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Voorwoord
Voor u ligt het onderzoeksrapport met daarin een beschrijving van het afstemmingsprobleem
tussen leerbedrijf ABN AMRO MeesPierson, ROC’s en mbo studenten bij de invulling van
stageplaatsen.
Dit onderzoek heeft mij de mogelijkheid gegeven om binnen een commerciële organisatie een
kijkje te nemen en tegelijkertijd bezig te zijn met een maatschappelijk interessant onderwerp.
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voltooiing van de master Strategisch Human
Resource Management aan de faculteit Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit
Utrecht. Een opleiding die ik met heel veel genoegen heb doorlopen.
Een beschrijving van dit vraagstuk, een theoretische verdieping, de methodiek, onderzoeksdata
en de bevindingen liggen voor u klaar. Ondanks het individuele proces die gepaard gaat met het
produceren van een onderzoeksrapport, hebben een aantal mensen bijgedragen aan de
uiteindelijke afronding. Kort wil ik van de ruimte gebruik maken om hen, hoe cliché ook, te
bedanken.
Paul, bedankt voor het vertrouwen, de inhoudelijke hulp en de motivatie tijdens gezellige
bijeenkomsten.
Anne-Gré, bedankt voor alle vrijheid binnen de organisatie en het brainstormen over dit
onderwerp.
Terwijl u als lezer straks bladert naar het volgende hoofdstuk, betekent het schrijven van dit
voorwoord voor mij de afsluiting van een hoofdstuk. Een geweldige studententijd. Friends,
Family & Frank, zonder jullie zou die tijd lang niet zo compleet zijn geweest.
Tijd om te beginnen aan het volgende hoofdstuk.
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Samenvatting
Deze studie onderzocht de factoren die konden bijdragen aan een betere afstemming tussen het
leerbedrijf ABN AMRO MeesPierson, ROC’s en mbo studenten bij de invulling van een
stageplaats. Hierbij is onder andere rekening gehouden met organisatorische afstemming
(person-organisation fit) en werkgerelateerde wensen en mogelijkheden (person-job fit). Uit de
kwalitatieve onderzoeksmethode, uit elke groep zijn zes respondenten geïnterviewd (N = 18) en
er is gebruik gemaakt van participerende observatie, is naar voren gekomen welke knelpunten
er een rol spelen in de belemmering van de afstemming.
Ten eerste is geconcludeerd dat de vrij typische, verfijnde organisatienormen en de houding van
de mbo student niet altijd overeenkomen. Zowel het leerbedrijf als de mbo-studenten erkennen
dat de organisatorische afstemming een knelpunt is. Hierbij werkt het belemmerend dat de
externe actoren in eerste instantie geen goed beeld hebben van de organisatie en de
werkzaamheden. De stagecoördinatoren van het ROC bezitten wel de contacten in het werkveld
maar niet de sensitiviteit over de praktijksituatie. Ze kunnen dus geen match maken met een
kandidaat die goed bij de organisatie past of tips geven aan de student betreffende de houding.
Voor een betere afstemming is het nodig het contact met ROC’s te verbeteren.
De houding van de mbo student zorgt ten tweede voor een mismatch wanneer het gaat om de
functionaliteit van het leerbedrijf. In het leerbedrijf staat de klant centraal en daar wordt
effectief naar toe gewerkt. De stagiairs dienen hier volgens het leerbedrijf een bijdrage aan te
leveren. Er wordt daarom idealiter zo min mogelijk tijd en energie gestoken in zaken die niet
bijdragen aan de organisatie, zoals schooltaken en begeleiding. Hierdoor wordt er een groot
beroep gedaan op de zelfsturing van de student. Er wordt ter discussie gesteld dat dit niet
verwacht kan worden van jong adolescenten. Ook volgens de stagecoördinatoren van het ROC
dient het leerbedrijf een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het leerproces van de
student.
Er blijkt een belangrijke rol weggelegd voor de begeleider in het vinden van afstemming. De
houding die een begeleider heeft, lijkt momenteel de doorslaggevende factor in een al dan niet
geslaagd traject. Een begeleider die aandacht besteed aan de socialisatie van de student loopt
niet tegen een lakse of ongeïnteresseerde werkhouding op. De begeleider die aandacht heeft
voor de vakinhoudelijke aspecten van de opleiding zorgt ervoor dat het leerproces en de
leerdoelen meer op de voorgrond komen te staan. Want dit is een belangrijk knelpunt in de ogen
van de mbo studenten. De inhoud van het vakgebied verwijnt naar de achtergond door de
verzameling van werkzaamheden en zo verdwijnt de beroepsontwikkeling. Voor het leerbedrijf
is het zaak om het vakgebied meer naar voren te brengen zodat vakspecifieke vaardigheden op
de voorgrond komen te staan. De begeleider wordt een rolmodel en dit motiveert de student.
Het is zaak om een middenweg te vinden in de bijdrage die stagiairs leveren aan het werk en de
bijdrage die het leerbedrijf dient te leveren aan het leerproces. Deze scriptie biedt handvatten
om de afstemming op strategisch niveau op te pakken.
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Hoofdstuk 1. Introductie
1.1 Aanleiding
Binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kennen opleidingen een belangrijk
praktijkcomponent. Dit uit zich voornamelijk in de vorm van stages, ook wel
beroepspraktijkvorming of bpv genoemd. ABN AMRO MeesPierson draagt bij aan de
ontwikkeling van mbo studenten door het aanbieden van stageplekken. In studiejaar 2010/2011
zijn er 75.171 studenten begonnen aan een relevante opleiding in de economischadministratieve en sociaal-juridische sector (CBS, 20 maart 2012). Met dit soort aantallen lijkt
het vreemd dat leerbedrijf ABN AMRO MeesPierson aangeeft al enkele tijd problemen te ervaren
bij de invulling van stageplaatsen door geschikte mbo studenten. De organisatie is niet de enige
die zich bekommert over dit onderwerp. Afgelopen half jaar zie je dit onderwerp in de media
terugkomen. Niet alleen het feit dat er aandacht is voor dit onderwerp kan beschouwd worden
als positief, ook de berichtgeving is dat zo nu en dan:
‘Studenten en leerbedrijven zijn in toenemende mate
positief over de kwaliteit van de stage als onderdeel
van een mbo-opleiding.’
(Rijksoverheid.nl, 2012)

Figuur 1. Berichtgeving in de media

De Beroepspraktijkvorming Monitor (2012) laat zien dat op sommige onderdelen het bpvprotocol sinds 2009 heeft gezorgd voor een verhoging van de kwaliteit van de stage. Zo blijkt
bijvoorbeeld dat het niveau van vakkennis en praktijkvaardigheden van studenten is
toegenomen wanneer ze stage bij een leerbedrijf volgen. Ook zijn meer studenten tevreden over
hun stagebegeleider vanuit de praktijk.
Echter, ABN AMRO MeesPierson is niet de enige die negatieve ervaringen heeft. Ook in eerder
onderzoek worden verschillende knelpunten geduid. Uit de rapportage van onderzoeksbureau
Dijk12 (2009) blijkt dat leerbedrijven in de dagelijkse praktijk zowel moeite hebben met de
voorbereiding en begeleiding vanuit de onderwijsinstellingen, als met de houding en capaciteit
van de studenten. Tevens vermeldt het rapport met daarin de bevindingen van de
Beroepspraktijkvorming Monitor (2012) verbeterpunten. Zo ontbreekt vaak de goede match
tussen de kandidaten en het leerbedrijf. Ook de aanpak, afstemming en samenwerking met
verschillende onderwijsinstellingen behoeft verbetering. Tot slot meldt het rapport dat ‘de
afstemming tussen student, leerberdrijf en mbo-instelling over de exacte invulling van de bpv
nog een knelpunt behelst dat de partijen met elkaar moeten aanpakken.’ (BPV-monitor 2011:
Landelijke eindrapportage, 2012). Door zowel leerbedrijven als mbo-instellingen wordt de
kwaliteit van de afstemming in de driehoek als belangrijkste knelpunt ervaren. De mbo-student
is op zijn beurt kritisch over het contact tussen de school en de stageplek en is van mening dat
de stagebegeleiding vanuit onderwijsinstellingen vaak te
kort schiet (JOB-monitorrapport 2012).
Figuur 2. Berichtgeving in de media
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Aandacht voor de stage is dus geen overbodige luxe, de verschillende actoren ervaren allen nog
knelpunten. Deze knelpunten lijken overeen te komen met de aspecten waar ABN AMRO
MeesPierson tegenaan loopt bij de invulling van mbo stageopdrachten. Dit behelst dan ook het
onderwerp van dit onderzoek.
De invulling van een stageopdracht begint bij een effectief wervings- en selectieproces. Dit
proces kan bijdragen aan een betere afstemming in de driehoek en het vinden van een match
tussen leermogelijkheden en leerdoelen. Centraal vraagstuk is hoe je de juiste kandidaat vindt
en selecteert voor je openstaande vacature. Decennia lang is er onderzoek gedaan naar het fit
vraagstuk (o.a. Parsons, 1909; Lewin, 1935; Murray, 1938; Ekehammer, 1974). Wanneer we het
hebben over fit wordt er over het algemeen vanuit gegaan dat wanneer er afstemming is tussen
de persoon en zijn omgeving, dit een positief effect heeft op zowel de persoon als de organisatie
(o.a.. Schneider, 2001; Boon et. al., 2011, Kristof-Brown, 2005). Person-environment fit (ook PE
fit) wordt door Boon et. al. (2011) gedefinieerd als de match tussen mensen en verschillende
typen organisaties en omgeving. In algemene zin kan person-environment fit worden
geïnterpreteerd als de match, de gelijkenis en de aanvulling tussen de persoon en zijn
werkomgeving. Person-environment fit bestaat onder andere uit person-organisation fit (PO fit)
en person-job fit (PJ fit). Person-organisation fit refereert aan de match tussen de normen en
waarden van de persoon en de organisatie als geheel. Person-job fit refereert aan de match
tussen de vaardigheden en wensen van een persoon enerzijds en de eisen en mogelijkheden die
bij de baan horen anderzijds (Boon et. al., 2011).
Dit onderzoek richt zich ten eerste op de person-job fit en de rol die dit concept speelt in het
werving- en selectieproces. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de afstemming tussen
leerdoelen en leermogelijkheden en te achterhalen waar en waarom er knelpunten zitten.
Gezien het specialistische en professionele karakter van ABN AMRO MeesPierson is het tevens
relevant person-organisation fit mee te nemen in het onderzoek. Zo wordt getracht meer inzicht
in de afstemming omtrent de organisatie en de normen en waarden van de studenten te krijgen.
Er lijkt een belangrijke rol te zijn weggelegd voor het gebruik van person-environment fit in het
werving en selectieproces voor het succesvol invullen van mbo stageplaatsen. In de literatuur en
huidig praktijkonderzoek worden echter geen factoren omschreven die kunnen bijdragen aan
een betere afstemming tussen de betrokken actoren. Daarenboven is de theorie hoofdzakelijk
gebruikt in onderzoek onder hoger opgeleiden. De person-environment fit theorie zal daarom
gekoppeld worden aan theorieën die zich meer richten op het leerpotentieel van de doelgroep
zoals job crafting en competentie ontwikkeling. Voor de beoordeling van deze afstemming zal
tevens literatuur over wervings- en selectieprocedures worden besproken. Een toelichting op de
theorieën in dit onderzoek zijn te vinden in het theoretisch kader. Hieronder volgt een visuele
weergave van de actoren en hoe ze op elkaar inwerken. Om de match tussen mbo kandidaten,
onderwijsinstellingen en het leerbedrijf bij de invulling van een stageplaats te verbeteren, is
nader exploratief onderzoek nodig.
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Figuur 3. Raamwerk van actoren en hoe ze op elkaar inwerken
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1.2 Betrokken actoren
In het onderzoek is het van belang om niet alleen aandacht te hebben voor de statische invulling
van stageplekken, maar juist ook oog te hebben voor de invloed van de dominante coalitie en de
externe ontwikkelingen die een rol spelen in dit vraagstuk. Dit blijkt uit bestudering van de
publieke identiteit van ABN AMRO MeesPierson als leerbedrijf, de context van deze organisatie
en de maatschappelijke dimensie van het vraagstuk (bijlage 3). Stages vormen een belangrijk
onderdeel om een brug te kunnen slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven. Afstemming en
communicatie tussen de partijen die direct bij de praktische uitvoering van de stage betrokken
zijn, vormen de basis voor een goed verloop van de beroepspraktijkvorming (BPV-monitor
2011: Landelijke eindrapportage, 2012). Momenteel zijn er moeilijkheden in de afstemming en
dit is een probleem voor alle drie actoren. Dit onderzoek richt zich zodoende op het achterhalen
van de knelpunten voor de verschillende betrokken partijen. Het is van belang een beeld te
schetsen van de actoren die betrokken zijn bij het onderzoek.
1.2.1 ABN AMRO MeesPierson: de organisatie en het stage leerbedrijf
Directe aanleiding voor dit onderzoek is de vraag vanuit ABN AMRO MeesPierson als
stageleerbedrijf. ABN AMRO MeesPierson is verantwoordelijk voor het advies en het
rekeningbeheer van zeer vermogende particuliere relaties. Dit houdt concreet in dat zij een
klantbestand hebben van mensen met een vrij inlegbaar vermogen van meer dan één miljoen
euro. Ze zijn in Nederland marktleider op het gebied van Private Banking, hebben een lange
traditie op het vlak van adviseren en bieden uitgebreide pakketten en dienstverlening aan. De
bank is opgedeeld in districten en dit onderzoek wordt uitgevoerd in de regio Midden en Zuid
Nederland. Er werken ongeveer 300 medewerkers binnen de acht kantoren in deze regio. Elk
half jaar worden daar circa 10 mbo stageplaatsen aangeboden uit een totaal van 35 à 40
stageplaatsen. Binnen ABN AMRO MeesPierson zijn verschillende (specialistische) afdelingen:
belegging, vermogensbeheer, kredietadvies, private banking, instituten en charitas,
administratieve ondersteuning en HR. De mbo stagiairs worden vooral geplaatst binnen de
administratieve ondersteuning, services afdeling of als management ondersteuning. Alle acht
vestigingen van ABN AMRO MeesPierson in de regio zijn geregistreerd in het register van ECABO
en hebben daarmee het keurmerk van erkend leerbedrijf. Dit ECABO-keurmerk heeft als doel te
laten zien dat het bedrijf betrokken is bij de branche en mogelijkheden biedt voor de toekomst
van jongeren. Voor het aanbieden van stages heeft de bank verschillende redenen. Ten eerste
heeft zij de mogelijkheid om in een vroeg stadium kennis te maken met mogelijk toekomstige
kandidaten voor een loopbaan. Ten tweede nemen studenten, naast extra handjes, nieuwe
kennis en technologische ontwikkelingen mee en daarmee een frisse blik. Tot slot zien ze het als
een versteviging van het imago van ABN AMRO en willen ze als organisatie een maatschappelijke
bijdrage leveren aan de koppeling tussen theorie en praktijk voor deze studenten (Jaarverslag
ABN AMRO 2011, 2012). Het leerbedrijf ervaart echter al enkele tijd problemen met de invulling
van stageplaatsen door mbo scholieren. Het probleem ligt bij het vinden van geschikte studenten
die daadwerkelijk goed bij het bedrijf passen en de samenwerking met onderwijsinstellingen.
1.2.2 ROC’s
De afkorting ROC staat voor Regionaal opleidingscentrum. Het is derhalve de overkoepelende
naam van de onderwijsinstellingen op het mbo. De studenten van ABN AMRO MeesPierson lopen
stage vanuit diverse ROC’s in de regio, bijvoorbeeld het ROC West Brabant of het ROC Midden
Nederland. Binnen het mbo wordt onderscheid gemaakt in een BOL opleiding (Beroeps
Opleidende Leerweg) en een BBL opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg). BOL is een
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combinatie van leren en stage waarbij scholieren in principe vijf dagen in de week op school
kennis nemen van theorie en praktijkervaring opdoen middels een stage in een leerbedrijf. Dit
onderzoek focust zich uitsluitend op BOL-studenten omdat ABN AMRO MeesPierson wegens
contractuele redenen uitsluitend stageplekken biedt aan deze groep. Binnen het mbo bestaan tot
slot verschillende bedrijfstakgroepen. ABN AMRO MeesPierson heeft vooral te maken met de
bedrijfstakgroep
ESB&I
(Economisch-administratieve
beroepen,
Sociaal-juridische
dienstverlening, Beveiliging & ICT). Het ECABO keurmerk is namelijk afgegeven voor de
opleidingen Secretarieel (zowel niveau 3 als 4) en Juridisch Zakelijke Dienstverlening (niveau 4).
Binnen het mbo zijn opleidingen op vier verschillende niveaus ingeschaald. Dit loopt vanaf
niveau 1, welke geen startkwalificatie biedt en de student wordt opgeleid tot assistent
beroepsbeoefenaar, tot en met niveau 4, welke toegang geeft tot het hbo en gespecialiseerd
beroepsoefenaar betreft.
In het kader van de kwaliteitszorg voor het middelbaar beroepsonderwijs, bestaat er een
continue behoefte aan kennisoverdracht en informatievoorziening uit het bedrijfsleven. Met de
introductie van het competentiegericht onderwijs betrekken de onderwijsinstellingen steeds
vaker het bedrijfsleven bij het opleiden en beoordelen van studenten. Het onderwijs bereidt de
studenten voor op de praktijk middels theorie en bieden de mogelijkheid tot praktijkervaring.
Praktijkvaardigheden doen de studenten op in het bedrijf middels de stage. Mbo-instellingen
hebben gezamenlijk neergezet waar het mbo voor staat en de kwaliteit van een stage is van
cruciaal belang voor de kwaliteit van onderwijs in het mbo. ‘ (mbo-raad, Tien punten voor goed
mbo, 2007).

1.2.3 Mbo studenten
Voor de BOL-student is het van belang dat hij/zij in een vroeg stadium kennis maakt met het
bedrijfsleven en de gelegenheid krijgt om de opgedane theoretische kennis te toetsen aan de
praktijk (Akkermans, 2010). BOL-studenten brengen 20 tot 60 procent van de studieduur door
in een leerbedrijf waar ze bepaalde praktijkvaardigheden, vakkennis en leerdoelen willen
ontwikkelen en bereiken. Mbo-scholieren geven ook zelf aan dat zij naast inhoudelijke en
theoretische kennis vooral veel behoefte hebben aan ‘doen’ (Akkermans, 2010). Ze leren pas
echt wat ze wel en niet leuk vinden op het moment dat ze er direct mee geconfronteerd worden
in een praktijksituatie. Het belang van goede stages wordt door scholieren in de studie van
Akkermans (2010) benadrukt. Binnen dit onderzoek spelen enerzijds de studenten een rol die
inmiddels ervaring hebben met de stage binnen de private bank maar ook mbo studenten die
nog stage gaan lopen, betreffende hun wensen en beeldvorming.
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1.3 Onderzoeksvraag
1.3.1 Doelstelling
Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de problemen die er zijn bij de invulling van stages
en in de afstemming tussen leerbedrijf ABN AMRO MeesPierson, ROC’s en mbo studenten, zoals
deze worden ervaren door de drie actoren. Door het naar voren brengen van deze knelpunten,
kan in kaart worden gebracht waar verbeterpunten liggen. Een betere afstemming in de
driehoeksverhouding kan een bijdrage leveren aan een geslaagde invulling van mbo
stageopdrachten.
1.3.2 Vraagstelling
 Welke factoren kunnen bijdragen aan een betere afstemming tussen het leerbedrijf ABN
AMRO MeesPierson, ROC’s en mbo scholieren bij de invulling van een mbo stageplaats?
Om deze vraag te beantwoorden wordt er gebruik gemaakt van verschillende deelvragen.


Wat achten de praktijkbegeleiders van ABN AMRO MeesPierson een geschikte mbo
student voor de organisatie en de stageopdracht?



In hoeverre sluiten de stageopdrachten aan bij de wensen, verwachtingen en eisen van
mbo studenten en in hoeverre kunnen ze het werk zelf vormgeven?



In hoeverre is er sprake van afstemming met de betrokken ROC’s en hun wensen,
verwachtingen en eisen aan het leerbedrijf?



Hoe kan de huidige werving- en selectieprocedure verbeterd worden om geschikte mbo
kandidaten te vinden?

