Etiket
In mijn rol als docent en kwartiermaker van de
praktijkleerroutes hoor ik steeds vaker dat de
bereidheid van vakmensen op de werkvloer
om werkbegeleider te zijn van mbo-studenten sterk is afgenomen. Organisaties geven
onder andere als reden aan dat de ‘student
van tegenwoordig’ al een behoorlijk
rugzakje heeft en het begeleiden daardoor
als zwaar wordt ervaren. Wat ontzettend
jammer is, want de student leert zoveel
van deze vakmensen op de werkvloer. Zij
bezitten immers het vakmanschap.
Wordt het etiket dat gehangen is aan de rol van
werkbegeleider niet te zwaar gemaakt? De kracht
van vakmensen op de werkvloer is immers dat ze
een voorbeeld zijn voor de student; zij beheersen
het vak al en ik geloof nog steeds in het meester-
gezel-principe. En, is niet iedere professional op
dewerkvloer een werkbegeleider?
Landelijk wordt er onderzoek gedaan naar de veranderende rol van werkbegeleiders omdat er steeds
meer hybride varianten ontstaan binnen het werk
plekleren. Zo las ik op een flyer van het SIA RAAK
project ‘Ruimte voor Wendbaar Vakmanschap’ de zin:
‘Dat vraagt pendelen in je begeleiding: tussen enerzijds aandacht voor het werk en anderzijds aandacht
voor het leren’. Inderdaad, de werkbegeleider die het
al zo druk heeft zoekt naar balans en het leren van de
student heeft dan niet de prioriteit. Maar die prioriteit
is ook niet nodig, de balans wel.
De student heeft volgens mij behoefte aan een
begeleider die op de momenten dat er een leervraag
is op de werkvloer, dit signaleert en de student op
dat m
 oment kan helpen. De student heeft op dát
moment aandacht nodig en dat kan heel klein en
eenvoudig zijn. Dat hoeft niet per se in aparte begeleidingsafspraken en uren die daarvoor vrij moeten
worden gemaakt; dat kan al op weg naar het koffieapparaat of naar de volgende cliënt. Een student
heeft immers ook nog begeleiders vanuit school en
praktijkopleiders die het leerproces monitoren. Zet
de vakmensen op de werkvloer in hun kracht, laat
ze doen waar ze goed in zijn. Moeten we niet eens
nadenken om een ander etiket te plakken op de rol
van werkbegeleider zodat iedere student uiteindelijk
goed begeleid kan worden?
Mieke Bouman, docent Verpleegkunde bij
Rijn IJssel, team Verzorgende-IG
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