overtuiging was: doe iets voor de volle
honderd procent, óf helemaal niet. Dat
gold ook toen ik mijn baan als analist bij
levensmiddelenmicrobiologie combineerde
met een druk gezinsleven. In 2017 werd
mijn jongste geboren. Ik zorgde voor mijn
twee kinderen, gaf borstvoeding en werkte
hard. Ik was trots dat ik alles zo goed onder
controle had.
Maar mijn jongste sliep slecht, wat inhield
dat mijn man en ik slecht sliepen. Dat eiste
zijn tol. Ik was vermoeid en daarbovenop vergeetachtig. Dat laatste ben ik van
mezelf al, maar slaapgebrek en zwangerschapshormonen verergerden dat. Na
een tijdje doorbikkelen was de veerkracht
eruit en vond ik het steeds moeilijker om
mijn eigen standaard te halen op het werk.
Er moest iets veranderen. Vanwege mijn

Keerpunten: soms herken je ze meteen,
soms pas achteraf. In deze serie vertellen
WUR’ers over een bepalend moment dat ze
altijd zal bijblijven. Dit keer vertelt Gerrieke
van Middendorp hoe het gezinsleven haar
dwong om haar passie te volgen

alles-of-nietsmentaliteit overwoog ik om
helemaal te stoppen met werken.
Ik dacht na over wat me de meeste voldoening gaf op werk: cursorisch onderwijs
geven. Ik genoot ervan om practica te
begeleiden en kennis over te dragen op
studenten. Eigenlijk was dat ook wat mij
in de vacature voor deze baan aansprak.
Ik besprak dat met mijn man en al pratend
realiseerde ik me dat het niet erg was om
bepaalde taken te laten vallen. Ik liet mijn
overtuiging los en richtte me op onderwijs.
Onze afdeling kent piekdrukte in onderwijsperiodes. Doordat ik werk van mijn collega’s uit handen neem, is dat een mooie
win-winsituatie. Nu coördineer ik (online)
practica, geef ik
introcolleges en
Vanwege
begeleid studenten.
mijn alles-ofSommige periodes
nietsmentaliteit
met veel onderwijs
overwoog ik
moet ik vijf dagen
om helemaal
in de week aan de
te stoppen met
bak, andere keren
werken
maar een dag in
de week. Zo’n gebrek aan regelmaat lijkt
onrustig, maar zo ervaar ik het niet.
Ik kom nu meer tot rust en, omdat ik
gestopt ben met mijn eigen onderzoek, zijn
mijn taken nu veel ordelijker. Ik vind het
nog altijd spannend dat ik deze stap heb
gemaakt, maar heb er geen spijt van. Over
een tijdje wil ik er weer een stapje bovenop
doen, maar de focus op onderwijs blijf ik
houden.’ nvtwh
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