1.5 Relevantie
De beantwoording van deze onderzoeksvraag zal nieuwe inzichten opleveren. Deze inzichten
hebben zowel een theoretische als een praktische relevantie welke hieronder respectievelijk
worden besproken.
1.4.1 Wetenschappelijk relevantie
Deze vraagstelling zal een relatief onbekend terrein binnen de bestuur- en
organisatiewetenschappen inzichtelijk maken naast de reeds bestaande onderzoeken over
person-environment fit. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het interessant te onderzoeken wat
de afstemming met mbo stagiaires belemmerd, omdat weinig over deze doelgroep bekend is.
Het onderzoeksveld binnen HRM heeft een focus op hoger opgeleiden (Keegan en Boselie, 2006).
Kijkend naar de vakliteratuur, lijkt het erop dat het onderzoeksgebied zich daarnaast vooral met
werkenden bezig houdt en in mindere mate met scholieren en stagiaires. Bij deze doelgroep,
mbo’ers, spelen andere belemmeringen en uitdagingen met betrekking tot de match met de
werkgever een rol (mbo raad, 2007). Mede daarom wordt er niet enkel gebruik gemaakt van de
fit theorie maar wordt deze gekoppeld aan theorieën die bij de doelgroep aansluiten. Er wordt
zelfs gebruik gemaakt van de theorie job crafting die rekening houdt met de eigen inbreng van
de betrokkenen buiten het leerbedrijf. Het is wetenschappelijk vernieuwend om een koppeling
met de job crafting en competentieonderwijs te maken. Onderzoek dat zich momenteel wel richt
op deze specifieke doelgroep heeft betrekking op de slagingskansen, loopbaanontwikkelingen en
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inzetbaarheid van mbo scholieren (zie o.a. Akkermans (2010), school2work project). In het
onderzoeksveld is de transitie van school naar werk mogelijk onderbelicht gebleven. Het
betrekken van de stageperiode kan daarom een aanvulling zijn op reeds bestaand onderzoek.
De praktijkstage is immers een wezenlijk onderdeel voor mbo studenten en
onderwijsinstellingen en een belangrijk onderdeel van die transitie. Enerzijds maakt het
ontbreken van een verzameling onderzoeken en literatuur over op dit onderwerp of de
doelgroep de bestudering lastiger. Anderzijds is het des te meer reden om de leemte, die de
wetenschappelijke kennis dusver laat zien, op te vullen.
1.4.2 Maatschappelijke relevantie
Het is tevens uit maatschappelijk oogpunt relevant om in kaart te brengen wat het leerbedrijf
ABN AMRO MeesPierson kan doen om de match tussen mbo-stagiair en het leerbedrijf te
verbeteren. Wanneer in kaart wordt gebracht hoe de afstemming in de driehoek
arbeidsorganisaties, mbo stagiair en onderwijsinstellingen verbeterd kan worden, dan kunnen
verschillende actoren daar in de praktijk baat bij hebben.
De bevindingen van het onderzoek kunnen in het leerbedrijf worden terugvertaald in tools en
concreet beleid, welke handvatten biedt de werving en selectie procedure en de inrichting van
stageplekken te verbeteren. Arbeidsorganisaties kunnen profijt ondervinden van een beter
imago, gemotiveerde stagiairs en betere bedrijfsresultaten.
Voor onderwijsinstellingen is het handig dat leermogelijkheden passen bij de leerdoelen.
Daarnaast wordt het bij goed onderling contact makkelijker om studenten te plaatsen.
Een essentieel punt is dat het vinden van een passende stageplaats een mogelijke impact heeft
op het aantal vroegtijdige schoolverlaters binnen deze kwetsbare categorie. Dit is essentieel
omdat de arbeidsmarktinstroom de komende jaren ten opzichte van 2008 absoluut gezien het
meest stijgt bij personen met een mbo economie diploma (Researchcentrum voor Onderwijs en
Arbeidsmarkt, 2009). Het is voor de mbo student daarom belangrijk zich te profileren tijdens de
opleiding en de stageperiode. De stage is een voorportaal voor een echte baan. De stageperiode
is daarmee een goed voorbeeld van een work sample. Work samples hebben een hoge
voorspelbare waarde als het gaat om het toekomstige gedrag van een werknemer en voor werk
gerelateerde prestaties (Boselie, 2010). Uit de arbeidsanalyse 2007 die de Raad voor Werk en
Inkomen heeft opgesteld blijkt dat de werkloosheid onder lager opgeleiden nog steeds aan het
toenemen is. Wanneer de transactie tussen de opleiding en het werkveld verkleind wordt
middels leerzame stages doen de studenten zelf, de onderwijsinstellingen maar ook bestuurlijke
organisaties zoals de mbo raad en de overheid hier hun voordeel mee. Dit onderzoek kan
derhalve een bijdrage leveren aan verschillende maatschappelijke vraagstukken.
1.5 Leeswijzer
Deze thesis is gestart met een beschrijving van de aanleiding en een uiteenzetting van het
probleem en de betrokken partijen. In hoofdstuk twee zijn relevante theorieën met betrekking
tot de onderzoeksvraag beschreven. Vervolgens is te lezen in hoofdstuk drie welke methoden
zijn gebruikt om de data te verzamelen en te analyseren. Hierop volgen de onderzoeksresultaten
in hoofdstuk vier. Deze worden per topic weergegeven. Onder elk topic staan kopjes met de
verschillende actoren en hun visie. De resultaten worden afgesloten met een samenvatting van
de belangrijkste bevindingen per actor. Dit leidt tot een presentatie van het antwoord op de
hoofd- en deelvragen als zijnde de conclusie in hoofdstuk vijf. Ten slotte zal er een inhoudelijke
en methodologische reflectie plaatsvinden in hoofdstuk zes, de discussie. Uiteraard zijn ter
afsluiting van deze thesis de literatuurlijst evenals de relevante bijlage bijgesloten.
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader
Hoofdstuk 2. Introductie
Het bewerkstelligen van de optimale match bij de invulling van een stageopdracht met in acht
neming van de ambities van alle actoren is een uitdagend streven. Uit huidig praktijkonderzoek
blijkt dat afstemming binnen de driehoek, leerbedrijven, ROC’s en mbo studenten verbetering
behoeft (BPV-monitor 2011: Landelijke eindrapportage, 2012). Het doel van dit hoofdstuk is het
beschrijven van theorieën en het verhelderen van concepten die in dit onderzoek centraal staan.
Het theoretisch kader biedt instrumentele handvatten om inzicht te bieden in de werkelijke
situatie omtrent deze afstemming. Omdat het werkterrein van de discipline Human Resource
Management zich vaak richt op hoger opgeleide werknemers en de werkafstemming onder mbo
scholieren een relatief onderbelicht thema is in de literatuur, zal eerst in brede zin op
afstemming worden ingegaan.
Dit hoofdstuk zal starten met een bespreking van de person-environment fit theorie. Een
essentiële theorie wanneer men het heeft over de afstemming en match bij de invulling van een
(stage)vacature. De rol van werving wordt besproken en het onderzoek dat bekend is naar de
betrouwbaarheid van selectie-instrumenten. Daarna zal er een koppeling gemaakt worden naar
de theorie omtrent job crafting. Tot slot heb je in dit onderzoek te maken met de doelgroep, mbo
studenten en onderwijsinstellingen. Er zal dan ook gekeken worden naar deze specifieke
doelgroep en wat daarover bekend is. De besproken theorieën zullen aan het eind worden
gekoppeld in een conceptueel model dat ten grondslag zal liggen aan het verdere onderzoek.
2.1 Person-environment fit
Uit onderzoek blijkt dat wanneer er afstemming is tussen de persoon en zijn omgeving, zowel de
werknemer als de organisatie daar baat bij heeft. Zo heeft een positief effect op de productiviteit
(Kristof-Brown, 2005) en op de attitude van de werknemer (e.g. Schneider, 1987; Boon, 2011,).
In de theorie wordt dit aangeduid met person-environment fit.
2.1.1 Conceptualisering en definities
Schneider (2001) beargumenteert dat binnen het onderzoeksveld van person-environment fit er
verschillende tradities zijn te onderscheiden. Enerzijds met de focus op individuele kenmerken
en anderzijds de organisatiepsychologische traditie. Ook culturele en nationaliteit kwesties
worden soms opgenomen in onderzoek. Er kan met betrekking tot dit onderwerp dan ook de
conclusie worden getrokken dat er weinig conceptualisering plaats vindt. Het is goed dat hier
over gediscussieerd wordt en er met verschillende invalshoeken naar gekeken wordt
(Schneider, 2001).
Het is voor dit onderzoek daarom van belang een definitie te geven aan dit concept. Personenvironment fit wordt door Boon et. al. (2011) gedefinieerd als de match tussen mensen en
verschillende typen organisaties en hun omgeving. Deze definitie klinkt niet onlogisch maar
blijft erg algemeen. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de definitie van Vogel en
Feldman (2009): ‘Person-environment fit refereert naar de overeenstemming tussen een
individu en zijn werkomgeving. Deze congruentie kan op één of meer levels voorkomen; het
werk, de collega’s, de organisatie of de bredere roeping’.
Person-environment fit bestaat onder andere uit person-organisation fit (PO fit) en person-job
fit (PJ fit). Deze twee soorten fit komen in het onderzoeksveld het meest aan bod en behoeven
eveneens een definitie. Person-job fit refereert aan de match tussen de vaardigheden en wensen
van een persoon enerzijds en de eisen en mogelijkheden die bij de baan horen anderzijds. Het
concept person-job fit kent daarmee eigenlijk twee kanten. Om deze twee kanten goed te

13

belichten wordt in dit onderzoek de definitie van Edwards (1991) gebruikt voor person-job fit.
Hij benoemd dat er een match is wanneer een persoon geschikt en capabel is voor de baan en/of
wanneer de baan past bij de behoefte van de persoon. Deze vorm van fit wordt ook wel
geassocieerd met een ‘complementary fit’, elkaar aanvullend (Kristof-Brown, 2000). Naar
person-organisation fit wordt vaak gerefereerd naar ‘supplementary’. Deze fit komt voor
wanneer iemand dezelfde karakteristieken heeft als de organisatie. Person-organisation fit
refereert aan de match tussen de normen en waarden van de persoon en de organisatie als
geheel (Boon et. al., 2011). Ook bij de studie van person-organisation fit hanteren onderzoekers
verschillende invalshoeken (Billsberry ea, 2005). De eerste benadering die Billsberry ea (2005)
onderscheiden draait om de organisatiecultuur. Het meest gebruikte instrument om personorganisation fit te meten is de Organiszational Culture Profil van O’Reilly ea uit 1991 (Billsberry
ea, 2005). Sommige onderzoekers maken het onderzoeksveld kleinschaliger en onderzoeken
bijvoorbeeld alleen de congruentie tussen organisatiestructuur en de motivatie van individuen.
De laatste trend die Billsberry (2005) onderscheid is de benadering van homogeniteit tussen
individuen en persoonlijkheden in de organisatie. Er wordt benadrukt dat het niet erg is om
verschillende invalshoeken te hanteren omdat deze bijdragen aan ons begrip van dit concept.
Het blijft daarentegen des te relevanter om duidelijkheid te scheppen over de definitie en de
grenzen die je hanteert.
In dit explorerende onderzoek wordt zowel rekening gehouden met de mogelijke rol die
organisatiecultuur speelt alsmede getracht in kaart te brengen in hoeverre de homogeniteit van
medewerkers relevant is in het vraagstuk. Ook bij person-job fit zal niet alleen gekeken worden
naar de wensen voor een kandidaat en of de kandidaat past, maar ook of de opdracht past bij
mogelijke kandidaten.
2.1.2 De bijdrage van HRM aan de fit
Human Resource Management richt zich op de besluitvorming ten aanzien van beleid en
activiteiten die arbeidsrelaties vormgeven en richt zicht op de realisatie van doelstelling van
individuele, de organisatorische en maatschappelijke doelstellingen. (Boselie, 2002). Human
Resource Management speelt een belangrijke rol in het matchen van kandidaten aan een baan.
Onderzoek laat zien dat HR-praktijken belangrijke mechanismen zijn voor werknemers om de
voorwaarden van hun dienstverband te begrijpen (Boon ea, 2011). De eisen en kenmerken van
de fit tussen organisatie en medewerken worden namelijk beïnvloed door onderliggende
kenmerken van de organisatie. Deze worden op hun beurt gecommuniceerd door middel van de
HR-praktijken (Bretz en Judge, 1994). Zo kan HR de normen en waarden en kenmerken van een
organisatie, evenals de verwachtingen en wensen van de organisatie, communiceren naar de
werknemer. Daarnaast leveren specifieke HR-praktijken zoals selectie, training en ontwikkeling
een bijdrage aan de kennis en vaardigheden van de werknemer om de match te optimaliseren.
HR levert zodoende een bijdrage aan de verhoging van een werknemer zijn fit met de
organisatie en zijn of haar baan (Boon ea, 2011). Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de
meer specifieke rol van HR, namelijk de werving en selectie van geschikte kandidaten. HR kan in
deze rol bijdragen aan het vinden en aannemen van geschikte mensen. Onderzoek laat zien dat
organisaties selectieprocedures gebruiken die gebaseerd zijn op de waarden van de organisatie
en ze praten met de mensen die bij de bedrijfscultuur passen (Cable en Judge, 2007).
Sollicitanten geven op hun beurt de voorkeur aan organisaties met gelijke karakteristieken
(Bretz and Judge 1994).
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2.1.3 De geschiedenis en het gebruik van de fit-theorieën
Het gebruik van de fit theorieën in het werving en selectieproces is van oorsprong gericht op de
person-job fit (Kristof-Brown, 2000). Het aannemen van mensen die de vaardigheden hadden
om de positie te vervullen. Deze focus begon met de cognitieve vaardigheden tests voor soldaten
tijdens WOI. Dit heeft de norm gezet voor 75 jaar onderzoek naar selectie (Kristof-Brown, 2000).
Toen de arbeidsmarkt echter complexer werd raakte bedrijven meer en meer geïnteresseerd in
flexibele dienstverbanden. Hierdoor werd ook person-organisation fit belangrijk (Kristof-Brown,
2000). Hoewel het in dit onderzoek eigenlijk ook gaat om tijdelijke dienstverbanden, de
stageperiode, is het gevaar van enkel de person-organisation fit gebruiken is dat men teveel
focust op een match met de bredere organisatie normen en waarden. Hierdoor kunnen
baangerelateerde taken achtergesteld worden. Huidig opinie ondersteunt de gedachte dat zowel
person-organisation, als person-job fit nagestreefd dient te worden tijdens de werving en
selectie. Onderzoek van Kristof-Brown (2000) laat zien dan ook zien dat ondanks een hoge
correlatie tussen de twee soorten fit het het beste is als ze binnen werving en selectie als twee
variabelen worden beschouwd.
Schneider’s attraction-selection-attrition model (ASA-model) uit 1987 is belangrijk in de personenvironment literatuur en helpt verklaren hoe HR aan het positieve effect kan bijdragen wat
zojuist is omschreven. De assumptie van het ASA-model is dat een goede match tussen
werknemer en organisatie leidt tot effectiviteit op de lange termijn. De karakteristieken van een
organisatie spreken bepaalde mensen aan. Mensen voelen zich immers meer aangesproken tot
organisaties die dezelfde normen en waarden delen als zij zelf. In de selectiefase van het model
wordt duidelijk dat mensen met die bepaalde karakteristieken die passen bij de organisatie ook
eerder geworven en geselecteerd worden. Het verloop laat tot slot zien dat mensen die niet zo
goed passen bij de organisatie ook eerder geneigd zijn om de werkplek te verlaten. Het ASA
model laat op deze wijze zien dat een organisatie op de lange termijn die homogeniteit met zich
meebrengt.
Onderzoek wijst uit dat wanneer er bij het aannemen van werknemers sprake is van fit dat dit
een positief effect heeft op de attitude, de prestatie en de beeldvorming over de organisatie van
werknemers (Kristof-Brown, 2000).

2.2 Werving en selectie
Uit voorgaande paragraaf blijkt de relevantie van de person-environment fit in het onderzoek
naar een optimale match. Specifiek wordt in dit onderzoek ingezoomd op het wervings- en
selectie proces. Hieronder zal dan ook de rol van de recruiter worden besproken met betrekking
tot dit onderwerp. Naast het onderzoek dat bekend is over de rol van fit in het werving- en
selectieproces, zijn er reeds ook onderzoeken bekend over de betrouwbaarheid van
selectiemethoden en verschillende wervingskanalen. Het is belangrijk dat er een betrouwbare
methode wordt gehanteerd om te beoordelen of de bovenstaande fit aanwezig is. In bredere zin
wordt daarom hieronder ingezoomd op het werving en selectieproces.
2.2.1 De rol van recruiters bij de person-environment fit
Onderzoek laat zien dat de subjectieve evaluaties van recruiters, met betrekking tot de de
person-environment fit van de kandidaat, van grote invloed zijn op de aanbevelingen die zij
doen aan lijnmanagers (Cable en Judge, 1997). Kandidaten met een hoge fit worden eerder
aanbevolen dan hun concurrenten. Daarnaast blijkt dat die aanbevelingen van direct effect zijn
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op het aannemen van mensen bij de organisatie. Hoewel het woord subjectief gebruikt is, blijkt
uit het onderzoek van Cable en Judge (1997) dat recruiters met een significant level van
nauwkeurigheid in staat zijn om de perceptie van een kandidaat te vergelijken met de normen
en waarden van de organisatie om de person-environment fit vast te stellen. De mening van
recruiters over deze fit wordt gevormd door de congruentie tussen de perceptie over de
waarden van de kandidaat en de waarden van de organisatie en niet zozeer door de
demografische gelijkenis met organisatorische vertegenwoordigers (Cable en Judge, 1996).
2.2.2. Wervingskanalen
Er is in de literatuur weinig bekend over wervingsmethode van kandidaten voor middelbaar
geschoolde functies. Uit de casestudy van Lamberts en Gheldof (1998) blijkt dat voor deze
doelgroep vooral de informele weg via familie en kennissen een strategie is die veel gehanteerd
wordt. In minder dan in andere functies wordt gebruik gemaakt van contacten met scholen. Dit
suggereert dat in de samenwerking met onderwijsinstellingen er nog een slag te maken valt. Er
kunnen op basis van dit onderzoek echter geen kwantitatieve uitspraken worden gedaan en
deze bevindingen kunnen dan ook louter indicatief begrepen worden. Wanneer bedrijven een
probleem hebben om laaggeschoolde functies te vervullen reageren de meeste organisaties
hierop door hun wervingsgedrag te intensifiëren; meerdere kanalen, binnen een grotere regio.
Slechts een klein aantal bedrijven gaat een stapje verder. Bij hen wordt de wervingsprocedure
specifiek toegespitst op de doelgroep.
2.2.3 Selectiemethoden
Schmidt en Hunter (1998) onderzochten de voorspelbare waarde van diverse selectie
instrumenten en –methoden. Deze voorspelbare waarde wordt ook wel predictieve validiteit
genoemd. De voorspelbare waarde is de mate waarin een selectie-instrument of -methode iets
zegt over het functioneren in de toekomst, ook wel job performance genoemd. Een waarde van
1 betekent een volledige match tussen de voorspelling en het daadwerkelijk functioneren in de
toekomst. Een waarde in de negatieve cijfers betekent dat er juist een mismatch is tussen de
voorspelling en het daadwerkelijk functioneren. Bij een predictieve validiteit van 0 is de
correlatie tussen de voorspelling en het functioneren afhankelijk van toeval. Een predictieve
validiteit van +0.4 wordt beschouwd als redelijk betrouwbaar (Schmidt en Hunter, 1998). Met
andere woorden is er dan in redelijke mate van voorspellende waarde iets te zeggen over het
toekomstig functioneren.
Tabel 1. Overzicht van de voorspellende validiteit van selectietechnieken volgens Schmidt en Hunter (1998)
Selectietechniek
Work samples (arbeidsproeven)
Gestructureerde interviews
Cognitieve vaardigheidstests
Tests naar functiekennis
Proefperiode
Integriteitsvragenlijsten
Ongestructureerde interviews
Assessment centers
Biodatavragenlijsten
Persoonlijkheidsvragenlijsten
Referenties

Voorspellende validiteit (met functieprestatie als algemeen
criterium)
.54
.51
.51
.48
.44
.41
.38
.37
.35
.31
.26
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Jaren werkervaring
Jaren opleiding
Belangstellingsvragenlijsten
Grafologie
Leeftijd

.18
.10
.10
.02
-.01

Hieruit blijkt dat het screenen op leeftijd en opleiding weinig tot geen effect heeft. Omdat leeftijd
negatief is, kan zelfs geconcludeerd worden dat het voorspellen van iemand zijn functioneren op
basis van de leeftijd misleidend is. Middels het structureren van de sollicitatiegesprekken en de
interviews, kan de voorspellende waarde van iemand zijn functioneren aanzienlijk verhogen
(van 0,38 naar 0.51).
De stageperiode heeft in dit verband een dubbele rol. Zoals we eerder hebben gezien is de
stageperiode een goed voorbeeld van een work sample, wat zoals blijkt, een betrouwbare
selectiemethode is. Dit benadrukt het belang van een (goede) stage voor een toekomstige
arbeidsorganisatie. Omdat het in dit verband echter veelal gaat om een eerste
studiegerelateerde functie, de stage, is deze voorspeller van job performance minder relevant
voor dit onderzoek.
Uit bestaand onderzoek valt af te leiden dat met het gebruik van de juiste selectiemethode de
voorspellende waarde aanzienlijk kan toenemen. Dit impliceert dat het gebruik van een goede
wervings- en selectiemethode de beoordeling voor de match met een kandidaat kan
ondersteunen. Voor een leerbedrijf is het van belang een professionele en passende wervingsen selectiemethode te hanteren.
2.3 Job crafting
Tijdens de werving en selectie literatuur is vooral gekeken naar de person-organisation fit en
naar of iemand de kwaliteiten heeft om de baan te vervullen, wat men kan scharen onder
person-job fit. Person-job fit heeft echter ook een andere kant. Person-job fit wordt immers
bereikt wanneer iemand de kwaliteiten heeft voor de baan óf wanneer de baan voldoet aan de
eisen en benodigdheden van het individu (o.a. Kristof-Brown, 2000 en Edwards, 1991). Bij een
stage is het leerproces van de scholier van groot belang. Het tweede gedeelte van de definitie
dient daarom niet onbelicht te blijven.
Wanneer men kijkt naar de person-job fit zijn werknemers gebaat bij een aansluiting van het
werk op de persoonlijke kennis, vaardigheden en vermogen van het individu om zo het werk
goed te kunnen uitvoeren (Cable en Judge, 1997). Als alternatief voor opleiding, outplacement of
aangepast werk krijgt job crafting in de Verenigde Staten steeds meer aandacht (Dorenbosch e.a.
2011). Job crafting gaat uit van het principe dat werknemers zelf aanpassingen doen aan de
taakinhoud en taakuitvoering, zodat het werk beter aansluit op hun behoeftes, sterktes en
vermogens (Dorenbosch e.a. 2011). De werknemer of stagiair geeft actief invulling aan zijn of
haar dag. Deze theorie gaat uit van het werknemersperspectief en niet alleen vanuit de
organisatie. Redenen om juist aan lager opgeleiden deze mogelijkheid te bieden is dat de
individuen uit deze doelgroep vaak weinig behoefte hebben aan scholing en de mogelijkheden
tot aangepast werk beperkt zijn (Dorenbosch e.a.. 2011).
Berg, Dutton & Wrzesnieuwski (2008) beschrijven vier motieven ten gunste van job crafting.
Ten eerste kan er de behoefte zijn aan controle over het eigen handelen en aan een positief
zelfbeeld. Ten tweede kan er behoefte zijn aan betekenisvolle interactie met mensen die baat
hebben bij het werk. Ten derde kan er de behoefte zijn om de persoonlijke kracht in het werk
kwijt te kunnen en tot slot kan de behoefte voorkomen om op eigen wijze met negatieve
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aspecten van het werk om te gaan. Deze verschillende motieven sluiten aan bij het doel een
betere person-job fit te bewerkstelligen. Er zal daarom aandacht worden besteed in dit
onderzoek aan het takenpakket en de plek die aangeboden wordt, rekening houdend met de
mogelijke eigen inbreng van de externe betrokkenen.
2.4 Competentie ontwikkeling
De laatste actor die van invloed is op dit vraagstuk is de onderwijsinstelling. Binnen
hedendaagse opleidingen wordt veel nadruk gelegd op competenties. In Competentie Gericht
Onderwijs verwerven studenten de competenties die horen bij hun toekomstige beroep. In
publicaties op het gebied van competenties, verschijnen uitgebreide overzichten van
verschillende definities en uiteenzettingen over het verschil van de term competentie met
aanverwante begrippen zoals functievereisten, kennis, vaardigheden, kwalificaties en
gedragscriteria (Mulder, 2001). Het blijkt dat de betekenis van het begrip competentie niet is
uitgekristalliseerd. Competenties worden in dit onderzoek opgevat als ontwikkelbare
vermogens van mensen waarmee ze in situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en
resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn samengesteld van karakter en relateren
aan onderliggende vaardigheden, kennis en houding (EVC standaard, 2012). Deze definitie toont
gelijkenissen met het veelvuldig gebruikte KSA: knowledge, skills & abilities. Kerncompetenties
worden opgevat als de unieke vermogens van organisaties om producten of diensten te leveren
(Quinn, 1992). Kerncompetenties van de organisaties worden omgezet in functiecompetenties.
Functiecompetenties geven de eisen weer, die gesteld worden aan de werknemer in een
bepaalde functie. Het meten van competenties is gericht op waarneembaar gedrag. De nadruk bij
competenties ligt dan ook op handelen. Dit handelen is een combinatie van kennisontwikkeling,
vaardigheidsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Het gaat om het ontwikkelen van het
vermogen van een individu. Een competentie ontwikkelt wanneer deze in verschillende situaties
succesvol toegepast kan worden. Handvatten voor het competentiegerichte didactische
concepten biedt de piramide van Miller (1990). De twee onderste lagen hebben betrekking op
‘kennen’ en de twee bovenste lagen op het ‘handelen’, in de literatuur ook wel ‘kunnen’
genoemd. De bovenste laag in het model van Miller geeft het complexe handelen in de
beroepspraktijk weer. Het onderliggende niveau vormt steeds het fundament voor de
bovenliggende laag. Op school wordt het fundament gelegd voor het handelen in de
beroepspraktijk. In de beroepspraktijkvorming wordt het competent gedrag verder ontwikkeld
en beoordeeld (mbo raad, 2009).
Figuur 4: Kennen en kunnen van mbo studenten en de beoordeling daarvan gebaseerd op de piramide van
Miller (1990)
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Kenmerkend voor adequaat functioneren op het bovenste niveau is dat de student geacht wordt
in de beroepspraktijk (de meest authentieke het werk) gelijktijdig verschillende rollen te
kunnen vervullen. Hoewel onderwijsinstelling grote aandacht besteden aan competenties blijft
het de vraag of dit in de praktijk ook blijkt. Iemand die goed functioneert en de goede houding
heeft op basis van zijn kennis, kan beschouwd worden als competent.

