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Botsende belangen
ANNE-MARIE PLASSCHAERT SCHRIJFT VOOR HET ROM OVER HAAR
BELEVENISSEN ALS DOCENT JOURNALISTIEK OP HET GRAFISCH LYCEUM

Als docent en coach in het mbo ben ik intensief betrokken bij de BPV
(Beroepspraktijkvorming), in de wandelgangen stage genoemd. De
studenten ervaren op de werkvloer waar het geleerde op school in de
dagelijkse praktijk voor dient. Ik ben daar een groot voorstander van,
maar onder voorwaarden. Wij als docenten vinden dat de BPV een
duidelijk scholingselement moet bevatten. De student ontwikkelt zich
in de praktijk en wij borduren daarop verder. Dus sturen wij onze studenten met gerichte opdrachten naar de stageplek en alle werkzaamheden worden naast de maatlat van het kwalificatiedossier gelegd.
Een goed stagebedrijf heeft volgens ons een in het vakgebied ervaren
praktijkopleider in huis. Daarmee overlegt de student over de werkzaamheden, houdt tussentijds contact, ontvangt feedback… kortom:
er is sprake van een meester-gezelrelatie. Zo is de praktijk helaas niet
altijd. Voor het management of de eigenaar van zo’n stagebedrijf is een
student vaak niet meer dan een gratis of tegen geringe vergoeding extra hulpje in de organisatie. De door school vereiste opdrachten en terugkomdagen voor begeleiding worden dan ook vooral als storend en
tijdrovend gezien. Hier is sprake van botsende belangen.
Op onze school zit tussen de twee partijen nog een stagecoördinator
(stc’er). Deze persoon moet studenten van allerlei verschillende opleidingen onder de pannen brengen bij stagebedrijven. Zij moeten oog hebben
voor wensen van de bedrijven en tegelijk het belang van de student en
opleiding in de gaten houden. Soms gaat dat mis en laten wij de stc’er
weten dat een bedrijf niet voldoet. Vaak voert de student dan werkzaamheden uit waar nauwelijks instructie voor is gegeven en spreekt de
student zijn praktijkopleider alleen maar als het werk is uitgevoerd om
een volgende klus te ontvangen.
Het meester-gezelprincipe is losgelaten, de student moet als zelfstandig
werknemer aan de bak. Waar dat toe kan leiden heb ik onlangs als klant
mogen meemaken. Een gerenommeerd installatiebedrijf kwam diverse
klussen uitvoeren in mijn huis; zou binnen een week gepiept moeten zijn.
Zo’n vier weken en heel wat ergernissen verder was het werk eindelijk
geklaard. Met dank aan de stagiairs die zichzelf en elkaar het nodige
hebben geleerd, want de meester was met vakantie. Dus stc’er, ook voor
het bedrijf is het van belang te letten op een goede praktijkopleider,
want dat leidt tot tevredener klanten.
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