2.5 Conclusie en verwachtingen
Op basis van de bestudeerde literatuur kunnen een aantal theoretische verwachtingen worden
onderscheiden die geëxploreerd worden in het empirische onderzoek. Op basis van de literaire
exploratie wordt verwacht dat wanneer er op een aantal punten betere afstemming is tussen
ROC’s, de mbo studenten en het leerbedrijf ABN AMRO MeesPierson, dat dit ten goede zal komen
van de match op de stageplaats en de tevredenheid van alle actoren zal verhogen.
Op basis van de person-organisation fit theorie zijn een aantal mogelijke knelpunten, en dus
factoren waarop afstemming gezocht kan worden, te onderscheiden. Zo kan een kandidaat niet
bij de organisatiecultuur passen omdat diegene een andere normen en waarden bezit dan die
zich in de organisatie bevinden (Boon et. al., 2011). Ook de afwezige homogeniteit tussen
persoonlijkheden in de organisatie en de mbo individuen kan afdoen aan deze fit (Billsberry,
2005).
De person-job fit theorie leert ons dat de kandidaat moet passen bij de werkzaamheden. Het
handelen in de praktijk kan men beoordelen door de competenties van de student. (Quinn,
1992) Competenties, waarbij vaardigheden, kennis en houding een rol spelen zijn dan ook van
belang. Er kan daarmee een knelpunt zitten in de competenties van een student om de
werkzaamheden te kunnen verrichten. Er wordt hier echter door de onderwijsinstellingen veel
aandacht aan besteed dus dit lijkt bij te dragen aan de fit. De person-job fit theorie leert ons
daarnaast dat de baan ook kan en moet passen bij de wensen van de kandidaat (Edwards, 1991).
Er dient dus afstemming worden gezocht in de leerdoelen van de kandidaten en de ROC’s en de
leermogelijkheden die het leerbedrijf biedt. Een mogelijk knelpunt is dus dat de stageplek
inhoudelijk niet voldoet aan de wensen en eisen van de externe betrokkenen. Job crafting kan
hierin een rol spelen doordat de kandidaat de stageplek zelf vormgeeft. Wanneer dit mogelijk is
in de organisatie past het werk, op basis van de theorie, beter bij de behoefte, sterktes en
vermogen van de kandidaat (Dorenbosch et.al., 2011). Het is tot slot noodzakelijk om deze
afstemming te beoordelen middels een gedegen wervings- en selectieprocedure.
Hieronder volgt een visuele weergave van de situatie en de mogelijke knelpunten. De koppeling
van de theorieën maakt het mogelijk een conceptueel model te onderscheiden. Deze wordt tot
slot voorzien van een korte toelichting.
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Figuur 5. Conceptueel model
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N.B. Gebaseerd op figure 1 van Kristof (1996)

In het model staan de drie actoren centraal met hun karakteristieken. Wanneer de
karakteristieken van de organisatie overeenkomen met die van de student of kandidaat dan
spreek je van een person-organisation fit (pijl a in figuur 3). In aanvulling op deze
karakteristieken beschrijven de actoren ook hun eisen en mogelijkheden die door het karakter
van de actor worden beïnvloed (Kristof, 1996). Meer specifiek gezien eisen de organisatie een
bijdrage van de werknemers of stagiair in termen van tijd, inspanning en betrokkenheid. Tevens
moet de student de kennis, vaardigheden en capaciteiten hebben (knowledge, skills, abilities,
KSA) om te handelen. Person-job fit, in de zin dat de kandidaat past bij het werk, wordt bereikt
wanneer de student kan bieden wat de organisatie zoekt (pijl b in figuur 3). Soortgelijk betreft
het aanbod van organisaties in de vorm van financiële, fysieke en psychologische middelen
(Kristof, 1996) en taakgerichte of persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Hierbij valt te
denken aan de stage werkzaamheden, de stagevergoeding en de begeleiding. Wanneer dit
overeenkomt met de wensen en eisen van de kandidaat is er sprake van person-job fit, in de zin
dat het werk past bij de kandidaat (pijl c in figuur 3). De mogelijk actieve rol die de mbo-student
speelt in de vormgeving van het aanbod en takenpakket wordt hier omschreven als job crafting.
Een ROC levert een bijdrage aan de competenties van de student. Zij leggen door middel van
theorie en praktijk een fundament voor de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en
houding van de student (pijl d in figuur 3). Tevens stellen zij eisen aan de stageplaats, zoals het
ECABO keurmerk voor erkend leerbedrijf en de mogelijkheid om aan de leerdoelen te voldoen.
De besproken theorieën en dit model zullen ten grondslag liggen aan het verdere onderzoek.
Hiervan volgt in eerste instantie een toelichting op de gehanteerde onderzoeksmethode.
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Hoofdstuk 3. Methodologie
3.1 Onderzoeksopvatting
Het primaire doel van dit onderzoek is een bijdrage leveren aan het oplossen van het
praktijkprobleem, namelijk het verbeteren van de afstemming tussen actoren bij de invulling
van een mbo stageplaats. Daarmee is het doel toegepast wetenschappelijk onderzoek verrichten.
Dit onderzoek is erop gericht middels exploratie kennis te verkrijgen, waarmee de situatie voor
het leerbedrijf en de betrokken actoren kan worden verbeterd (Boeije, ’t Hart & Hox, 2009). Het
type onderzoek hangt af van het doel dat wordt nagestreefd (Van der Velde, Jansen & Anderson,
2004). Naast het doel van het onderzoek is ook het wetenschappelijke paradigma van waaruit
gekeken wordt van invloed op de manier waarop dit onderzoek wordt vormgegeven (Boeije et
al, 2009). Om de onderzoeksvraag te kunnen bestuderen wordt gebruik gemaakt van een
interpretatieve onderzoeksopvatting. Er volgt een verantwoording daarvan in relatie tot de
onderzoeksvraag en een uitwerking van de methode voor dataverzameling.
3.2 Methode van dataverzameling
De sociale werkelijkheid wordt geconstrueerd door de betrokken actoren die een bepaalde
betekenis geven aan de situatie. Om inzicht te krijgen in de sociale situatie van ABN AMRO
MeesPierson zal dan ook inzicht moeten worden verkregen in deze betekenisgeving. Daarbij is
de kanttekening op zijn plaats dat betekenisgeving situationeel is. Ook al is het probleem bekend
bij meerdere leerbedrijven en onderwijsinstellingen, gaat het in dit onderzoek om een specifieke
situatie. Het onderzoek is daarom niet gericht op statistisch generaliseerbare kennis maar op
exploratie van het afstemmingsprobleem. In het onderzoek zullen de organisatie en haar
kenmerken onderzocht worden en wordt er naar gestreefd gedachten, gevoelens en ervaringen
te achterhalen van de actoren. De onderzoeksopvatting heeft gevolgen voor de
onderzoekspraktijk. Kwalitatieve methoden passen doorgaans het best bij het interpretatieve
paradigma (Boeije, 2005). Er zijn in dit onderzoek een aantal redenen waarom gekozen is voor
een kwalitatieve onderzoeksmethode. Ten eerste behelst dit vraagstuk een gebied waarover nog
weinig bekend is in de human resource literatuur. Zowel de doelgroep als de transitie van
onderwijs naar werkveld is onderbelicht gebleven. Kwalitatief onderzoek biedt de mogelijk tot
de exploratie en verkenning van dit onderzoeksveld (Mortelmans, 2007). Ten tweede is dit
onderzoek uitgevoerd binnen de specifieke situatie van ABN AMRO MeesPierson. Het gaat erom
het bijzonder van de situatie te beschrijven en verkennen. Er is gebruik gemaakt van
participerende observatie en interviews als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Deze
onderzoeksmethoden zijn er op gericht de betekenisgeving van de drie actoren te achterhalen.
De onderzoeker heeft de mogelijkheid als stagecoördinator mee te lopen bij ABN AMRO
MeesPierson. Er is daarom gebruik gemaakt van participerende observatie om zo inzicht te
verschaffen in de stagevacatures, het huidige werving en selectieproces en de inkomende
sollicitaties. Bovendien was het hierdoor mogelijk om als onderzoeker op een goede en snelle
manier kennis te maken met het een deel ‘onderzoeksveld’, namelijk het leerbedrijf, de
stagebegeleiders, het contact met onderwijsinstellingen en de huidige mbo stagiairs.
Bij de interviews heeft de onderzoeker zich gericht op het stellen van vragen aan een respondent
over gedragingen, opvattingen, percepties en ervaringen ten aanzien van het
onderzoeksonderwerp. Deze onderzoekstechniek heeft als voordeel dat er flexibel kan worden
ingegaan op de loop van het gesprek en de verschillende onderwerpen (Mortelmans, 2007). Om

21

de betekenis te achterhalen van de actoren is gebruik gemaakt van een semigestructureerde
vragenlijst. Dit betekent dat kernpunten van het interview van te voren zijn vastgesteld met
behulp van een topiclijst, maar geen volledige specifieke vragenlijst is opgesteld. Dit type
interview is in deze context het meest geschikt gebleken, omdat op deze wijze is gezorgd dat
relevante thema’s aan bod zijn gekomen en de verschillende groepen respondenten zo ieder hun
visie op bepaalde onderwerpen konden geven. De open insteek heeft het mogelijk gemaakt in te
spelen op de deelnemer en door te vragen om de betekenis te achterhalen. De topiclijst is
opgesteld aan de hand van de belangrijkste theoretische bevindingen. Zo zijn uit elk concept of
theorie een aantal belangrijke onderwerpen gehaald. Zo kwamen bijvoorbeeld uit de personorganisation fit de onderwerpen organisatiecultuur, normen en waarden en homogeniteit van
werknemers naar voren. De topiclijsten bestaan uit een aantal hoofdthema’s, welke vooral de
verhouding tussen de actoren belicht en de wensen en mogelijkheden rondom de stageplek. Zo
is ingegaan op de beroepshouding en het leerpotentieel van de mbo student, de inhoud van de
stageopdracht en de flexibiliteit in het takenpakket, de werving en selectie rondom de stageplek
en het onderlinge contact tussen de actoren. In dit onderzoek spelen de drie actoren een
belangrijke rol. Aangezien de nadruk bij de verschillende respondenten op verschillende punten
ligt, is gekozen gebruik te maken van drie verschillende topiclijsten. De topiclijsten laten
natuurlijk wel overeenkomsten zien gezien het theoretisch kader wat ten grondslag lag. De
volledige topiclijsten zijn te vinden in bijlage I.
De interviews zijn allen afgenomen in rustige ruimten waar alleen de onderzoeker en de
respondent aanwezig waren. Tijdens de interviews is gebruik gemaakt van opnameapparatuur.
Dit heeft als voordeel dat het mogelijk is geweest de aandacht volledig te richten op het gesprek
met de respondent. Er is begonnen met het afnemen van interviews binnen de organisatie,
oftewel met de praktijkbegeleiders. Hierdoor kon de onderzoeker een duidelijk beeld vormen
van de knelpunten. Vervolgens zijn de externe interviews met stagecoördinatoren en scholieren
van ROC’s gehouden en zijn de invalshoeken vergeleken.
3.3 Methode van analyse
Om de data te analyseren zijn alle interviews volledig opgenomen. Om deze data geschikt te
maken voor analyse zijn deze digitaal getranscribeerd. Voor de analyse is gebruik gemaakt van
het programma MAXQDA 10.
De interviews zijn in eerste instantie systematisch doorgelezen en gelabeld met een code. Met
het open coderen is aan elk tekstfragment een code gehangen die zoveel mogelijk weergeeft
waar het fragment over gaat (Boeije, 2005). Dit heeft als voordeel dat relevante informatie niet
snel wordt gemist. De volgende stap in het proces was axiaal coderen. Hierbij ging het erom de
betekenis van bepaalde codes te achterhalen en deze te omschrijven (Boeije, 2005). Tijdens het
axiaal coderen bleek dat de eerder gekozen codes veel overlap toonden. Deze zijn daarom
geclusterd. Deze clustering heeft geleid tot een codeboom met hoofdcodes, welke centrale
thema’s bevat, en subcodes. De volledige codeboom is te vinden in bijlage II. Deze systematische
ordening heeft geholpen bij het in kaart brengen van de data. MAXQDA 10 maakt het mogelijk
om per code de fragmenten van alle respondenten terug te zien. Op basis van deze gegevens zijn
de empirische bevinden geanalyseerd en geciteerd. Met deze resultaten kan antwoord gegeven
worden op de vraagstelling van het onderzoek (Boeije,2005).
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3.4 Respondenten
De drie actoren hebben centraal gestaan bij de dataverzameling als zijnde respondenten van de
interviews. Deze doelgroepen worden immers van belang geacht om de vraagstelling
beantwoorden (‘t Hart et al, 2005).
De eerste groep respondenten zijn de praktijkbegeleiders van ABN AMRO MeesPierson.
De focus bij deze doelgroep ligt op het achterhalen van de knelpunten, de invulling die gegeven
wordt aan de stageopdracht en de werving- en selectieprocedure. In samenspraak met de
opdrachtgever is bepaald welke respondenten het meest interessant zouden zijn voor de
interviews. Er is dan ook sprake geweest van purposive sampling, wat betekent dat de
respondenten zijn geselecteerd op bepaalde karakteriseren (Bryman, 2004). In dit geval zijn drie
praktijkbegeleiders geselecteerd die in de regio de meeste ervaring hebben met mbo stagiairs.
Hiervan zijn twee begeleiders zelf ook erg positief over de stage-invulling. Er zijn daarenboven
twee respondenten geselecteerd waarvan bekend was dat zij negatieve ervaringen hadden met
de stageplek en deze nu ook niet meer aanbieden. De laatste respondent betrof de regiomanager
die algeheel verantwoordelijk is voor de stageplekken.
Bij de tweede groep respondenten, de stagecoördinatoren vanuit ROC’s, ligt de focus op
een verkenning van de afstemming met leerbedrijven, de knelpunten die zij ervaren en de eisen
die ze stellen. Bij deze doelgroep zijn er zoals gepland zes interviews afgenomen. De
stagecoördinatoren zijn geselecteerd op het karakteristiek dat ze ofwel betrokken waren bij de
opleiding Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening (JMZD), ofwel bij de opleiding
Secretarieel. Gezien de stageplekken enkel erkend zijn voor studenten van deze opleiding was
dit een praktische, logische overweging. Er is gestreefd naar een evenredige verdeling. Op
voorhand waren niet alle respondenten bekend, er is gestart met het benaderen van begeleiders
waar het leerbedrijf ooit mee in aanraking was gekomen. Daarnaast hebben verschillende
respondenten suggesties naar voren gebracht voor weer nieuw te interviewen respondenten. Op
deze wijze is er sprake geweest van snowball sampling (Bryman, 2004).
Evenzeer bij de laatste groep respondenten, de mbo studenten, is er sprake geweest van
snowball sampling. De stagecoördinatoren hebben suggesties en contactgegevens aangedragen
van studenten uit hun opleidingen. Bij deze groep respondenten ligt de focus op de
beeldvorming die zij hebben met betrekking tot ABN AMRO MeesPierson en de stageplek. Zij
hebben allen zelf nog geen stage gelopen en zitten zelf in het proces van het vinden van een
stageplek. Bij deze groep zijn er drie studenten per opleiding geïnterviewd, wat betekent dat er
zes respondenten in deze groep waren. Daarnaast liepen er tijdens de participerende observatie
vier mbo studenten stage.
Totaal zijn er 18 respondenten geïnterviewd. Met dit aantal is een bepaalde mate van
verzadiging bereikt. Dit bleek omdat de respondenten per categorie, die later werden
geïnterviewd, weinig nieuwe informatie meer naar voren brachten.
Tabel 2. Overzicht van de respondenten en hun kenmerken

#
1
2
3
4
5
6

Actor
ABN AMRO MeesPierson
ABN AMRO MeesPierson
ABN AMRO MeesPierson
ABN AMRO MeesPierson
ABN AMRO MeesPierson
ABN AMRO MeesPierson

Kenmerken
Praktijk begeleiding – positieve ervaring
Praktijk begeleiding – positieve ervaring
Praktijk begeleiding – neutrale ervaring
Praktijk begeleiding – negatieve ervaring
Praktijk begeleiding – negatieve ervaring
Praktijk begeleiding – Regiomanager

Afkorting
Pb+
Pb+
Pb
PbPbPb .R
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ROC stagecoördinator
ROC stagecoördinator
ROC stagecoördinator
ROC stagecoördinator
ROC stagecoördinator
ROC stagecoördinator
Mbo student
Mbo student
Mbo student
Mbo student
Mbo student
Mbo student

JMZD - ROCMN Utrecht
JMZD en Secretarieel - ROCMN Utrecht
JMZD - ROC ASA Utrecht
Secretarieel - ROC ASA Utrecht
JMZD en Secretarieel - ROC ASA Amersfoort
Secretarieel - ROC Florijn Breda
JMZD
JMZD
JMZD
Secretarieel
Secretarieel
Secretarieel

Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
St. J
St. J
St. J
St. S
St. S
St. S

3.5 Betrouwbaarheid en validiteit
Betrouwbaarheid en validiteit zijn twee belangrijke indicatoren voor de kwaliteit van een
onderzoek.
Betrouwbaarheid gaat om het beperken van toevallige en systematische meetfouten. Dit
betekent dat er bij een herhaling van hetzelfde onderzoek dezelfde uitkomsten moeten
uitkomen. De betrouwbaarheid van een onderzoek is belangrijk omdat deze indicator iets zegt
over de geloofwaardigheid van het onderzoek. Om de betrouwbaarheid positief te beïnvloeden
wordt het gebruik van een gestandaardiseerde methode van data verzameling aangeraden.
Standaardisatie verkleint de kans op toevallige fouten en bij herhaling van het onderzoek zal het
leiden tot een gelijke uitkomst. Aangezien er gebruik is gemaakt van semigestructureerde
interviews is volledige standaardisatie van de methoden en dataverzameling niet mogelijk. Om
de betrouwbaarheid te vergroten zijn zoveel mogelijk bestaande procedures benut, zoals het
gebruik van een topiclijst, het transcriberen van de interviews en het geschikte software
programma MAXQDA. Daarnaast wordt duidelijk beschreven hoe de dataverzameling en analyse
heeft plaatsgevonden.
Validiteit betekent dat de onderzoeker precies meet wat hij wil meten (Boeije, 2005). Hierbij
gaat het om het beperken van systematische fouten. De validiteit van een onderzoek is
belangrijk omdat er sprake is van validiteit wanneer de onderzoeker verklaard wat hij
daadwerkelijk wilde verklaren. Met andere woorden heeft de onderzoeker datgene bestudeerd
wat bedoeld was te bestuderen (Boeije, 2005)? Bij validiteit wordt onderscheid gemaakt tussen
interne en externe validiteit. De interne validiteit zegt iets over de kwaliteit van de
dataverzameling en data-analyse (Boeije 2005). Om de interne validiteit te waarborgen is voor
de dataverzameling gebruik gemaakt van interviews. Dit geeft de onderzoeker de mogelijkheid
om door te vragen. Bij elke vraag is gevraagd naar de werkelijke situatie (ist), de ideaal situatie
(soll) en naar de beleving van de respondenten. Dit is ondersteund door het vragen naar
voorbeelden. Een aspect dat de interne validiteit kan aantasten, zijn sociaal wenselijke
antwoorden. Daarmee kan vertroebeling ontstaan over wat de onderzoeker wil weten. Hier is
extra aandacht aan besteed aangezien de onderzoeker ook de functie als stagecoördinator bij
ABN AMRO MeesPierson vervuld en daarmee een dubbelrol heeft. Voor de interne interviews
kan dit als een voordeel worden beschouwd omdat de onderzoeker de organisatie goed kent en
de antwoorden van de respondenten in het juiste kader plaatst. Bij de externe interviews is de
functie van stagecoördinator bewust niet kenbaar gemaakt. Er is pas gedurende het interview
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met studenten duidelijk gemaakt dat het om ABN AMRO MeesPierson gaat. Bij de externe
interviews met stagecoördinatoren geldt hetzelfde. Hierbij is bijvoorbeeld eerst het topic
besproken ‘afstemming en samenwerking met leerbedrijven’ alvorens ingegaan is op ABN AMRO
MeesPierson en onze stageopdrachten om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen.
Daarnaast is bij elk interview aangegeven dat de anonimiteit en de vertrouwelijkheid van de
gegevens zal worden gewaarborgd. Dit houdt in dat de uitspraken van de respondenten niet
herleidbaar zullen zijn. Op het uitsluiten van alternatieve verklaringen is ingespeeld door
tussentijdse interpretaties van het onderzoek en het opnieuw bekijken van de data. De externe
validiteit betreft de mate waarin de groep respondenten voldoende representatief is. Om de
externe validiteit te waarborgen is gestreefd naar een evenredige verdeling in opleiding bij de
externe interviews. Daarnaast zijn er respondenten van verschillende onderwijsinstellingen uit
zowel de regio Midden als de regio Zuid geselecteerd. De groep respondenten is daarmee
representatief voor de relevante doelgroep van ABN AMRO MeesPierson. Intern zijn er zes
respondenten geïnterviewd vanuit verschillende vestigingen. De respondenten betroffen huidige
begeleiders en begeleiders uit het verleden van mbo studenten en zijn representatief voor de
rest van de organisatie. De externe validiteit betreft daarnaast de generaliseerbaarheid van de
bevindingen naar andere niet onderzochte situaties, onder andere omstandigheden, op andere
tijden etc. (Boeije, 2005). Omdat dit een toegepast onderzoek betreft, is exploratie van het
probleem het eerste doel en niet het verkrijgen van generalistische kennis. Bij de
generaliseerbaarheid van dit onderzoek is bijgevolg een kanttekening gerechtvaardigd omdat
het onderzoek gericht is op de specifieke context van ABN AMRO MeesPierson. Generalisatie van
de bevindingen is nauwelijks aan de orde gezien het een professionele en specialistische
organisatie betreft. De enige generaliseerbare bevindingen in het onderzoek bestaan uit de
algemene bevindingen met betrekking tot de gewenste begeleiding vanuit leerbedrijven, de
afstemming met onderwijsinstellingen en de beroepshouding van mbo’ers, die eventueel
gebruikt zouden kunnen worden in vergelijkbare stageleerbedrijven.
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Hoofdstuk 4. Resultaten
Middels de gehanteerde methodiek kunnen in dit hoofdstuk de resultaten van de verzamelde
data uiteen worden gezet. De informatie uit de interviews zal aangevuld worden met de kennis
die opgedaan is middels de participerende observatie. De weergave van de resultaten zal
ondersteund worden met enkele quotes. Er wordt zowel ingegaan op de verwachten en
ideaalbeelden van de respondenten, als op de beleving en ervaringen dusver.
De resultaten worden gepresenteerd aan de hand van de onderwerpen die expliciet naar voren
zijn gekomen in de data. Deze onderwerpen tonen overlap met de theoretische bouwstenen die
zijn behandeld in hoofdstuk twee. Zo is er aandacht voor de match tussen organisatie en de
kandidaat en voor de match in werkzaamheden, zowel gezien vanuit het leerbedrijf, als vanuit
de eisen van de studenten en ROC’s. Verder is er aandacht voor het contact tussen de actoren en
tot slot voor de werving- en selectieprocedure om deze match te beoordelen. Bij de presentatie
van elk onderwerp wordt aandacht besteed aan de verschillende actoren en hun invalshoeken.
In de tweede paragraaf staat een korte samenvatting van de belangrijkste knelpunten per actor,
waarbij de kennis uit de onderwerpen in paragraaf één geïntegreerd wordt.
De belangrijkste bevinden zullen met elkaar worden vergeleken en er zal op interpretatieve
wijze naar de data gekeken worden. De gegevens dienen daarom als input voor de
beantwoording van de onderzoeksvragen in de conclusie en voor de discussie.
4.1 Weergave van de resultaten
4.1.1 Aansluiting van de organisatie en de mbo-student
Tijdens de dataverzameling is gebleken dat de afstemming tussen de mbo’er en de organisatie
een belangrijk onderwerp is. Vaak werd hiernaar gerefereerd als de match in normen en
waarden. In het theoretisch kader is geconstateerd dat er een mogelijke rol is weggelegd voor de
organisatiecultuur alsmede dat homogeniteit van de medewerkers een rol kan spelen bij de
aansluiting van een mbo student met de organisatie.
 ABN AMRO MeesPierson – Een typering en visie
Uit de participerende observatie blijkt dat ABN AMRO MeesPierson een uiterst professionele en
commerciële organisatie is. De organisatie bevindt zich in de financiële sector, maar is ook bij
uitstek een zakenbank. Werknemers hebben te maken met klanten met een vermogen van meer
dan één miljoen euro. Alle kantoren zijn bijgevolg gevestigd in villapanden en werknemers zijn
netjes gekleed. Omdat er bepaalde ervaring en specialisme verwacht wordt in dit werk, zijn
werknemers veelal hoog opgeleid en doorgegroeid binnen de bank naar private banking. Er is
sprake van een vrij typerende en homogene groep werknemers. Dit blijkt eveneens uit de
interviews met medewerkers.
‘De bankers zijn ook wel geselecteerd op mensen die in hun karakter vertrouwend overkomen. De
trusted adviser, niet de jongeman die achter de grote zakenmannen aanjaagt. Het is een bepaald
type mens dat hier rond loopt. Voordat je private banker wordt voor deze doelgroep heb je al een
traject achter de rug.’ – Respondent 6: Pb. R
De begeleiders van de studenten, op verschillende vestigingen, omschrijven de organisatie in de
interviews op gelijke wijze. Men heeft naar buiten toe een uiterst professionele houding. De
wensen van de klant staan centraal. Uit de interviews blijkt dat deze omgeving impliciet zijn
weerslag heeft op de normen en waarden die medewerkers hanteren.
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‘Je moet wel de taal van de klant spreken. En in het algemeen spreek je toch meestal dezelfde taal in
je dagelijkse bestaan. Dus de hele organisatie is wel doordrenkt met die (professionele) houding.’
– Respondent 3: Pb
Dit type werknemer bepaald gedeeltelijk de sfeer in de organisatie. Een voorbeeld hiervan, dat
vrijwel door elke respondent is genoemd tijdens de interviews, is dat er netjes, correct en met
respect met elkaar wordt omgegaan. In contrast hiertoe, noemen begeleiders de verhouding
onderling ook informeel. Je, jij en het gebruik van voornamen is daarvan een voorbeeld.
Uit de interviews blijkt hoe de begeleiders aankijken tegenover de aansluiting van deze
organisatiecultuur bij de mbo stagiairs. De begeleiders halen aan dat ze bij de normen en
waarden van studenten knelpunten ervaren. De sociale omgang, de beroepshouding en de
volwassenheid zijn thema’s die in deze context worden genoemd.
Betreffende de sociale omgang wordt in de interviews aangehaald dat een stagiair een praatje
moet kunnen maken over het huidige nieuws, op een goede, respectvolle manier omgaat met
mensen en nadenkt over de manier van praten. Begeleiders noemen in dit verband tijdens de
interviews verder alledaagse dingen, zoals je tas op tafel laten
‘Altijd maar die telefoon. Daar werden
staan en vooral ook het gebruik van smartphones en social
we ook continu op gewezen door
media. Ook het laten liggen van werkzaamheden totdat een
collega’s. Maar ook omdat ze in het
collega dat opmerkt of het niet bijhouden van de planning en
proces van het project fouten ging
data voor schoolactiviteiten worden als voorbeeld genoemd.
maken.’ – Respondent 5: PbEen respondent die negatieve ervaring heeft met mbo-stagiairs
geeft aan dat dit voornamelijk kwam door de houding van de stagiair: ze toonde geen
enthousiasme, geen pro-activiteit en hield zich vooral bezig met haar telefoon. Enkele
respondenten geven aan zich momenteel te ergeren aan het hippe taalgebruik van de mbo
stagiair, bijvoorbeeld ‘doei doei of later’ aan het einde van een telefoongesprek. Uit de
participerende observatie blijkt dat naast het taalgebruik er op het gebied van houding,
bepaalde eisen worden gesteld aan de manier van kleden.
Uit de participerende observatie blijkt tevens dat de stagiairs, zeker mbo’ers, vaak een stuk
jonger zijn als ze op de werkvloer komen dan de gemiddelde werknemer. Uit de interviews is op
te maken dat leeftijd niet direct een bepalende factor is, maar dat de stagebegeleiders soms wel
een stukje aansluiting met de stagiair missen en daarom de voorkeur uitspreken voor een
oudere student. Een bepaalde mate van volwassenheid in de dagelijkse omgang wordt door de
meeste medewerkers aangeduid als passend in het bedrijf.
‘Bij ons zie ik dat verder niemand doen hoor. Dat twitter, facebook en de hele dag in je telefoon.. Onze
normen en waarden passen denk ook beter bij volwassenere, oudere studenten.’ – Respondent 4: PbZowel uit de participerende observatie als uit de interviews blijkt dat er in de organisatie niet
wordt neergekeken op mbo-stagiairs ten opzichte van andere
‘Iedereen op de vloer drinkt dezelfde
collega’s. Van elke collega, en zo ook stagiairs, wordt verwacht dat
koffie, we gaan gewoon met elkaar om,
ze een keertje koffie halen of kopiëren maar dit is niet hun coreeen stagiair is niks minder.’ –
business. Mbo-stagiairs krijgen net als anderen veelal hun eigen
Respondent 2: Pb+
projecten en uitdagende klussen.
Uit de participerende observatie blijkt wel dat de activiteiten die georganiseerd worden voor
stagiairs, zoals een welkomsbijeenkomst, inhoudelijk meer gericht zijn op hbo of wo opgeleide
studenten. Zo heeft er bijvoorbeeld een voorlichting over traineeships plaatsgevonden. De
organisatie lijkt niet ingericht te zijn op mbo’ers. De vraag hoe de mbo’ers zelf denken over de
organisatie komt naar voren.
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 Mbo studenten – Beeld van de organisatie
Uit de interviews is gebleken hoe mbo’ers denken over de organisatie ABN AMRO MeesPierson
en hoe zij hun rol hier in zien. Over het algemeen spreekt de organisatie ABN AMRO de mbo
studenten wel aan, hoewel ze niet altijd weten te verwoorden waarom. In de interviews zijn ze
uitgesproken positief over de naamsbekendheid, de grote van de organisatie en het commerciële
karakter.
‘Ja… ABN heeft toch naamsbekendheid en is groot. Ik zou het wel stoer vinden om daar te werken’ –
Respondent 15: St. J
De status die de mbo-studenten toekennen aan de organisatie is voornamelijk gebaseerd op het
beeld van de algehele ABN en de alledaagse bankshop. Ze zijn niet bekend met het onderscheid
dat wordt gemaakt in de organisatie naar aanleiding van het klantbestand en hun vermogen. Na
een korte uitleg hierover blijkt uit de gesprekken dat ze het lastig vinden zichzelf voor te stellen
in de ‘miljoenen omgeving’. De studenten noemen hierbij praktische zaken als gedragscodes en
kleding. De mbo-studenten laten zich tijdens de interviews negatiever uit over het type
werknemer dat ze verwachten. Zo worden zaken genoemd als ‘een stijve mensen in een stijve
organisatie’, ‘veel degelijke, saaie mensen’ en ‘die alleen bezig zijn met cijfertjes’. Opvallend is
dat de studenten die inmiddels in de organisatie werkzaam zijn, ook vertellen dat ze hun beeld
van de organisatie in positieve zin hebben bijgesteld. Uit de interviews komt ook naar voren dat
veel van deze twijfels niet specifiek aan de organisatie ABN AMRO MeesPierson gekoppeld
worden en altijd een rol spelen. Voor veel studenten is stagelopen een nieuwe spannende
periode en twijfels zijn daarom niet vreemd, aldus de stagecoördinatoren vanuit het ROC.
 ROC’s - Een aanvullende mening
Stagecoördinatoren van het ROC laten tijdens de interviews blijken dat ze het als uitdaging zien
wanneer de student niet perfect past bij de organisatie. Ze vertellen over de opvoedkundige rol
op school en de nadruk die ze leggen op beroepshouding en competenties. Er wordt daarom ook
aangehaald dat de stage bij ABN AMRO MeesPierson een goede leerschool zou zijn voor de
(verdere) ontwikkeling van een professionele houding. Uit de interviews blijkt verder dat de
stagecoördinatoren wel een idee hebben van waar het mogelijk mis gaat in de match tussen de
normen en waarden van de organisatie en die van de student.
‘ Ze weten vaak niet anders, ze zijn opgegroeid in deze tijd met alle media van dien, vaak in een ander
sociaal milieu en thuis zit niet altijd een corrigerende ouder.’ – Respondent 8: Sc
De aanvulling die door de stagecoördinatoren in de interviews nog wordt gegeven, is dat niet
alleen de normen en waarden een rol spelen maar ook de aard van de organisatie. Zo kiezen
leerlingen van de opleiding juridisch medewerker een richting als openbaar bestuur of zakelijke
dienstverlening. Stagecoördinatoren geven als voorbeeld dat uit de stage verzoeken blijkt dat
advocaten of notarisbureaus veelal populairder zijn binnen de opleiding. Stagecoördinatoren
binnen de opleiding secretarieel geven aan dat er geen tekort is aan stageplaatsen. Hierdoor
moet de sector banken en het type organisatie, de student wel aanspreken.
Samenvattend, lijkt de organisatie niet direct te zijn (in)gericht op mbo studenten. De
professionele omgeving laat intern zijn sporen na. Mbo- studenten hebben op hun beurt vaak
een ander beeld van de organisatie en vinden het lastig in te schatten of ze al dan niet bij de
organisatie zouden passen. Daarbij geeft het ROC de aanvulling dat ook de context van de
organisatie, het zakelijke bankwezen, van belang lijkt.
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4.1.2 Past iemand bij het werk?
Middels de gehanteerde methodiek is het mogelijk een beeld te geven van de stage
werkzaamheden. Daarnaast kan, door zowel de aangehaalde knelpunten als het geschetste
ideaalbeeld, omschreven worden welke eisen het leerbedrijf heeft betreffende een mbo student.
De vaardigheden van mbo studenten worden uitgedrukt in competenties.
 ABN AMRO MeesPierson – De werkzaamheden en eisen
De stage werkzaamheden betreffen de algehele bankadministratie. Het draait om het
ondersteunen van de commerciële collega. Uit de participerende observatie komt naar voren dat
de stagiairs bijvoorbeeld het klantbestand en klantgegevens bijhouden en klantwensen vertalen
in de banksystemen. Daarnaast betreft het een stukje facilitaire ondersteuning en het verzorgen
van de post. Dit betreffen dagelijkse werkzaamheden op de ondersteunende afdelingen van de
stageplekken die elk half jaar aangeboden worden. Hiernaast blijkt uit de interviews dat er in de
organisatie incidenteel gedacht wordt aan het inzetten van een stagiair op lopende projecten of
in tijden van drukte. Uit de interviews komt naar voren dat dit soms is te combineren met de
dagelijkse werkzaamheden. Er wordt echter ook duidelijk in de interviews dat de stagiairs als
‘extra handjes’ worden gezien bij een project.
‘ Wij hadden vorig jaar de verhuizing hier intern, toen wilde ik wel graag iemand die ook een paar
keer kon lopen met dozen en dossiers kon schonen.. Nja daar zet je geen hbo student op die we hier
doorgaans hebben lopen. Maar uiteindelijk met moeite een welwillende mbo’er gevonden en die
stopte ook weer na anderhalve week.’ – Respondent 4: PbUit de interviews blijkt dat dit soort incidentele klussen voor beide partijen niet goed uitpakken.
Uit het gesprek met de regiomanager en de betreffende stagebegeleider blijkt dat bij deze
opdracht vooraf niet goed genoeg nagedacht is over het takenpakket van de stagiair. De
regiomanager benadrukt hierbij dat negatieve verhalen snel rond gaan binnen de organisatie. De
afdelingen die geen mbo stagiair hebben denken volgens haar dat de begeleiding veel energie
kost. Uit de interviews blijkt dat de snelheid
waarmee mbo studenten iets oppikken inderdaad
‘Het controleren, het uitleggen, eer ze het onder de
van belang wordt geacht voor een al dan niet
knie hebben gaan ze weer weg. Je moet minimaal
ook een periode van vijf maanden hebben om er
geslaagd traject. De medewerkers halen aan dat ze
rendement uit te halen.’ - Respondent 4: Pbhet anders net zo goed zelf kunnen doen. De
regiomanager zou graag zien dat deze beleving
veranderd. Van ‘niet betrouwbaar en niet slim’ naar een ‘aanvulling op het team’. Ook de
maatschappelijke kant van het verhaal en het bijdragen aan iemand zijn ontwikkeling ziet ze
weinig terug onder haar werknemers.
Bij de stageopdrachten die met regelmaat op de ondersteunende afdelingen aangeboden worden
is het takenpakket op voorhand duidelijker. De stagebegeleiders hebben daarom beter voor
ogen wat de student voor kennis, vaardigheden en houding moet bezitten om de stageplek te
vervullen. Aan de respondenten binnen ABN AMRO MeesPierson is gevraagd of, en welke eisen
zij stellen aan de stagiairs. Waar vrijwel alle stagebegeleiders positief over zijn tijdens de
interviews is dat de mbo’ers praktisch zijn ingesteld.
In de gesprekken wordt duidelijk dat benodigde competenties op het gebied van kennis vrijwel
niet worden beschreven. Enkel het handig omgaan met computerprogramma’s wordt genoemd.
Op het gebied van vaardigheden leggen de stagebegeleiders met name nadruk op secuur en
accuraat handelen en communicatieve vaardigheden.
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‘Je zit op een back office, als die half werk doen dan gaan er veel andere dingen fout. Iemand moet dus
goed lezen. Anders krijgt de klant bijvoorbeeld een verkeerd portefeuillemodel terwijl ze getekend
hebben voor een hele andere. In alle systemen staat het dan verkeerd dus als we een claim krijgen.. Je
moet heel accuraat en precies zijn in de uitvoering.’- Respondent 5: PbDe voornaamste benodigde competenties die worden genoemd hebben betrekking op de
beroepshouding, zoals ook naar voren kwam bij de vraag wanneer iemand past bij de
organisatie. Uit de interviews blijkt dat het vooral van de houding en het aanpassingsvermogen
van de student afhangt of de begeleiders de student als competent beschouwen. Daarbij draait
het volgens de respondenten bijvoorbeeld om aansluiting met de collega’s en de commerciële
omgeving, het tonen van inzet, enthousiasme en de volwassenheid van de student.
‘Het zit hem in beginsel vooral in de persoonlijkheid. Ik wil ook wel investeren in de ontwikkelen van
iemand zijn vaardigheden. Maar of je feeling hebt met je omgeving en je werkhouding.. Dat zijn zaken
die lastig zijn te veranderen’. – Respondent 6: Pb. R
Op de vraag wat voor verdere wensen ze hebben aan nieuwe kandidaten is het antwoord dat het
vooral ‘een goede mbo’er’ dient te zijn. De beste van de klas, iemand met een theoretische
leerweg achtergrond op het vmbo en iemand die ambitie heeft door te stromen naar het hbo.

Figuur 6. Spotprent mismatch; eisen organisatie en vaardigheden kandidaat
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 ROC’s – Tegemoetkoming eisenpakket
Uit de interviews blijkt dat het eisenpakket van de praktijkbegeleiders de stagebegeleiders van
het ROC niet vreemd voor komt. Waar de begeleiders het over eens zijn tijdens de interviews is
dat het eisenpakket van leerbedrijven soms onrealistisch is en dat ze zouden moeten willen
bijdragen aan de ontwikkeling van elke student.
‘Bedrijven roepen allemaal hetzelfde! Een goede, de beste, de oudste, de ambitieuste. Je moet die
studenten toch ook gewoon wat wíllen leren denk ik dan. Sommige ouderejaars passen bijvoorbeeld
slechter in zo’n professionele omgeving dan sommige eerstejaars of kunnen slecht Nederlands.
Maatwerk zou de key issue moeten zijn!’ – Respondent 10: Sc
De stagecoördinatoren van het ROC geven echter aan dat in het onderwijs grote aandacht wordt
besteed aan competentie en daarmee ook beroepsvaardigheden, om tegemoet te komen aan de
eisen die het praktijkveld heeft. Tevens uit de gesprekken met de studenten blijkt dat veel
opdrachten worden gekoppeld aan competenties.
‘Als ik moet samenwerken in een groepje voor, noem eens wat, wiskunde… En ik ben toevallig de
voorzitter moest ik dat gelijk koppelen aan de competentie leidinggeven en dan kon ik dat afvinken.
Zo gaat het écht met alles’ – Respondent 16: St. S
Aan deze competentieontwikkeling en de voorbereiding op de beroepspraktijk wordt door de
onderwijsinstellingen op verschillende wijze invulling gegeven. Zo wordt er tijdens een
interview bijvoorbeeld aangehaald dat tijdens het vak Nederlands aandacht wordt besteed aan
het schrijven van brieven en het cv. Uit een ander interview komt naar voren dat op de
onderwijsinstelling twee keer acht weken wordt besteed aan loopbaanleren. Binnen dit vak
werken studenten aan hun eigen ontwikkeling door bijvoorbeeld fictieve slecht
nieuwsgesprekken te voeren of het oefenen van een sollicitatiegesprek.
‘Er zijn leerlingen die het heel moeilijk vinden om zichzelf te presenteren, zeker in het werkveld. Hoe
kom je over, wat trek je aan, hoe praat je. Ga je boven je eigen taalgebruik zitten praten, dan praat je
jezelf op een gegeven moment klem. Aan dat soort zaken geven we aandacht.’ – Respondent 11: Sc
Uit de interviews blijkt dat de stagecoördinatoren van het ROC het met één eis van de
praktijkbegeleiders eens zijn. Namelijk dat een theoretisch leerweg achtergrond in het vmbo
bijdraagt aan de competenties van de student. Dit blijkt volgens de respondenten ook uit het feit
of ze een niveau 3 of een niveau 4 opleiding volgen. De stagecoördinatoren omschrijven dat als
helicopterview, analytisch vermogen, dieper op de stof in kunnen gaan en zaken sneller
oppikken. Daarnaast blijkt het middels de interviews lastig om tot een
verdere typering te komen van de mbo’ers. Grofweg wordt duidelijk dat
‘Dé mbo’er bestaat niet.’de studenten van de opleiding secretarieel vaak extrovert en
Respondent 12: Sc
communicatief sterk zijn maar weinig wereldbeeld hebben. De studenten
van de opleiding JMZD hebben een grotere maatschappelijke interesse en zijn vaak kritischer.
Op de vraag wat voor student past bij het eisenpakket van de organisatie blijft het antwoord dat
een erkend leerbedrijf bij kan dragen aan de ontwikkeling van elke student. Dit is tijdens de
dataverzameling tevens terug te zien in hun eigen eisen aan de stageplaats.
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4.1.3 Past het werk bij de eisen?
Niet alleen het leerbedrijf heeft eisen, ook de respondenten buiten de organisatie laten in de
interviews weten wat volgens hen nodig is voor een match bij de invulling van een stageplaats.
Uit de participerende observatie en de interviews blijkt tevens in hoeverre het aanbod van de
organisatie hierop aansluit.
 ROC’s – Een eigen eisenpakket
Uit de interviews komt naar voren welke eisen er vanuit de opleiding worden gesteld aan de
stageplaatsen van de studenten. De stagecoördinatoren van het ROC leggen daarbij de nadruk op
dezelfde dingen. Ten eerste wordt genoemd dat het leerbedrijf voorzien moet zijn van het
ECABO keurmerk. De respondenten hebben echter ook de ervaring dat het verkrijgen van een
ECABO keurmerk slechts een formaliteit is. Zij benadrukken daarom ten tweede dat het
belangrijk is dat de leerdoelen werkelijk haalbaar zijn op de stageplek. De respondenten van
zowel de opleiding juridisch medewerker zakelijke dienstverlening (JMZD) als van secretarieel
beamen tijdens de interviews dat de halfjaarlijkse stageopdrachten bij ABN AMRO MeesPierson
in grote lijnen aansluiten bij de gestelde leerdoelen. Een pluspunt wat in dit verband genoemd
wordt is het professionele karakter van het bedrijf en het uitdagende takenpakket. De
kanttekening die de stagecoördinatoren van de opleiding JMDZ maken is dat er weinig juridische
aspecten in de opdracht zitten.
‘Kijk ik denk dat het soms kan tegenvallen bij onze studenten omdat het bij jullie niet om juridische
zaken draait. Je komt daar geen termen tegen die je bij een advocaten of notaris kantoor tegen zou
komen. Natuurlijk hebben jullie wel andere juridische termen.. Maar banktermen..’ – Respondent 9: Sc
Zoals eerder omschreven moet dan het type organisatie, het bankwezen, en daarmee het
takenpakket de leerlingen wel aanspreken. In de interviews en middels de participerende
observatie wordt duidelijk dat verwachtingen met betrekking tot het takenpakket en de
uitvoering van kerntaken om leerdoelen te behalen, vaak niet overeenkomen met de werkelijke
taken. De meeste externe respondenten hebben een verkeerde visie op het takenpakket bij de
private bank. Ze voorzien om die reden niet altijd problemen met het behalen van de kerntaken.
Uit de praktijk blijkt dat de kerntaak; het mondeling bedienen van klanten, als grootste zorg kan
worden aangemerkt. Dit wordt beaamd door de stagecoördinatoren die eerder hebben
samengewerkt met het leerbedrijf. Uit de participerende observatie blijkt dat dit leerdoel in
overleg met de onderwijsinstelling, vaak wordt vertaald naar het bedienen van de interne klant,
de commerciële collega. Door enkele stagecoördinatoren wordt tot slot genoemd dat het
takenpakket idealiter zo veelzijdig mogelijk moet zijn en er flexibel moet worden omgesprongen
met de capaciteiten van de student. Bijvoorbeeld de snelheid waarmee een mbo’er iets oppikt
wordt hier genoemd. Of dit wordt gedaan hangt nauw samen met de derde eis.
Er wordt door de stagecoördinatoren van het ROC ten derde namelijk veel nadruk gelegd op de
dagelijkse begeleiding.
‘Begeleiding is echt de key-issue, dat maakt of kraakt een goede stageplaats. Hoe geweldig de
werkzaamheden ook zijn, met niemand aan je zijde kun je ze niet uitvoeren, of je verveelt je.. Dan
kun je nog beter saai werk hebben met een geduldige, gezellige begeleider.’ – Respondent 8: Sc
Uit de interviews blijkt dat de meeste studentklachten op school ook betrekking hebben op dit
onderwerp. Waar het volgens de respondenten vaak mis gaat is dat de studenten worden
ingezet op de afdeling als volledige krachten. De stagecoördinatoren benadrukken tijdens de
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interviews dat de stage een onderdeel is van de opleiding en dat het gaat om een leerproces. Uit
de interviews wordt duidelijk dat ze het belangrijk vinden dat de praktijkbegeleiders de
studenten meenemen in het proces, zich inleven in het niveau van de student en ze ook iets
willen leren.
‘Het is vooral de kunst voor academici om te leren begrijpen dat niet iedereen hetzelfde denkt.’
– Respondent 12: Sc
 Mbo studenten – Eisen en wensen
De wensen die de mbo studenten benoemen komen gedeeltelijk overeen met de wensen van de
onderwijsinstelling. Zo noemen ze tijdens de interviews evenzeer dat ze kerntaken dienen te
vervullen om hun leerdoelen af te kunnen strepen. De mbo’ers die als respondent hebben
gediend bij de interviews waren op dat moment bezig met het zoeken naar een stageplaats. Het
is daarom opvallend dat uit de interviews blijkt dat ze geen concrete invulling (kunnen) geven
aan de kerntaken en leerdoelen. De meerderheid van de respondenten weet niet precies wat de
kerntaken vanuit school zijn. In aanvulling hierop is er gevraagd naar persoonlijke leerdoelen en
ontwikkelpunten voor tijdens de stage. De studenten geven hier veelal werk gerelateerd
antwoorden, zoals omgaan met Excel, communicatie met collega’s en klanten en het in praktijk
brengen van hun opgedane kennis. Een enkele student noemt een competentie gerichte
vaardigheid. Andere eisen die mbo studenten noemen met betrekking tot de werkzaamheden
zijn dat de taken uitdagend en veelzijdig zijn.
‘Stel je voor dat je alleen maar aan het koffiezetapparaat en de kopieermachine staat.. Dan verveel je
je toch binnen een week dood.’ – Respondent 18: St. S
Daarnaast is begeleiding in de werkzaamheden ook belangrijk voor de studenten. De studenten
geven in de interviews aan wel hun eigen projecten en werkzaamheden te willen maar daarin
wel dagelijkse ondersteuning verwachten. Wanneer ze negatieve verhalen van klasgenoten of
leeftijdsgenoten horen over stage lopen hebben deze veelal betrekking op de begeleiding.
 ABN AMRO MeesPierson – Het aanbod en de flexibiliteit
Uit de participerende observatie en de interviews is gebleken in hoeverre het aanbod van de
organisatie aansluit op de eisen en wensen van de studenten en de onderwijsinstellingen. De
leerdoelen van de studenten zijn bij een groot gedeelte van de medewerkers onbekend. De
meeste begeleiders verwijzen tijdens de interviews naar het ECABO keurmerk als controlerende
factor. Ze halen aan dat de organisatie stages mag aanbieden omdat ze een erkend leerbedrijf
zijn. Uit de participerende observatie en het gesprek met de regiomanager is gebleken dat
wanneer kerntaken en leerdoelen duidelijk worden, de begeleiders er nog regelmatig achter
komen dat ze niet aansluiten bij de werkzaamheden. Uit de interviews blijkt dat, hoewel de
respondenten er wel het nut van inzien, de leerdoelen in het eerste gesprek vaak nog niet
worden besproken.
Figuur 7. Spotprent mismatch; Inhoud van de kandidaat en aanbod
organisatie
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Opvallend is dat de begeleiders die positieve ervaringen hebben met het begeleiden van mbo
studenten, ook op voorhand rekening houden met de leerdoelen en de opleiding van mbo’ers.
Een voorbeeld hiervan dat tijdens een interview naar voren kwam, is dat de begeleider contact
heeft gezocht met de onderwijsinstelling om te bepalen welke opdracht ze aan de student kon
geven bij een leerdoel waar ze over twijfelde. Het van tevoren afstemmen van de leerdoelen en
leermogelijkheden benadrukt zij dan ook.
‘En daar wil ik naar blijven vragen! Die leerdoelen veranderen per jaar, verschillen per instelling, per
opleiding… Als je dat niet afstemt dan is het voor beide kanten tijdverspilling. Ik heb dat ook altijd in
mijn achterhoofd. Ik houd in de gaten dat zij voor haar school alles kan afstrepen.’ – Respondent 1: Pb+
Andere begeleiders geven tijdens de interviews aan interesse te hebben in de persoonlijke
leerdoelen van de studenten omdat ze naar hun zeggen dan leergierig zijn, initiatiefrijk en
zelfkennis tonen.
‘Ik word blij als iemand zegt ik vind het lastig om me te profileren in een groep. Dan denk ik dat kan
natuurlijk heel mooi opgepakt worden hier. Welkom!’ – Respondent 3: Pb
Het aanbod van de organisatie tijdens de stages heeft desalniettemin voornamelijk betrekking
op de werkzaamheden. Uit de participerende observatie en de interviews komt naar voren dat
het takenpakket vaak eenzijdig ingegeven wordt door de behoefte van medewerkers. Uit het
interview met de regiomanager blijkt dat de vraag naar stagiairs voornamelijk voortkomt uit de
behoefte om werk uit handen te laten nemen, vooral bij tijdelijke projecten. Positief is dat uit de
participerende observatie blijkt dat de werkzaamheden veelzijdig zijn en dat de studenten vaak
hun eigen projecten krijgen. De mogelijkheden voor de student om de werkzaamheden zelf in te
richten, zoals besproken in het theoretisch kader, zijn echter beperkt. Uit de interviews blijkt dat
de begeleiders het prima vinden als de mbo student een dagje ergens binnen de bank mee wilt
lopen. Het structureel flexibel omgaan met de wensen van de stagiair is echter lastiger. Als reden
noemen de begeleiders vooral dat dat tijd, ruimte en geld kost en het niet het werk oplevert wat
gedaan moet worden.
‘Als het tot onze mogelijkheden behoort en het is te regelen zonder dat we veel moeite moeten doen of
investeren.. Maar zo’n dagje kost degene bij wie je kijkt tijd en levert niet veel op.’ – Respondent 6: Pb. R
Uit de interviews blijkt dat de mate waarin flexibiliteit mogelijk is afhankelijk is van de proactiviteit van de student zelf. Eén van de geïnterviewde noemt dat de ‘eager’ van een stagiair om
iets te leren. Daarnaast dienen ze zelf aan te geven welke werkzaamheden ze interessant vinden.
‘Ik vind ook wel dat ze zelf aan moeten geven wat ze willen. Anders wordt het wel erg ingewikkeld als
we zelf op zoeken moeten gaan, ik ben niet helderziend ofzo.’ – Respondent 3: Pb
Interessant is dat de stagebegeleiders die positief tegenover de begeleiding staan in de
interviews het meest naar voren laten komen dat ze de werkzaamheden proberen af te stemmen
met de wensen van de student. Hierbij houden zij naar eigen zeggen rekening met hun
toekomstdroom of de opdrachten vanuit school. Zo laat een begeleider een juridische stagiair
bijvoorbeeld taken voor estate planning doen. Uit de participerende observatie blijkt dat het per
praktijkbegeleider erg veel verschilt wat voor soort begeleiding er is. Er komt tevens uit de
interviews naar voren dat hier niet altijd genoeg aandacht aan wordt besteed.
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‘Wij zijn niet altijd even duidelijk in het bedenken van wat iemand gaat doen en dat ook iemand
gefaseerd laten doen en aanleren. Het is meer dat je denkt er zit daar een gat, daar kunnen we wel
iemand kwijt en dan zien we het wel.’ – Respondent 6: Pb. R

Meer begeleiding wordt geboden aan de stagiairs die fysiek ook aan het blok zitten bij de
praktijkbegeleider en door de begeleiders die het zelf belangrijk en leuk en belangrijk vinden om
iemand te begeleiden.
‘Als ik die jongen zie zitten dan vind ik het belangrijk dat ik hem help. Bij wordt de hele dag gepraat
en uitgelegd. Je ziet helaas ook wel eens anders!’ – Respondent 1: Pb+
Op de vraag of de begeleiders reflectiemomenten hebben samen met de stagiair, is het antwoord
negatief. De stagebegeleiders geven aan dat ze niet wekelijks gesprekken inplannen maar tussen
het werk door overleggen. In de interviews komt naar voren dat de reflectiemomenten die er
vanwege school inzitten worden gebruikt voor een terugblik.
Samenvattend, ook de wensen en eisen van de externe actoren zijn belangrijk om tot een fit in de
werkzaamheden te komen. Er dient afstemming te zijn tussen de leerdoelen en
leermogelijkheden. De leerdoelen zijn bij de organisatie niet altijd bekend. Aan de leerdoelen
kan soms niet worden voldaan omdat het takenpakket vaak eenzijdig wordt ingegeven door de
behoefte van medewerkers. De flexibiliteit van de organisatie in de invulling van de
werkzaamheden naar de sterktes van de student is beperkt. Daarnaast wordt de begeleiding
aangeduid als essentieel. De resultaten laten zien dat of de begeleiding al dan niet voldoende is,
afhankelijk is van de persoon.
‘Onvoldoende voor ogen hebben wat je zelf wilt, wat een mbo opleiding vergt en wat het verschil is in
begeleiding tussen een hbo en mbo student.’- Respondent 6: Pb. R
4.1.4 Contact tussen de actoren
Bij dit vraagstuk zijn drie belangrijke, maar verschillende actoren betrokken die allemaal hun
eigen mogelijkheden en wensen hebben. De onderlinge afstemming hiervan is belangrijk voor
het bereiken van een match. Middels de gehanteerde methodiek is het mogelijk om het huidige
en gewenste onderlinge contact in kaart te brengen.
 ABN AMRO MeesPierson – Samenwerking met ROC’s
Uit de interviews komt naar voren dat stagebegeleiders geen vaste contactpersonen hebben bij
onderwijsinstellingen in de omgeving. Tevens de regiomanager, die uiteindelijk
verantwoordelijk is voor de werving en selectie van stagiairs, geeft aan dat deze
contactpersonen er niet zijn. Uit de participerende observatie blijkt dat in tegenstelling hiertoe,
voor hbo plekken wel wordt bijgehouden bij welke opleidingen en met wie contact gelegd kan
worden. Uit de participerende observatie blijkt dat er wel een stijgende lijn is en er steeds meer
aandacht komt voor het onderhouden en behouden van contacten op ROC’s. Hoewel dit in het
verleden niet altijd heeft geleid tot het gewenste resultaat.
‘Ik heb wel eens contact gezocht toen we weinig reacties hadden. Dan zijn ze heel enthousiast en
spreken we een keer af. Maar de ervaring is dat als je daar niet aan trekt dan gebeurd er niets. Dat
heeft me wel eens verbaast. – Respondent 2: Pb+
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Uit de interviews blijkt dat er voornamelijk contact is met de stagecoördinatoren van huidige of
vorige stagiairs. De stagebegeleiders benadrukken dat dit als grootste voordeel heeft dat het
ROC kan dienen als wervingskanaal.
‘Wij hebben nu weer een kandidaat van mevrouw (Naam). Dit werkt dus! We zouden dat soort
contacten eigenlijk in heel de regio moeten optimaliseren. ’ – Respondent 1: Pb+
Daarnaast heeft het leerbedrijf ook tijdens de stage te maken met de onderwijsinstellingen. Uit
de interviews blijkt dat het contact tijdens de stageperiode meestal bestaat uit een begin en een
eind gesprek. Een groot deel van de stagebegeleiders geeft aan dit prima te vinden en indien
nodig anders telefonisch contact te zoeken. De regiomanager maakt de opmerking dat de
documentatie over de leerdoelen vrij algemeen blijft en niet is toegespitst op de situatie. Ook een
enkele stagebegeleider noemt dat ze ontevreden is over het contact.
‘Nadat ik me daar doorheen geworsteld had bleek maar een kwart relevant. En dat terwijl ik haar
schoolbegeleider drie keer om uitleg had gevraagd. Kom het dan gewoon even mondeling
toelichten. Ik vind die overload aan irrelevante informatie niet netjes. Vind je het gek dat wij door
de bomen het bos soms niet zien.’ – Respondent 3: Pb
Resumerend, zowel het contact vooraf als tijdens de stage kent volgens de praktijkbegeleiders
enkele verbeterpunten.
 ROC’s – Het contact vooraf en tijdens de stage
Uit de interviews met de stagecoördinatoren blijkt dat veel van hen hun eigen portefeuille aan
contacten bij leerbedrijven hebben en onderhouden. Dit zijn de stageplaatsen waar ze elke
periode weer studenten kunnen plaatsen en dit al jaren doen. Op de vraag of ze dan ook actief
studenten plaatsen is het antwoord vaak negatief. Als reden daarvoor dragen ze aan dat de
student vooral zelf moeten zoeken naar een stageplaats. Het blijkt dat wanneer een leerbedrijf
specifieke wensen heeft voor bepaalde competenties dat er soms uitzondering wordt gemaakt
door een student te zoeken die hier bij past. De stagecoördinatoren geven aan dat ze dit alleen
doen voor bedrijven die ze goed kennen omdat ze dan ook weten wat ze zoeken. Het
onderhouden van dit soort contacten wordt als nuttig ervaren.
‘Kijk dan bel ik hem op en dan zeg ik joh je hebt nu vier keer een hele goede student van me
gekregen maar deze periode heb ik er één.. Die heeft wat extra aandacht nodig. Wil je het proberen?
En zo plaats ik ook m’n probleemgevallen.’ – Respondent 11: Sc
Uit de interviews blijkt daarnaast dat vooraf aan de stageperiode de stagecoördinatoren af en
toe referenties geven over de studenten. Er wordt echter wisselend op dit onderwerp ingegaan.
De ene coördinator vindt het heel normaal terwijl de ander benadrukt dat dat absoluut verboden
is.
Tijdens de stage hebben de coördinatoren vooral contact met de studenten. Uit de interviews
wordt duidelijk dat de studenten meestal één of twee dagen per week terug naar school komen
waarbij dan een lesuur besteed wordt aan de praktijkvorming op de stageplaats. Uit de
interviews komt naar voren dat de stagecoördinatoren tijdens de stage de intentie hebben om
ongeveer driemaal langs te komen bij het leerbedrijf.
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 Mbo studenten – Wensen over contact onderwijsinstelling en leerbedrijf
Uit de gesprekken met de studenten blijkt dat ze vooral verbeterpunten zien in het contact met
de onderwijsinstelling. Zo noemen ze dat ze zich vooraf aan de stage in het diepe gegooid voelen.
Ze krijgen lessen over solliciteren maar begeleiding met het zoeken naar een stageplaats missen
ze. Vooral de studenten van de opleiding Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening vinden
dit een heikel punt. Uit de interviews blijkt dat het voor deze opleiding vrij lastig is om een
stageplaats te vinden. De studenten van de opleiding secretarieel hebben het gemakkelijker.
Deze studenten geven aan dat zij en veel van hun klasgenoten kunnen kiezen tussen twee of drie
leerberdrijven.
Uit de participerende observatie blijkt dat studenten tijdens de stage vinden dat het contact met
hun school beter kan. Hierover wordt door de studenten op de werkvloer geklaagd. Een
voorbeeld hiervan is dat een stagecoördinator in de eerste twee weken van de stage langs had
moeten komen maar ze na acht weken pas kwam.
Samenvattend, het leerbedrijf zou naar eigen zeggen graag ‘kortere lijntjes’ willen met
onderwijsinstellingen, zowel voor als tijdens de stage. De stagecoördinatoren van het ROC
hebben vooral contact met leerbedrijven in hun eigen portefeuille. Mbo studenten zouden graag
zien dat het contact tussen de onderwijsinstelling en de leerbedrijven verbeterd en dat de
begeleiding vanuit de onderwijsopstelling optimaliseert.
4.1.5 Werving en selectie
Uit de interviews en participerende observatie blijkt dat er tot slot een aantal verbeterslagen
mogelijk zijn met betrekking tot het werving- en selectieproces en daarmee de beoordeling van
de fit tussen kandidaat en leerbedrijf.
 ABN AMRO MeesPierson – Het huidige W&S proces
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn de vacatureteksten aangepast. Er is getracht de tekst vlot
en aansprekend te maken voor de jonge doelgroep. Daarnaast zijn er specifieke werkzaamheden
in opgenomen zodat de mogelijke stagiair weet wat er ongeveer kan. Met betrekking tot de
voorbereiding focussen de respondenten zich verder vooral op de werving.
‘Wij hebben denk ik met hagel geschoten, lukraak instellingen aangeschreven of op algemene sites
geadverteerd. Daar reageren mensen weer lukraak op. We moeten beter voor ogen hebben wat en
waar we kunnen zoeken.’ – Respondent 6: Pb. R
Het ideale plaatje in de ogen van de stagebegeleiders is dat de scholen een voorselectie maken
en zorgen voor kandidaten die goed bij het bedrijf passen. Momenteel doet het leerbedrijf deze
voorselectie zelf door de behandeling van reacties op vacatures. Tijdens de interviews wordt
duidelijk dat veel reacties niet voldoen aan de eisen van het bedrijf. In de ogen van de
begeleiders zijn de brieven veelal, slecht geformuleerd, niet toegespitst op de opdracht en
zonder onderbouwing.
‘Heel veel solliciteren er zonder te kijken wat de functie inhoud is. Dan krijg je zo’n hele algemene
sollicitatiebrief. Dat soort mensen zou ik nooit aannemen. Die komen niet gemotiveerd over.’
– Respondent 2: Pb+
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Ook aan de cv’s van de kandidaten worden de nodige eisen gesteld. Daarbij wordt genoemd dat
de student enige werkervaring moet hebben omdat je daar hoe dan ook van leert en relevante
ervaring op doet. Daarnaast blijkt uit werkervaring volgens de stagebegeleiders dat iemand niet
beroerd is om iets aan te pakken.
Uit de participerende observatie blijkt dat na deze eerste screening een kandidaat telefonisch
wordt gescreend. Dit wordt gedaan om vast te stellen of iemand communicatief vaardig is en
enthousiast over komt. Wat vaak niet wordt gedaan is het nagaan van eventuele referenties.
‘Dat hebben wij nooit gedaan want dat wordt uiteindelijk ook uitbesteed aan CV-OK. Maar het zou
misschien wel, als die referentie er is, dat je zelf even kunt bellen van hoe is het gedrag, hoe stelt
diegene zich op. Dat is iets wat denk ik een goede aanvulling is!’ – Respondent 4: PbCV-OK is een instelling die een pre-employement screening uitvoert. Dit vindt plaats op het
moment dat de kandidaat al geselecteerd is. Hoe deze selectie verloopt en welke verbeterpunten
er zijn blijkt tevens uit de interviews en de participerende observatie.
De gesprekken worden meestal gevoerd door degene die de begeleiding op zich neemt. Hoewel
sommige respondenten aangeven dat je met zijn tweeën meer ziet dan alleen, worden de
gesprekken meestal niet met meerdere beoordelaars gevoerd. Uit de interviews blijkt dat niet
iedereen zich geschikt acht om de gesprekken te voeren.
‘Maar ik ben niet opgeleid om stagiaires aan te nemen. De eerste keer zo’n gesprek vond ik
verschrikkelijk, dooood eng. Wat moet ik vragen…’ – Respondent 1: Pb+
In de interviews komt tevens naar voren dat eigenlijk alle stagebegeleiders niet goed weten te
verwoorden waarop ze de studenten beoordelen. Er wordt geen gebruik gemaakt van
hulpmiddelen zoals een gespreksmodel of gespreksvoorbereiding. Vooral de beoordeling van de
beroepshouding is voor de stagebegeleiders giswerk. Ze geven aan dat eigenlijk pas in de
praktijk blijkt of iemand goed is. Er wordt hierbij een voorbeeld genoemd van een student die
een vlotte en enthousiaste babbel had maar in haar dagelijkse acht uur werk vaak saggerijnig en
lui over kwam. De respondenten geven allen aan de afstemming met de organisatie en de
competenties van de student vooral te beoordelen op basis van hun gevoel.
‘Dat beoordeel ik toch eigenlijk gewoon op mijn gevoel. Hoe ik iemand zie, hoe iemand praat, hoe
iemand reageert, hoe iemand zit in zijn stoel… Ik heb geen competentieprofielen die ik op iemand
projecteer… Mijn onderbuikgevoel.’– Respondent 3: Pb
De afstemming in het takenpakket, ofwel tussen de leerdoelen en leermogelijkheden, staat vaak
niet specifiek op de agenda tijdens het sollicitatiegesprek. Een enkele stagebegeleider geeft
tijdens het interview aan heel expliciet te zijn over de werkzaamheden. Op deze wijze probeert
ze gelijk te achterhalen of dat de student aanspreekt. Een andere stagebegeleider geeft aan
positieve ervaring te hebben met het vragen naar de verwachtingen van de student. Omdat ze
vaak een ander beeld hebben van wat er bij de bank gebeurd kan ze op dat moment nog
bijsturen.
Al met al, blijkt dat er een aantal verbeterslagen mogelijk zijn met betrekking tot het werving- en
selectieproces om van te voren te kunnen beoordelen of er sprake is van een match.
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4.2 Knelpunten per actor
In onderstaande paragraaf zal kort worden samengevat wat de belangrijkste bevindingen en
knelpunten voor elke actor zijn naar aanleiding van de empirische data. De bevindingen dusver,
laten vooral aan de oppervlakte het probleem zien. In de conclusie en discussie zal op meer
interpretatieve wijze naar de data en de problemen rondom de afstemming gekeken worden.
 De organisatie/het leerbedrijf; ABN AMRO MeesPierson
Voor de stagebegeleiders lijkt het van essentieel belang dat de mbo student past bij de
organisatie en zich op zijn minst kan inleven in de normen en waarden. Betreffende de
aansluiting bij de organisatiecultuur ervaren de begeleiders knelpunten in de sociale omgang, de
volwassenheid van de student en de beroepshouding. De organisatie is echter niet (in)gericht op
mbo studenten. Er werken vooral hoogopgeleide mensen in een verfijnd milieu. Binnen deze
typische zakenbank is dan ook niet ondenkbaar dat de mbo student uit de toom valt. De manier
waarop daarmee wordt omgegaan verschilt per begeleider.
De werkzaamheden worden vaak eenzijdig ingegeven door het werkaanbod. De studenten
worden ingezet vanwege het functionele feit dat ze werk uit handen kunnen nemen. De
studenten hebben volgens de begeleiders dan ook bepaalde competenties nodig om het werk te
verrichten. De ervaring dusver laat zien dat in de ogen van de begeleiders vooral accuraatheid
en pro-activiteit van belang zijn voor een geslaagd traject. De leerdoelen van de student en de
onderwijsinstellingen zijn in de organisatie niet doorgesijpeld. Er komt naar voren dat, ook in
bredere zin, het niet altijd duidelijk is, wat de begeleiding van een mbo student vergt.
Tijdens het vinden van een geschikte kandidaat loopt de organisatie op tegen het gebrek aan
kwaliteit in de sollicitaties. Het voeren van het sollicitatiegesprek gebeurt vaak zonder
handvatten en in de ogen van de begeleiders kan het contact met onderwijsinstellingen als
wervingskanaal verbeterd worden.
 Onderwijsinstellingen; ROC’s
De stagecoördinatoren van de ROC’s tonen inlevingsvermogen in de mismatch tussen de student
en de organisatie. De onderwijsinstellingen besteden dan ook grote aandacht aan
competentieontwikkeling en de beroepshouding van studenten. Toch blijkt dat in deze context
een groot knelpunt te zijn. De vraag blijft dus bestaan hoe je een beroepshouding verder kan
stimuleren. De coördinatoren onderstrepen dat bedrijven te weinig realiseren dat de stage
bedoeld is als praktijkvorming, als leermoment voor de student. Ze benadrukken dat de
organisatie zou moeten willen bijdragen aan de ontwikkeling van de student en niet gelijk de
beste mbo’er moeten willen. Ze halen aan dat ‘de beste’ voor de organisatie, niet altijd de meest
ambitieuze, oudste of beste leerling hoeft te zijn. Het leerbedrijf mist naar mening van de
stagecoördinatoren een stukje inlevingsvermogen in de student. De wensen van de
stagecoördinatoren richten zich vooral op de begeleiding. Aandacht voor leuke en goede
begeleiding maakt een goede stageplaats. Voor de onderwijsinstellingen is een ander knelpunt
het behalen van de leerdoelen tijdens de werkzaamheden. De werkzaamheden van ABN AMRO
MeesPierson voldoen in principe maar blijven soms te algemeen. Zo zitten er bijvoorbeeld geen
duidelijk juridische aspecten in. De sector in bredere zin moet een student dan aanspreken maar
het bankwezen blijft vaak abstract. De organisatie en het type werk betreft geen specifiek
vakgebied en het blijkt lastig, ook voor de stagecoördinatoren, om zich een voorstelling te maken
van de stage. Het inzicht in ABN AMRO MeesPierson ontbreekt vaak bij de stagecoördinatoren.
Zij zijn in dit verband dus geen aanvulling voor de student.
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 Mbo studenten
De mbo studenten zijn bekend met de organisatie ABN AMRO, maar niet met het onderscheid
dat wordt gemaakt naar aanleiding van het klantvermogen. ABN AMRO MeesPierson, of private
banking, kennen de studenten daarom meestal niet. De organisatie is in de ogen van de
studenten aantrekkelijk vanwege de naamsbekendheid en de status van de commerciële bank.
Een negatiever beeld hebben ze vooral bij de werknemers van een bank. Ze voorzien een
knelpunt in de aansluiting die ze met hen hebben. Door het verschil in een bankshop en een
private bank, hebben de studenten vaak ook een ander en verkeerd beeld van de
werkzaamheden. Van werken in een miljoenenomgeving kunnen ze zich geen voorstelling
maken. Wel benadrukken ze dat ze vooral een uitdagend takenpakket willen en daarin goed
ondersteund willen worden. Daarbij hebben ze vooral het leren van inhoudelijke, praktische
vaardigheden als doel. Tot slot willen ze graag beter begeleid worden door de
onderwijsinstelling. Vooral bij het zoeken naar een stageplaats.

Figuur 8. Punten waar de actoren problemen in (voor)zien, geplaatst in het conceptueel model
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5. Conclusie
De zojuist weergegeven resultaten zullen in dit hoofdstuk als aanleiding dienen om antwoord te
geven op de centrale vragen van het onderzoek. Alvorens de hoofdvraag beantwoord wordt, zal
antwoord worden gegeven op de deelvragen. De nadruk in deze beantwoording zal liggen op het
signaleren van knelpunten zodat de aspecten waarop de afstemming tussen de actoren beter
kan, duidelijk worden.



Wat achten de praktijkbegeleiders van ABN AMRO MeesPierson een geschikte mbo
student voor de organisatie en de stageopdracht?

Er zijn een tweetal punten van belang bij de beantwoording van deze eerste deelvraag. Ten
eerste dient daar de aansluiting te zijn van de mbo student met (de mensen in) de organisatie.
Uit de resultaten komt naar voren dat de eisen die de begeleiders hebben, gericht zijn op een zo
goed mogelijke aansluiting bij de organisatie om zo volledig mee te kunnen draaien. Hierbij
speelt de volwassenheid van de student, de sociale omgang en de beroepshouding een rol.
Person-organisation fit refereert aan deze match tussen de normen en waarden van de persoon
en de organisatie als geheel. In het theoretisch kader is geconstateerd dat er een mogelijke rol is
weggelegd voor de organisatiecultuur en dat de homogeniteit van medewerkers een rol kan
spelen. Deze, overduidelijk aanwezige, homogeniteit van hoog opgeleide werknemers en deze
beschaafde omgeving lijken inderdaad af te doen aan de match tussen de organisatie en de
student. Dat hier knelpunten zitten blijkt uit het verschil in normen en waarden tussen de
actoren. In het verleden, zo duiden de begeleiders, is het mis gegaan door bijvoorbeeld het
gebruik van social media of een lakse werkhouding. De vraag is of dit geheel te wijden is aan de
student of ook aan de organisatie omdat de student niet wordt opgenomen in het
socialisatieproces binnen de bank. Want ondanks de aandacht die aan de beroepshouding wordt
besteed, bijvoorbeeld door de opleiding, blijkt dit nog steeds een belangrijk knelpunt.
Ten tweede dient de gewenste mbo kandidaat bij te dragen aan de werkzaamheden. Het
winstoogmerk is overduidelijk belangrijk voor de bank. Het primaire business goal van ABN
AMRO MeesPierson is commercieel ingegeven en daar wordt functioneel naar toegewerkt. Het
dagelijks handelen van de medewerkers is gericht op de vermogende klant. Dit wordt aan de
ene kant ondersteund door de inzet van stagiairs. Stagiairs leveren immers welkome extra
handen, zo blijkt uit de resultaten. Om bij te dragen aan de organisatie en de werkzaamheden,
zijn de gewenste competenties van belang. Het theoretisch kader leert ons dat er sprake is van
een person-job fit, wanneer er onder andere een match is tussen de vaardigheden van een
persoon enerzijds en de eisen van de baan anderzijds. Uit de resultaten blijkt dat de studenten
vaak wel de kennis en vaardigheden bezitten om een functionele bijdrage te leveren. Hierbij zijn
vooral communicatieve vaardigheden van belang, accuraat en secuur zijn. Ook intelligentie
wordt in deze context genoemd. Opvallend genoeg draait het hier niet zozeer om hoge cijfers of
kennis maar om het handig oppakken van werkzaamheden. Vooral de houding van de student
speelt (wederom) een cruciale rol. Het blijkt volgens de stagebegeleiders dat de stage vaak spaak
loopt bij een ontbrekende beroepshouding. De stagiair ‘kost’ namelijk anderzijds, vooral in het
begin, tijd en energie. Uit de praktijk blijkt dat het traject vaak wordt bestempeld als mislukt,
wanneer deze kosten in de ogen van de stagebegeleider te hoog oplopen. Er wordt daarom ook
een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de student.
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De praktijkbegeleiders van de organisatie lijken de aansluiting met mbo studenten te missen. Ze
zoeken daarom naar een student met een houding die zo veel mogelijk overeen komt met de
persoonlijkheden in de organisatie en die uit bedrijfseconomisch perspectief bijdraagt aan de
organisatie. De organisatie zou zich kunnen afvragen of ze de mbo stagiairs wel nodig hebben
voor deze bijdrage. Vanuit legitiem oogpunt blijven de mbo stagiairs echter relevant. Dit is een
strategisch vraagstuk waaraan de organisatie aandacht zal moeten besteden. Concessies lijken in
dit verband onvermijdelijk.
Met dit antwoord is het voor het leerbedrijf in ieder geval mogelijk om enerzijds op zoek te gaan
naar een passende kandidaat. Anderzijds wordt het makkelijker om knelpunten te analyseren
hier op in te springen. Hiervoor zijn ook de wensen, eisen en het aanbod van de andere actoren
van belang.



In hoeverre is er sprake van afstemming met de betrokken ROC’s en hun wensen,
verwachtingen en eisen aan het leerbedrijf?

In deze vraag komt de andere kant van de in de theorie besproken person-job fit naar voren. De
baan dient namelijk ook te passen bij de wensen van de kandidaat. Die wensen worden in deze
context grotendeels vormgegeven door de eisen van de betrokken ROC’s. De knelpunten met de
person-job fit ogen veelzijdig. Uit de resultaten over de stagecoördinatoren van de
onderwijsinstellingen zijn twee hoofdpunten te destilleren waarop deze afstemming beoordeeld
kan worden.
De eerste maatstaf om te kijken in hoeverre de afstemming aanwezig is, is inhoudelijk van aard.
Er is gebleken dat elk leerbedrijf het ECABO keurmerk dient te hebben. Dit keurmerk dient de
(inhoudelijke) kwaliteit van de stage te waarborgen. Naar aanleiding van dit onderzoek is
getracht een mismatch op voorhand te voorkomen door met ECABO relevante opleidingen door
te spreken. In het vervolg worden de vacatures enkel uitgezet bij opleidingen met sluitende
leerdoelen, waar ook de respondenten afkomstig van zijn; juridisch medewerker zakelijke
dienstverlening en secretarieel. Hoewel dit keurmerk ogenschijnlijk een bijdrage levert aan de
afstemming, hebben stagecoördinatoren toch het idee dat het verkrijgen van het keurmerk
slechts een formaliteit is. Voor de betrokken ROC’s is het belangrijk dat er bepaalde kerntaken
daadwerkelijk kunnen worden verricht. De leerdoelen dienen haalbaar te zijn bij het leerbedrijf.
Het keurmerk is daarom geen garantie op een gedegen beroepsontwikkeling. In tegendeel
misschien zelfs wel. De stagebegeleiders van ABN AMRO MeesPierson verwijzen immers naar
het keurmerk als controlerende factor en maken zich zelf niet altijd even druk om de leerdoelen
of de beroepsontwikkeling. Binnen de werkzaamheden van het leerbedrijf blijkt het weliswaar
mogelijk om deze leerdoelen af te strepen. Toch is de inhoudelijke afstemming niet optimaal. Dit
blijkt uit het feit dat de stagecoördinatoren de werkzaamheden definiëren als algemeen en
omdat enkele leerdoelen worden vertaald naar de mogelijkheden binnen het bedrijf. De
stagecoördinatoren van Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening vinden dat er weinig
juridische aspecten in het takenpakket zitten. De stagecoördinatoren van de opleiding
Directiesecretaresse hebben veel leerbedrijven in hun portefeuille zitten. De afdeling
administratieve ondersteuning sluit, zeker op het eerste gezicht, niet naadloos aan bij deze
opleiding. Extra obstakel hierbij is dat het inzicht in de organisatie nogal eens ontbreekt. Het
blijkt voor de stagecoördinatoren lastig te zijn om een voorstelling te maken van de
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werkzaamheden. Zij geven dan ook niet de juiste sturing aan het bedrijf door bijvoorbeeld
inhoudelijke verbeterpunten aan te kaarten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het
takenpakket van ABN AMRO MeesPierson zich divers toont. Dit is enerzijds een pluspunt omdat
door stagecoördinatoren wordt genoemd dat de stage veelzijdige werkzaamheden dient te
hebben. Anderzijds zijn de diverse werkzaamheden ook een risico. Hierdoor wordt het
ogenschijnlijk nog moeilijker voor stagecoördinatoren om zich een voorstelling te maken van de
stageopdracht en de gewenste sturing op te pakken. Ook verdwijnt het inhoudelijk vakgebied
door de verzameling werkzaamheden naar de achtergrond en komen er te weinig
vakinhoudelijke aspecten aan bod.
Binnen het leerbedrijf lijken de leerdoelen niet voldoende op de voorgrond te staan, slechts een
enkele stagebegeleider houdt rekening met de werkzaamheden die voor school relevant zijn. De
werkzaamheden die bijdragen aan de organisatie staan veelal voorop. Omdat de aard van de
business inhoudelijk niet naadloos aansluit komt de al dan niet aanwezige afstemming neer op
de persoonlijke stijl van een begeleider. De stagecoördinatoren noemen hierbij dat er flexibel
moet worden omgesprongen met de capaciteiten van de student. Door het flexibel inspringen op
de capaciteiten, zou je kunnen opmaken dat de stagecoördinatoren voorstander zijn van job
crafting. Bij de volgende deelvraag wordt besproken wat de mogelijkheden hiertoe zijn. Dit
brengt ons ook op de tweede maatstaf; de begeleiding in de ontwikkeling van de student.
Uit de resultaten blijkt dat onderwijsinstellingen grote nadruk leggen op de
competentieontwikkeling en houding van de studenten. Er wordt gebruikt gemaakt van
competentielijsten die ontstaan zijn uit de samenwerking met het werkveld en vanuit
beroepsprofielen. De klemtoon ligt op het aanleren van de juiste beroepshouding en
vaardigheden. Je kunt concluderen dat ROC’s deze verwachtingen ook hebben met betrekking
tot de bijdrage die het leerbedrijf zou moeten leveren aan de ontwikkeling van de student. Toch
blijkt uit de resultaten dat het aanleren van de juiste houding of beroepsvaardigheden niet
centraal staat in de organisatie. Het draait desondanks niet altijd alleen maar om eigen belang of
‘window dressing’. Het leerbedrijf wil immers de plaatsen aan blijven bieden, een bijdrage
leveren aan de professionele ontwikkeling van mbo studenten en de afstemming verbeteren.
Waar gaat het dan toch mis met betrekking tot deze bijdrage aan de ontwikkeling?
Ten eerste lijkt er een verschil te zitten tussen algemene competenties en vakspecifieke
vaardigheden en een beroepshouding. Vooral de beroepskenmerken zijn lastig voor een ROC,
maar ook voor het leerbedrijf om aan te leren wanneer het vakmanschap niet is ingekaderd. De
invulling van de stageplaats is namelijk tevens functiegericht.
Daarnaast is de belevingswereld van de begeleider (en die van de klanten) en de student totaal
verschillend. Het inlevingsvermogen vanuit de kant van de organisatie lijkt dikwijls te
ontbreken. De werknemers vallen zelf niet onder deze categorie en de meeste stagiairs komen
van het hbo of wo. Er wordt niet op gelet of de mbo student wordt opgenomen in het
socialicatieproces. Omdat de organisatie niet is gericht op mbo’ers komt het wederom neer op
de begeleider of deze bijdraagt aan de ontwikkeling van de student. Het lijkt erop dat de
begeleider die zijn best doet voor de student en meer tijd, moeite en energie stopt in de
dagelijkse begeleiding, ook minder knelpunten ervaart met de beroepshouding. Deze
begeleiders staan ook veelal positief tegenover het stagetraject. Deze wens van de
stagecoördinatoren lijkt dus terecht.
Hoewel het leerbedrijf graag de beste kandidaat wil, zien de stagecoördinatoren van de
betrokken onderwijsinstellingen liever dat de werving en selectie maatwerk betreft. Welke
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student past er bij het leerbedrijf, maar heeft daar ook nog iets te leren? Het leerbedrijf dient dus
te beseffen dat het traject een leerproces is en dat de begeleider daar een cruciale rol in speelt.
Er zijn een aantal knelpunten met de person-job fit welke te maken hebben met de aard van de
organisatie, de inhoudelijke core business en de individuele student en diens houding. De
beroepsontwikkeling lijkt lastiger omdat er meer sprake is van een functie dan van een beroep.
Inhoudelijk gezien zou het vakgebied, en daarmee de de leerdoelen en studie-gerelateerde
werkzaamheden, meer op de voorgrond kunnen staan in het leerbedrijf. Hiertoe dient ook het
beeld van de organisatie bij de stagecoördinatoren van het ROC te worden aangescherpt.



In hoeverre sluiten de stageopdrachten aan bij de wensen, verwachtingen en eisen van
mbo studenten en in hoeverre kunnen ze het werk zelf vormgeven?

Ten eerste is te constateren dat de eisen vanuit de onderwijsinstellingen, hun weerslag hebben
op de studenten. Zo beamen de studenten bijvoorbeeld dat het behalen van leerdoelen, een
veelzijdig, uitdagend takenpakket en de begeleiding van belang zijn. De constatering dat de
organisatie veel meer ervaring heeft met hbo studenten en daarom mogelijk mbo studenten niet
anders behandeld, is een nadeel als het gaat om de begeleiding en het leerproces. Anderzijds is
het een pluspunt als het gaat om het krijgen van uitdagende en veelzijdige taken. De
kopieermachine is immers de nachtmerrie van de mbo studenten. Inhoudelijke eisen aan het
takenpakket zien we bij de studenten dus ook terug, al is dat in een minder concrete vorm
verwoord. Wanneer aan de studenten werd gevraagd wat zij zouden willen leren op de
stageplaats, waren de antwoorden vooral gericht op het vakgebied. Inhoudelijke aspecten die zij
op hun opleiding in de theorie tot zich hebben genomen en nu in de praktijk zouden willen zien.
Je kunt concluderen dat dit in twee opzichten een mogelijk knelpunt is. Ten eerste waren de
werkzaamheden van de organisatie vrij algemeen en worden deze niet zozeer toegespitst op een
opleiding of vakgebied. Ten tweede is het opvallend dat bijna geen enkele student het leren van
competenties opneemt in het antwoord. Je kunt hierbij je vraagtekens zetten, gezien de grote
aandacht die hieraan wordt besteed door de ROC’s. Maar ook het leerbedrijf zet competenties op
de eerste plek. De werkzaamheden zijn immers een verzameling taken waar bepaalde
vaardigheden voor nodig zijn. De inhoudelijke kennis blijkt in dit opzicht geen struikelblok
vanuit de organisatie en is voor hen beduidend minder relevant dan voor de mbo student. Op dit
punt kan de afstemming duidelijk verbeteren.
We kunnen concluderen dat de consequentie van de algemene stagewerkzaamheden is, dat de
organisatie als geheel de mbo studenten moet aanspreken in de keuze voor een leerbedrijf. Bij
de beantwoording van deze deelvraag is het daarom belangrijk om breder te kijken dan alleen
naar de stageopdracht. De organisatie zelf is van belang in de beeldvorming van de mbo
studenten. Dit is een heikel punt omdat de organisatiekenmerken, net als voor de
stagecoördinatoren, abstract zijn voor de mbo studenten. De stageaanvragen vanuit de
studenten richten zich bijvoorbeeld meer op advocaten- of notariskantoren. Onder de mbo
studenten is de organisatie ABN AMRO MeesPierson niet bekend. Het beeld wat ze van de
organisatie en het bankwezen hebben is gebaseerd op de alledaagse ABN als bankshop. Dit
brengt een risico met zich mee omtrent de wederzijdse verwachtingen wanneer een student
solliciteert. De studenten hebben ten eerste een verkeerd beeld van de te verrichten
werkzaamheden. Ten tweede wordt de afstemming in normen en waarden lastiger wanneer de
student niet op die sociale omgeving rekent. De studenten vinden het, na een korte uitleg over de
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organisatie, lastig zichzelf voor te stellen in een miljoenenomgeving. Dit lijkt echter niet vreemd
want de mbo studenten ogen sowieso nerveus als het gaat om stage lopen. Het lijkt erop dat het
proces van autonomie weerstand en angstige gevoelens oproept. De studenten willen dan ook
graag betere begeleiding vanuit de opleiding. Maar des te belangrijker wordt het ook dat men
zich een voorstelling kan maken van de werkzaamheden en de organisatieomgeving. Ook komt
er voor een geslaagd traject meer druk te liggen op de manier waarop een student wordt
opgevangen in de organisatie.
De functionele eigenschappen van de organisatie en haar werknemers zie je ook terug in de
beantwoording van het tweede deel van deze vraag. Het zelf vormgeven van werkzaamheden
naar de sterkte van de student, zoals we gezien hebben bij de job craftings theorie, is namelijk
alleen mogelijk als het binnen de mogelijkheden van het leerbedrijf ligt. De mogelijkheden zijn er
vaak, omdat de organisatie immers groot is, maar het moet de organisatie vooral niet teveel tijd
en moeite kosten. De studenten dienen daarnaast een proactieve rol te spelen in het aankaarten
van verandering. Zij weten echter vaak niet wat er allemaal mogelijk is. Toch zijn de mbo
studenten wel eens van hun vaste plek af. Dit is echter meer gebaseerd op het principe van een
dagje meekijken dan op het principe van structureel zelf aanpassingen doen in het werk.
Geconcludeerd kan worden dat veel wensen overeenkomen met die van het ROC. Belangrijk
punt is dat de opleiding en vakinhoudelijke aspecten bij het leerbedrijf niet centraal staan.
De functionele en commerciële drive zie je tevens terug in de (on)mogelijkheden om het werk
zelf vorm te geven. Omdat de taken algemeen zijn en niet zozeer aanspreken, zou het goed zijn
als de organisatiekenmerken en het bankwezen de studenten aan sprak. Hiervan hebben de
studenten echter een onjuist beeld.



Hoe kan de huidige werving- en selectieprocedure verbeterd worden om geschikte mbo
kandidaten te vinden?

Ten eerste moeten we constateren dat er een discrepantie zit in wat het leerbedrijf een
geschikte kandidaat vindt en hoe de stagecoördinatoren van het ROC dit zien. Toch is het
relevant, en misschien vooral praktisch, om te kijken naar wat er verbeterd kan worden voor
een gedegen werving en selectie proces. Immers, hoe kleiner het verschil in de belevingswereld
tussen de kandidaat en de organisatie, hoe makkelijker de afstemming tussen deze actoren
wordt. Deze afstemming zal je solide moeten beoordelen.
Er kan worden geconstateerd dat de organisatie ook in het werving en selectieproces geen
onderscheid maakt tussen de mbo studenten en de hoger opgeleide studenten. Dit lijkt
onverstandig gezien het beperkte beeld dat de mbo studenten hebben bij de organisatie. Van de
mbo studenten kan in mindere mate worden verwacht dat ze in hun zoektocht stilstaan bij het
verschil tussen ABN AMRO en ABN AMRO MeesPierson. Dit komt tot uiting in de slechte
sollicitaties die de begeleiders omschrijven. De studenten weten niet wat de organisatie inhoudt
en kleden zich bijvoorbeeld ook niet naar de verfijnde omgeving. Het is voor het leerbedrijf
daarom des te relevanter om duidelijke wervingsteksten te hebben. Waarbij niet alleen de taken
toegespitst worden per opleiding maar vooral ook de organisatie en de afdeling wordt
toegelicht. Het helpt natuurlijk als deze teksten het jonge publiek aanspreken.
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Een positief punt binnen de werving van het leerbedrijf is het uitzetten van vacatures bij
stagemarkt, de website van ECABO. Uit de interviews met de mbo studenten en de
stagecoördinatoren blijkt dat dit de eerste plek is waar de studenten kijken. Qua werving ziet
ABN AMRO MeesPierson idealiter dat de ROC’s passende studenten aandragen. De
stagecoördinatoren van het ROC doen dit inderdaad bij enkele leerbedrijven. Dit wordt vooral
bepaald door eerdere samenwerkingen. Het is echter niet gezegd dat het leerbedrijf dan ook de
beste van de klas krijgt, we hebben immers gezien dat de stagecoördinatoren maatwerk
belangrijk vinden. Het is wel waarschijnlijk dat de student in ieder geval goed op de hoogte is
van de organisatie en daar tot op zekere hoogte ook bij past. Het is voor het leerbedrijf dus zaak
om deze contacten bij elke relevante opleiding te zoeken en te onderhouden. Een goed contact
bij de opleidingsinstituten kan tevens door het opvragen van referenties bijdragen aan de match.
Dit wordt door het leerbedrijf nu niet of amper gedaan. Ook werkervaring wordt niet tijdens de
eerste selectie gecheckt. Pas bij de pre-employment screening komt dit aan bod.
Tot slot kan geconcludeerd worden dat er enkele verbeterslagen mogelijk zijn tijdens de
selectiegesprekken. Voor de betrouwbaarheid van het sollicitatiegesprek, zoals we in het
theoretisch kader hebben gezien, zou het goed zijn om het gesprek te structuren en het gesprek
met meerdere beoordelaars te voeren. Het zou praktisch zijn om een gespreksmodel te hanteren
en de begeleiders kort op de hoogte te brengen waar ze op kunnen letten, zij zijn hier immers
niet voor opgeleid.
Het belangrijkste punt is dat ook tijdens het eerste gesprek er afstemming gezocht dient te
worden in de leerdoelen van de student en de leermogelijkheden van het bedrijf. Er kan meer
aandacht zijn voor de, al dan niet aanwezige, match in de werkzaamheden en de leerdoelen.
Tevens is aandacht voor de normen en waarden en de houding van de student voor het
leerbedrijf van belang.
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 Welke factoren kunnen bijdragen aan een betere afstemming tussen het leerbedrijf ABN
AMRO MeesPierson, ROC’s en mbo scholieren bij de invulling van een mbo stageplaats?
Tijdens de stage
Het grootste struikelblok in de ogen van het leerbedrijf wordt gevormd door de houding van de
mbo student. Deze houding is van essentieel belang bij de uitvoering van de werkzaamheden,
wat het leerbedrijf erg belangrijk acht. Het wordt ook duidelijk dat de houding een knelpunt is in
de afstemming tussen de normen en waarden van de organisatie en die van de student. De vrij
typische organisatiecontext, met een homogene groep van hoog opgeleide werknemers, is
daarbij natuurlijk uitzonderlijk. Er zijn bijgevolg vooral problemen met de person-organisation
fit. Dit wordt door zowel de organisatie als door de mbo studenten erkend. Extra obstakel is de
onbekendheid van de organisatie onder de mbo studenten en de stagecoördinatoren, waardoor
ook verwachtingen niet kloppen. De stagecoördinatoren van het ROC hebben wel contacten
binnen de praktijk maar het ontbreekt hen aan praktijk sensitiviteit. Hierdoor zijn ze geen
connector tussen de organisatie en een student. Wanneer de stagecoördinatoren dichter bij de
praktijk komen te staan kan dit dus bijdragen aan een betere afstemming.
Tevens de organisatie zelf blijkt niet op mbo’ers gericht te zijn en kan hier ook niet vanuit
ervaring op inspelen. Toch heeft niet elke begeleider hier last van. Dit zijn de begeleiders die het
niet erg vinden om tijd en energie in de student te steken. De crux zit hem daarmee in het
opnemen van de student in het socialisatie- en leerproces. Ook dit is een factor die kan bijdragen
aan de afstemming.
Hiermee komen we bij het grootste struikelblok in de ogen van het ROC; de begeleiding en de
aandacht vanuit het leerbedrijf voor de ontwikkeling van de student. Binnen het leerbedrijf staat
de klant centraal en daarmee de werkzaamheden die bijdragen aan de organisatie. Deze
functionaliteit lijkt het leerproces naar de achtergrond te verschuiven. Ook in de begeleiding
zien we dat er het liefst zo min mogelijk tijd en energie wordt besteed aan de student. Er wordt
dus een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de student, wat niet strookt met de wensen
van de onderwijsinstellingen. De begeleiding en het leerproces dient in de organisatie meer op de
voorgrond te staan om de afstemming te verbeteren.
Het grootste struikelblok voor de mbo studenten is inhoudelijk van aard. Hoewel de
onderwijsinstellingen tegenwoordig grote aandacht besteden aan competentiemanagement
lijken de studenten toch vooral het vakgebied in de praktijk te willen brengen. De
werkzaamheden binnen het leerbedrijf blijven echter vrij algemeen en er zitten weinig
vakgerelateerde aspecten in. Hoewel de mogelijkheden hiertoe er zijn; de leerdoelen zijn
haalbaar, staat dit niet bij het leerbedrijf op de agenda. De functies en stageplaatsen van de
organisatie zijn volledig gericht op het bedienen van de selecte klantengroep. Er is geen sprake
van een vakgebied of expertise. Hierdoor wordt de beroepsontwikkeling van de mbo student
ook lastiger. Opvallend is dat de begeleider die aandacht heeft voor het leerproces ook meer
mogelijkheden zoekt om de stage inhoudelijk interessant te maken. Binnen het leerbedrijf zou,
naast het leerproces, het vakgebied meer naar voren kunnen komen voor een betere afstemming.
Hierdoor wordt de stagebegeleider ook een inhoudelijk rolmodel. Dit heeft als bijkomend
voordeel dat de student automatisch wordt opgenomen in het socialisatieproces. De functionele
focus zie je tevens terug in de (on)mogelijkheden van het werk zelf vormgeven. Het aanbod van
de organisatie wordt door de externe actoren al als knelpunt genoemd. Echter, voor de
organisatie is dit wellicht een nieuw inzicht. Voor een betere afstemming dient hier aandacht
voor te komen.
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Voorafgaand aan de stage
Voordat de stage begint zijn er tevens enkele aspecten die de afstemming momenteel
belemmeren. Zo blijkt ook tijdens de werving de stageopdracht algemeen en niet sprekend.
Omdat de taken algemeen zijn, zou het gunstig zijn als de organisatiekenmerken en het
bankwezen de studenten aan sprak. De studenten hebben echter een verkeerd beeld van de
organisatie. Om de afstemming te verbeteren is het daarom nodig dat er naar de
wervingsteksten wordt gekeken en dat het leerbedrijf zichtbaarder en duidelijker wordt
omschreven. De studenten zoeken bij hun zoektocht vaak de ondersteuning vanuit de opleiding.
Echter, ook de stagecoördinatoren van het ROC hebben niet altijd een goed beeld bij wat de
stage en het leerbedrijf inhouden. Het is voor een betere afstemming daarom handig om de
contacten met het ROC aan te scherpen. Dit is voor zowel de person-organisation als de personjob fit gunstig.
Ten eerste zouden de stagecoördinatoren een bijdrage kunnen leveren aan het wervingsproces
door het verstrekken van informatie aan de studenten over de organisatie. Ook zouden ze
passende kandidaten kunnen aandragen. Hierin is de eerder genoemde praktijk sensitiviteit
essentieel. Hoewel de organisatie het liefst de beste van de klas ziet, zouden ze eigenlijk meer
moeten focussen op wie er qua houding bij de organisatie past. De stagecoördinatoren gaan nog
een stapje verder. Zij plaatsen idealiter iemand die bij het leerbedrijf past, maar daar ook nog
iets te leren heeft. Hierin komt wederom het leerproces naar voren wat bij de organisatie naar
de achtergrond lijkt te zijn verdwenen.
Het tweede voordeel van goed contact tussen een ROC en het leerbedrijf is de duidelijkheid die
stagecoördinatoren kunnen verschaffen over de vakinhoudelijke aspecten. Er moet in de
organisatie meer helderheid komen over de vakgebieden van de opleiding en de beoogde
leerdoelen. Leerdoelen zijn momenteel niet ingebed in de organisatie waar het draait om
functionaliteit. Hierin is een rol voor de betrokken ROC’s weggelegd.
Tijdens de verdere selectieprocedure kan het leerbedrijf vooral letten op de houding van de
student en een aantal praktische verbeteringen in het selectieproces maken.
Men mag concluderen dat er in het leerbedrijf een middenweg gezocht dient te worden. Waarbij
de stagiairs enerzijds een welkome bijdrage leveren aan de core business van de organisatie. En
anderzijds, bezig zijn met hun inhoudelijke beroepsontwikkeling tijdens het leerproces wat de
stage beoogt te zijn. Deze middenweg lijkt nu enkel gevonden te worden wanneer een
medewerker het leuk vindt om de student te begeleiden en zich ook verdiept in de inhoudelijke
aspecten van de opleiding. Hierdoor verdwijnen ook knelpunten omtrent de houding van de
student en de organisatorische fit omdat deze wordt opgenomen in een socialisatieproces. De
begeleider lijkt een cruciale rol te spelen en het is momenteel afhankelijk van deze individuele
inzet of een stagetraject slaagt. Het leerbedrijf zou op een meer structurele wijze en met meer
aandacht voor de vakinhoudelijke kant van de stage en de begeleiding, invulling kunnen geven
aan de mbo stages om de afstemming te verbeteren.
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6. Discussie
In de eerste paragraaf zullen de bevindingen uit het theoretisch kader en de
onderzoeksresultaten inhoudelijk ter discussie worden gesteld. In de tweede paragraaf zal kort
worden stilgestaan bij de methode van dit onderzoek. Tot slot zullen er aanbevelingen voor de
praktijk en aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden geformuleerd.
6.1 Inhoudelijke reflectie
Middels de verzamelde data, de daaruit getrokken conclusies en met het theoretisch kader op de
achtergrond, zijn een aantal essentiële thema’s af te leiden waar inhoudelijk dieper op ingegaan
wordt.
Ten eerste kan men constateren dat de wensen van de organisatie zich voornamelijk richten op
de selectie van een ‘goede mbo’er’. Dit is te verklaren doordat de organisatie zelf voornamelijk te
maken heeft mensen met een hoger opleidingsniveau; de meeste werknemers, stagiairs en
klanten. De belangrijkste vraag die naar voren is gekomen, is wat betreft dan een goede mbo’er
en hoe werf je die? Uit het onderzoek is op te maken dat een goede mbo’er voor de organisatie
niet altijd de oudste of beste van de klas is. Omdat het grootste knelpunt zit in de houding van de
mbo student kan het leerbedrijf zijn werving beter richten op iemand die bij de organisatie past
en weet om te gaan met de professionele en geciviliseerde wereld waarin hij of zij terecht komt.
De organisatie is vanwege de selecte doelgroep een statusgevoelige organisatie. In de beleving
van de organisatie zijn de mbo stagiairs hierop niet altijd een aanvulling en er bestaat nihil de
behoefte om in hen te investeren. In de ogen van de stagebegeleiders is een goede mbo’er;
proactief, zelfstandig, sociaal vaardig, en vooral iemand die weinig tijd en energie vergt. Uit dit
laatste zou je kunnen opmaken dat de organisatie, bij de uit te voeren werkzaamheden, vraagt
om zelfsturing vanuit de student.
Zelfsturing wordt door Luken (2008) gedefinieerd als een doorlopend proces waarin men
handelingen kiest en richt op het bereiken van doelen die men zelf bepaald en herziet. Wanneer
de doelen al vast staan, zoals in dit geval de opgedragen werkzaamheden, kan men beter
spreken van zelfregulering. Niet alleen het leerbedrijf vergt dit van de jonge stagiairs. Het lijkt
erop dat zelfsturing de heersende norm is in het leven van de mbo studenten. De
onderwijsinstellingen maken namelijk veelvuldig gebruik van ‘het nieuwe leren’. Welke eisen
stelt aan de studenten op het gebied van zelfsturing, de ontwikkeling van competenties,
arbeidsidentiteit en employability (Luken, 2008). Zaken die herkenbaar zijn vanuit de
resultaten, vooral de competentieontwikkeling en de beroepshouding, zijn aan bod gekomen.
Niet geheel onbevattelijk want in veel visie- en programmadocumenten in het mbo spreekt men
van ‘de leerling als regisseur van het eigen leerproces’ (Luken, 2008). Zijn deze verwachtingen
omtrent zelfsturing persé een slechte zaak? Zelfsturing of zelfregulering is namelijk gebaseerd
op het idee dat leren beter gaat en bruikbaarder resultaten oplevert, wanneer iemand zelf kiest
wat en hoe te leren. Dit zal eenieder herkennen, wanneer je het zelf doet heb je het sneller onder
de knie. Toch wordt op basis van ontwikkelingstheorieën, die door empirisch onderzoek worden
ondersteund, de conclusie getrokken dat van jong adolescenten dingen gevraagd worden die zij
nog niet in huis hebben (Jolles, 2006).
De verklaring voor de bovenstaande conclusie heeft te maken met de ontwikkeling van het
brein. De theorie van Kegan (1994) beschrijft deze ontwikkeling in vijf orders of consciousness.
De conclusie is dat de ontwikkeling van het brein door gaat tot ruim na het 20ste levensjaar. De
doorsnee adolescent is (nog) impulsief, heeft vooral oog voor beloningen en is sterk
beïnvloedbaar door zijn of haar sociale omgeving. De jongeren missen het totaaloverzicht en de
autonomie om in staat te zijn tot zelfsturing (Jolles, 2006). Met deze informatie kun je, zoals in
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de literatuur vaker is gedaan (Luken, 2008), vraagtekens zetten bij de nadruk die ROC’s leggen
op de ontwikkeling van competenties. Belangrijker misschien wel, je kunt ook vraagtekens
zetten bij de verwachtingen die het leerbedrijf heeft, betreffende het zelf oppakken van zaken
door de mbo student. Deze conclusie betekent een ondermijning van de massaal opgezette
lesprogramma’s in het onderwijs. Én, in deze context, een mogelijke verklaring voor de
mismatch op de stageplaats. De studenten zijn niet in staat zich (geheel) zelfstandig naar een
doel te sturen. Iets wat idealiter wel van hen verwacht wordt door het leerbedrijf. Is het
realistisch van het leerbedrijf om hen enkel als extra handjes te zien en (kort door de bocht) zo
min mogelijk tijd en energie te willen stoppen in aanwijzingen richting de student?
De informatie over zelfsturing en zelfregulering maakt het mogelijk een parallel te trekken naar
job crafting. De theorie die eerder is omschreven als het principe dat werknemers zelf
aanpassingen doen aan de taakinhoud en taakuitvoering. Hierdoor sluit het werk beter aan bij
hun behoeftes (Dorenbosch e.a. 2011). Uit de resultaten blijkt dat flexibiliteit in de
stageopdracht enkel realiseerbaar is wanneer het tot de mogelijkheden van het leerbedrijf
behoort. Daarnaast is gebleken dat de student een proactieve rol dient te spelen in het
aankaarten van deze aanpassingen. Als jongeren niet in staat zijn tot zelfsturing, is het de vraag
in hoeverre het relevant is om te verwachten dat jongeren zelf werkgerelateerde aanpassingen
aankaarten. De externe respondenten hebben wel eigen inbreng en wensen, ze lijken echter niet
tot uitting te komen in de organisatie. In het theoretisch kader is beschreven dat
werkgerelateerde aanpassingen juist voor lager opgeleiden gunstig kunnen zijn. En, bij de
person-job fit hebben we gezien dat de werkzaamheden voor een goede match beter zouden
moeten aansluiten bij de wensen van de externe respondenten. Uit de dataverzameling komt
namelijk naar voren dat de werkzaamheden te algemeen blijven en te weinig vakgerelateerde
aspecten bevatten. Extra sturing vanuit de begeleider, op het gebied van de te kiezen
handelingen en sturing in werkgerelateerde aanpassingen, is daarom nodig om de relevantie van
dit concept terug te brengen. De eigen inbreng van de externe actoren is juist bij een stagetraject
van belang. Immers draait het niet alleen om het verrichten van werkzaamheden maar ook om
een leerproces.
De volgende twee essentiële thema’s zijn inmiddels kort aangestipt. Allereerst zal namelijk kort
worden ingezoomd op de rol en houding van de begeleider en vervolgens op het leren van een
vakgebied.
Uit het onderzoek komt naar voren dat begeleiding, en daarmee de begeleider, een cruciaal punt
is in de al dan niet geslaagde match tussen de wensen van de mbo student, het ROC en die van de
organisatie. Volgens Bennink (2000) dient een begeleider een bruikbaar rolmodel te zijn. Dit
rolmodel zou competent zijn, behulpzaam, aanmoedigend en in staat een veilige, reflectieve
sfeer te creëren. Er dient voorkomen te worden dat de begeleider primair als machtsfactor
wordt gezien en er voeggedrag ontstaat. De begeleidingsrelatie zou idealiter gebaseerd moeten
zijn op identificatie vanuit de student. Dit wordt gedefinieerd als ‘de vereenzelviging met de rol
van de begeleider op basis van de aantrekkelijkheid van de ander als rolmodel’ (Bennink, 2000).
Het effect van identificatie blijft van kracht wanneer de begeleider niet aanwezig is. Een
begeleidingsrelatie kenmerkt zich enerzijds door het vertrouwen en de vrijheid om te leren. Een
zekere mate van intimiteit in een veilige sfeer (Applegate en Bonowitz, 1995). Anderzijds
kenmerkt de relatie zich zelden door vrijblijvendheid. Hoewel we in de resultaten hebben gezien
dat de studenten in deze context door het leerbedrijf het liefst zo vrij mogelijk gelaten worden, is
de relatie, ook hier, niet vrijblijvend. Er is sprake van autoriteit, normen en consequenties. Dit uit
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zich enerzijds expliciet zoals in de beoordelingen van het werk en de te behalen werkdoelen,
maar ook impliciet wanneer de begeleider een toeziend oog doet gelden. Twee kanten van de
relatie die, paradoxaal genoeg, inherent zijn aan een onderlinge spanning. Het lijkt erop dat bij
een goede balans ongewenst voeggedrag niet voorkomt, er het beste uit de student kan worden
gehaald en er een prettige leeromgeving ontstaat. Een resultaat wat men ook kan verwachten bij
de optimale person-environment fit, welke in het theoretisch kader centraal heeft gestaan (Boon
et. al., 2011). De begeleider speelt een essentiële rol in de beroepsontwikkeling. De nadruk die
stage- coördinatoren leggen op de begeleiding en het leerproces voor een optimale match lijkt
daarom niet onterecht.
De begeleider en begeleide handelen niet enkel op basis van persoonlijke doelen. De
begeleidingsrelatie heeft in dit verband, te maken met de context. Ten eerste de normerende
kaders van de opleiding en het ROC, en ten tweede de organisatiecontext. De ROC’s hebben
specifieke verwachtingen van de beroepspraktijkvorming. Zo komt uit dit onderzoek
bijvoorbeeld naar voren dat ze het belangrijk vinden dat de leerdoelen en kerntaken worden
verricht. Ook verwachten ze een beoordeling van de begeleider. Deze kaders brengen het gevaar
met zich mee dat de begeleide (en mogelijk ook de begeleider) vast wil houden aan die normen.
Toch lijkt dat in dit onderzoek niet het geval. Juist vanwege het slechte contact tussen de actoren
wordt er misschien wel teveel aan het eigen plan vast gehouden. Leerdoelen en kerntaken zijn
bij sommige stagebegeleiders immers niet eens bekend. De normerende kaders van de
opleidingen zouden een grotere rol kunnen spelen om de afstemming tussen de organisatie en
de student te optimaliseren.
In dit onderzoek hebben we daarnaast te maken met een vrij typische organisatiecontext.
Gebleken is dat de omgeving en de gemiddelde werknemer implicaties hebben op de gewenste
houding van de student en dit zijn weerslag heeft op de person-organisation fit. De context is
echter ook van belang in de begeleidingsrelatie. Er dient namelijk een organisatiecontext te zijn
die het mogelijk maakt te begeleiden (Pickering, 1987). De organisatie stelt grenzen aan wat kan
worden gezien als normaal in de begeleiding. Uit de resultaten is gebleken dat de organisatie
niet is (in)gericht op mbo’ers en de wereld waarin zij leven. De activiteiten voor stagiairs richten
zich bijvoorbeeld veelal op de hoger opgeleide studenten. De organisatie zelf heeft weinig met
deze doelgroep van doen. Het lijkt erop dat het vergelijken van de begeleiding van mbo
studenten, met de begeleiding van de ‘bekendere’ hbo doelgroep, de match tussen de organisatie
en de mbo student niet stimuleert. Of de begeleidingsrelatie in balans is, komt daarmee steeds
meer neer op de persoonlijke begeleidingsstijl van de begeleider.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat verschillende begeleiders, verschillend denken
over de inzet van mbo studenten. Enkelen staan hier positief tegenover en zijn bijvoorbeeld wel
bekend met de leerdoelen. Terwijl anderen vooral negatieve ervaringen hebben. Het is daarom
interessant om verder in te zoomen op deze persoonlijke begeleidingsstijl. Wanneer er
gesproken wordt over de persoonlijke stijl van een begeleider en de relatiedefinitie die deze
hanteert, is de hierboven besproken context niet zonder meer weg te denken. Een
relatiedefinitie is de betekenis en de richting die iemand geeft aan de relatie die er bestaat met
de ander. Ze omvat de geschiedenis, de ervaring, de betekenis van de situatie en de context
waarbinnen de relatie zich afspeelt. Het bevat een omschrijving van de ander, van jezelf en een
relatievoorstel (Steens, 1993). In dit onderzoek zouden de begeleiders bijvoorbeeld kunnen
denken; ik ben wijs en de expert en ik zie jou als hulpbehoevend. In deze context, het leerbedrijf,
stelt de begeleider dan voor om de student te helpen. Het lijkt er in dit onderzoek op dat
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wanneer het traject in negatief daglicht komt te staan er dan ook iets mis is geweest met het
relatievoorstel. Als een stagebegeleider de student ziet als extra handen op een project, dan
verdwijnt die hulpbehoevendheid en het leerproces naar de achtergrond. Hoewel dit vaak niet
bewust gebeurd, geeft de persoonlijke communicatie impliciet weer hoe de relatie wordt gezien
binnen de context (Eeckhaut, 2005). Voor de begeleider is het zaak de verschillende lagen van de
begeleidingsrelatie te onderkennen, evenals het eigen aandeel in deze relatie (Bennink, 2000).
Sommige uitgangspunten hanteert een stagebegeleider intuïtief, andere uitgangspunten zijn
aangeleerd of over overgenomen van collega’s (Eeckhaut, 2005). De statusgevoelige organisatie,
die niet gericht is op mbo studenten en draait om functioneel toewerken naar de wensen van de
klant, lijkt geen ondersteuning in de relatievoorstellen. De beweegredenen van de
stagebegeleiders worden niet direct ondersteund door de organisatie omdat strategisch beleid
op dit gebied mist. De grondhouding van de begeleider lijkt de doorslaggevende factor in een al
dan niet geslaagd stagetraject. Hoe ziet de begeleider zichzelf in deze context?
Een grondhouding is vaak niet rechtstreeks observeerbaar. Een grondhouding is een
achterliggende betekenis die wordt gegeven aan het handelen of aan de oriëntaties die achter
het handelen zitten. Het blijkt uit de grote, maar vooral ook uit kleine en vanzelfsprekende
keuzes die we maken in het handelen (Eeckhaut, 2005). Er wordt bewust of onbewust betekenis
gegeven aan dat handelen en je hebt beweegredenen voor je gedrag. Belangrijk in de
beroepsvorming van de student is de intrinsieke motivatie van de stagebegeleider. Vindt iemand
het leuk om de mbo student iets te leren en diegene zo goed mogelijk te begeleiden? Dan wordt
er immers meer aandacht besteed aan de socialisatie van de mbo student en het inhoudelijke
leerproces. Daarmee lijkt in dit onderzoek naar voren te komen dat het succes van de stage
persoonsgebonden is.
Niet alleen de begeleider is van belang, ook de waarachtigheid van de mbo student is een
belangrijke voorwaarde voor een kwalitatief goede begeleidingsrelatie (Bennink, 2000). Eerder
is al genoemd dat de vereenzelviging met de rol van de begeleider op basis van de
aantrekkelijkheid van de ander als rolmodel op inhoudelijke gronden kon bijdragen aan de
begeleidingsrelatie. In de resultaten is naar voren gekomen dat een belangrijk knelpunt voor de
mbo studenten inhoudelijk van aard is. Zij zoeken meer vakspecifieke vaardigheden in de
stageplek. Het is daarom interessant om de intrinsieke motivatie vanuit de student ook te
bekijken en tot slot van deze verdieping in te gaan op deze inhoudelijke gronden.
De te begeleiden persoon, de mbo student, is een professional in wording en handelt wanneer hij
of zij intrinsiek gemotiveerd is op basis van gedrevenheid en uit liefde voor het vak (Bennink,
2000). In dit onderzoek is dit naar voren gekomen doordat de studenten bijvoorbeeld
vakgerelateerde ontwikkelingspunten naar voren brachten wanneer hen werd gevraagd wat ze
wilde leren op een stage. Slechts een enkeling noemde hierbij een competentiegerichte
vaardigheid. De studenten lijken inderdaad op inhoudelijke gronden gemotiveerd. Om deze
intrinsieke motivatie naar voren te laten komen, maar ook om als student te kunnen
identificeren met de begeleider, dient er echter wel sprake te zijn van een vak en een beroep. Je
kunt je naar aanleiding van dit onderzoek afvragen of er sprake is van een vakgebied. Dit blijkt in
dit onderzoek onder andere uit het feit dat de studenten geen of een verkeerd beeld hebben van
de werkzaamheden. En, zoals eerder besproken, ontbreekt de peson-job fit omdat de algemene
werkzaamheden niet aansluiten bij de wensen van de mbo-studenten en de stage coördinatoren.
De werkzaamheden bestaan uit een veelzijdige verzameling van taken. Enerzijds zorgt dit voor
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een welkome afwisseling en uitdaging, anderzijds wijst dit erop dat er geen sprake is van een
beroep. Omdat de stagebegeleiders geen vak uitdragen wordt het steeds lastiger om te spreken
van beroepsontwikkeling en een leraar en een leerling zoals in het oude gildesysteem. Daarnaast
zijn de stagebegeleiders niet de enige die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het individu,
ook het ROC is een actor. Dit brengt een aantal valkuilen met zich mee en mogelijke verklaringen
voor de mismatch.
Dit middeleeuwse gildesysteem hanteerde het idee ‘oefening baart kunst’ of beter misschien
‘practice makes perfect’ (Streumer, 2006). Het voordeel van dit systeem is dat de leerling ook de
normen en waarden leert die bij een vak horen. De gezel werd gesocialiseerd door het leren van
een vak. Uit dit onderzoek komt de beroepshouding als expliciet knelpunt naar voren met
voorbeelden zoals het gebruik van social media. De opkomst van social media zou als mogelijke
verklaring voor de mismatch kunnen dienen. Je kunt je echter afvragen of er niet altijd al sprake
is geweest van een generatiekloof tussen leerling en leraar op de werkvloer. Mogelijk ontbreekt
de hiërarchische leraar-leerling verhouding. De uit te voeren werkzaamheden staan centraal in
plaats van de kennisoverdracht van het vak. In het business model staat de klant centraal, het
draait om output en daar wordt functioneel naar toe gewerkt. Dit zie je terug in de resultaten
door de ‘extra handjes’ mentaliteit.
Omdat de ambacht verdwijnt en vervangen wordt door een verzameling taken in een functie,
wordt het lastiger voor de begeleider om motivatie en liefde voor het beroepsveld over te
brengen. Het socialisatieproces staat niet meer centraal omdat de beroepslink ontbreekt.
Wanneer de beroepslink niet duidelijk is, zijn de normen en waarden van het vak ook niet
zichtbaar voor de leerling. Of iemand de gewenste beroepshouding oppikt, komt neer op
persoonlijke competenties, inzicht en mogelijk ook intelligentie van de mbo student. Het
ontbreken van de beroepsethiek is daarom niet alleen een mogelijke verklaring voor de
inhoudelijke mismatch, maar ook voor de mismatch op het gebied van normen en
beroepshouding. Het aanleren van vaardigheden lijkt enkel een compensatie voor het leren van
een beroep en brengt knelpunten met zich mee.
Dit onderzoek heeft inhoudelijk inzicht geboden in de problemen die er zijn bij de invulling van
de stageplaats en in de afstemming tussen de verschillende actoren. De vragen die nu blijven
bestaan zijn; hoe stimuleer je de beroepshouding van de student, zowel vanuit het ROC als
vanuit het leerbedrijf. Hoe stimuleer je de grondhouding en de bewustwording van de
stagebegeleiders en hoe breng je een vakgebied meer op de voorgrond? Het traject lijkt nu enkel
geslaagd wanneer de begeleider ook wilt investeren in de student.

6.2 Methodologische reflectie
In dit onderzoek is er gekozen voor kwalitatief onderzoek om op deze wijze de beleving van de
verschillende actoren te achterhalen. De methoden en de uitvoering hiervan in de praktijk, zijn
in de loop van dit onderzoek al toegelicht. Terugkijkend op de gemaakte keuzes zijn er een
aantal zaken die kort aandacht behoeven.
Voor het verzamelen van de data zijn achttien respondenten geïnterviewd en er is gebruik
gemaakt van participerende observatie. Het multi-actor perspectief is toegepast en uit elke
groep zijn zes respondenten geïnterviewd. Binnen de organisatie was dit voldoende omdat de
groep stagebegeleiders een goede afspiegeling was van de werknemers die in aanraking komen
met mbo stagiairs. Bij de externe stagecoördinatoren van onderwijsinstellingen bleek dit aantal
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voldoende aangezien er sprake was van verzadiging, er kwam geen nieuwe informatie meer
naar voren. Echter, de zes studenten vormen een kleine vertegenwoordiging van de gehele
populatie. Tevens had er meer spreiding kunnen zitten in de onderwijsinstellingen waar deze
studenten hun studie volgen om een betere regionale afspiegeling te bewerkstelligen. Het
onderzoek moet op dit vlak bijgevolg worden gezien als een exploratie naar de mening en
beeldvorming van de mbo student. Het onderzoek is daarnaast uitgevoerd in een specifieke
context. Dit heeft als gevolg gehad dat de respondenten specifieke doelgroepen betreffen. Zo
heeft bijvoorbeeld de gevolgde opleiding een bepalende factor gespeeld. Hierdoor kan het
onderzoek niet breed worden gegeneraliseerd.
Dat de onderzoeker mee heeft gewerkt binnen het leerbedrijf ABN AMRO MeesPierson is tevens
een punt van discussie. De participerende observatie heeft enerzijds gezorgd voor een
informatieve toevoeging op het onderzoek. Het snel kunnen maken van afspraken, de toegang
tot informatie en documenten en het spreken van dezelfde taal als de respondenten uit de
organisatie kan als voordeel worden beschouwd. Anderzijds kan deze rol lastig zijn als het gaat
om sociaal wenselijke antwoorden bij de externe respondenten. Ook kennis over de situatie kan
leiden tot een waardeoordeel tijdens de interviews. Aan deze dubbelrol is extra aandacht
besteed maar kan nooit volledig worden uitgesloten. Door kennis van de situatie kan de
onderzoeker al in een vroeg stadium beginnen met de analyse van antwoorden en verdere
gedachtevorming. In de rapportage is echter getracht analytisch, beschouwend en vooral ook
kritisch te zijn op de situatie in het leerbedrijf.

6.3 Aanbevelingen voor de praktijk
Omdat er kritisch is gekeken naar de situatie in en rondom het leerbedrijf, is het mogelijk om
naast de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie ook een praktische relevantie te
formuleren. De aanbevelingen zullen zich richten op de praktijksituatie van het leerbedrijf. Zij
hebben immers de opdracht gegeven tot dit onderzoek.
Een gedegen wervings- en selectieproces lijkt de situatie enkel praktisch te kunnen
ondersteunen door de afstand in de belevingswereld tussen kandidaat en organisatie zo klein
mogelijk te houden. Omdat er is geconcludeerd dat eventueel succes het gevolg is van de
individuele inbreng van de stagebegeleiders binnen ABN AMRO MeesPierson, zou de input van
deze thesis kunnen bijdragen aan een meer strategisch beleid op dit onderwerp.
Een strategisch beleid op het gebied van contact tussen de actoren, de begeleiding in het
leerbedrijf en de motivatie van de student is daarom de belangrijkste raad. Enkele handvatten en
aandachtspunten om daarbij rekening te houden zijn de volgende;
- Ontwikkel (desalniettemin) een gedegen wervings-en selectiebeleid. Er zijn veel relatief
simpele aanpassingen mogelijk om de betrouwbaarheid van de beoordeling van een kandidaat
te verhogen. Input voor deze aanpassingen zijn te vinden in de beantwoording deelvraag.
- Richt de organisatie meer op mbo’ers. Juist omdat dit een ondervertegenwoordigde groep is
binnen de organisatie verdiend dit extra tact. Overdrachtsdocumenten, handleidingen en
bijeenkomsten zijn hierbij praktisch goed op te pakken.
- Zorg ervoor dat de normerende kaders van de opleiding waarin de mbo’er zich bevindt
duidelijker zijn en vanaf het eerste moment in de organisatie en bij alle begeleiders aanwezig.
Richt de werkzaamheden in zodat de kern van het vakgebied en de opleiding goed tot zijn recht
komt. Houd de contacten warm en doe aan relatiebeheer. Kom bij elkaar over de vloer om meer
inzicht te verschaffen in elkaar.
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- Zorg voor beroepsspecifieke werkzaamheden. Breng het vakgebied op de voorgrond en straal
dit ook uit naar de student. Zelfs de naam van de afdeling op verschillende vestigingen verschilt
momenteel.
- Geef studenten de tijd en de ruimte om te wennen aan de normen en waarden binnen de
organisatie en creëer stapsgewijs meer ruimte voor bijvoorbeeld zelfregulering, dat wil zeggen,
met reële keuzeruimte.
- Autonoom worden in een dusdanige sociale omgeving vraagt om steun. Persoonlijk contact
tussen de begeleider en de student is belangrijk voor de ontwikkeling.
- Stimuleer (daarom) persoonlijk ‘begeleiderschap’. Zorg als organisatie dat de beweegredenen
van de begeleiders zich meer richten op de hulpbehoevendheid van de student in plaats van op
de te verrichten werkzaamheden.
- Paradoxen niet verzwijgen maar bespreken. Bijvoorbeeld tussen enerzijds de handjes bij de
werkzaamheden en anderzijds het ontwikkel- en leerproces van de student. Of enerzijds de
vrijheid in de uit te voeren werkzaamheden en anderzijds de controle door de begeleider.

6.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Aan het eind van dit onderzoek kan men constateren dat er antwoord is gegeven op een aantal
vragen. Gaandeweg zijn er echter ook nieuwe vragen ontstaan. Bij de inhoudelijke reflectie zijn
enkele van deze vragen al kort weergegeven. Ter afsluiting van dit onderzoek zal worden
omschreven welke onderwerpen interessant zijn om in de toekomst verder te onderzoeken.
Ten eerste heeft tijdens dit onderzoek een nadruk gelegen op de afstemming tussen de actoren
bij de invulling van een stageplaats. De ‘invulling van een stageplaats’ bracht met zich mee dat er
een toespitsing is geweest op de werving en selectie van een geschikte kandidaat. Waarbij
rekening is gehouden met de person environment fit. Uit het onderzoek is gebleken dat voor een
goede afstemming echter ook het traject zelf van belang is. Bijvoorbeeld de sfeer op de
werkvloer en de begeleiding. Eerder HRM onderzoek laat zien dat, meer dan afzonderlijke HR
instrumenten, een geïntrigeerde set van HR praktijken het meest effectief is voor high
performance (Boon et al, 2011). Voor volgend onderzoek is het dan ook interessant om de
onderbelichte mbo doelgroep te onderzoeken met daarbij de in acht neming van het hele plaatje
aan HR praktijken.
Toch is een toespitsing op werving en selectie niet oninteressant, in het theoretisch kader is er
geconstateerd dat er weinig bekend is over de wervingsmethode van kandidaten voor
middelbaar geschoolde functies. Het zou interessant zijn om kwantitatief te onderzoeken welke
strategieën gehanteerd worden of er inderdaad via een informele weg van bekenden veel banen
worden geregeld. Ook de vraag of het voor arbeidsorganisaties interessant is om hun
wervingsgedrag te intensiveren of juist toe te spitsen op de doelgroep is belangwekkend.
Ten tweede is het concept job crafting een interessante toevoeging geweest in dit onderzoek
maar het concept zelfsturing bracht hierin een drempel naar voren. Voor de jonge, lager
opgeleide doelgroep is het derhalve interessant om te onderzoeken hoe de voordelen van job
crafting toch naar voren kunnen komen met bijvoorbeeld reële keuzeruimte.
Ten derde is één van de belangrijkste thema’s de grondhouding gebleken. Voor de mbo student
en de begeleider is nader onderzoek naar dit concept interessant. Een belangrijke vraag is hoe je
de beroepshouding van een mbo student kunt stimuleren? Met welke factoren hangt de
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beroepshouding samen? Is dat bijvoorbeeld met kennis, vaardigheden, motivatie,
persoonskenmerken of ook, zoals uit dit onderzoek lijkt, met intelligentie?
De rol die ROC’s hierin spelen, met een focus op competentieontwikkeling, is een aantal maal ter
discussie komen te staan. Zelfsturing is een doel dat vaak pas na de reguliere onderwijsloopbaan
gerealiseerd kan worden (Luken, 2008). Het zou daarom tevens boeiend zijn om onderzoek te
verrichten naar wat een opleiding kan doen om dit doel dichterbij te brengen.
De andere kant van de medaille is dat een geslaagd traject ook afhangt van de grondhouding van
de stagebegeleider. Het zou interessant zijn om empirisch onderzoek te doen naar meer en
andere stagetrajecten of de juiste grondhouding inderdaad een bepalende succesfactor is en hoe
je deze kunt stimuleren.
Tot slot is in de discussie de inhoudelijke liefde voor het vak besproken. Voor strategisch HRM
zou het interessant kunnen zijn om te kijken in hoeverre dit soort functiehuizen versus
beroepsprofielen een rol spelen in de motivatie van werknemers op de arbeidsmarkt.
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Bijlage I: Topiclijsten

Topiclijst stagebegeleiders/medewerkers AAMP
Introductie
- Naam, functie en opleiding
- Doel onderzoek: inzicht krijgen in de problemen die er zijn en welke factoren kunnen
bijdragen aan een betere afstemming - ten behoeve van het werving- en selectieproces
- Toestemming voor maken van opname
- Anonimiteit
- Duur van het gesprek
Persoonsgegevens
- Naam en functie
- Aantal jaren werkzaam bij de organisatie
- Hoeveel ervaring met het begeleiden van stagiairs
Algemeen
- Waarom denk je dat ik deze afstudeeropdracht heb gekregen?
- Wat is jouw ervaring met het vinden en begeleiden van mbo’ers?
- Plus en minpunten uit het verleden
- Wat zou je willen veranderen?
- Verschil tussen MBO stageplekken en HBO/WO stageplekken
* MBO Studenten
Topic: Beroepshouding studenten (IST)
- Zeer vermogende klanten, eisen
- Generatiekloof personeel
- De normen en waarden van die van de student (aansluiting bij de organisatie)
Topic: Leerpotentieel
- Competenties: Kennis en vaardigheden
- Niveau: Voldoen aan de voorwaarde om te kunnen handelen in de stage
- Aansluiting opleiding bij de handelingen
- Kun je een samenvatting geven van de perfect geschikte mbo kandidaat? (SOLL)
* AAMP
Topic: Leermogelijkheden bij AAMP
- Taakinhoud en taakuitvoering
- Wat behelst het takenpakket? Eisen aan de uit te voeren taken?
- Wat leert iemand gemiddeld op een mbo stageplek? (IST)
- Wat zou iemand in theorie kunnen leren? (SOLL)
- Aansluiting met wat de mbo’er zelf wílt en móet leren (leerwensen)
Topic: Job Crafting
- Flexibiliteit opdracht – Aanpassingen maken: ter behoeve van de behoeftes, sterktes en
vermogens stagiair
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-

Momenten dat mbo stagiairs zelf kunnen kiezen wat ze doen/ inrichten?
Reflectiemomenten

Topic: Werving en selectie
- Gestructureerde gesprekken? Meerdere beoordeelaars?
- Referentie onderwijsinstellingen
- Helderheid leerdoelen – inhoud stageplek
- Leerpotentie en beroepshouding kritisch beoordelen

* ROC’s
Topic: Contact met onderwijsinstellingen
- Hoe is het contact?
- Verbetering nodig tijdens begeleiding/werving of beide?
Afsluiting
- Bedankt
- Opsturen bevindingen
- Benaderen als ik nog vragen heb?

Topiclijst begeleiders ROC’s
Introductie
- Naam, functie en opleiding
- Doel onderzoek: inzicht krijgen in de problemen die er zijn en welke factoren kunnen
bijdragen aan een betere afstemming - ten behoeve van het werving- en selectieproces
- Toestemming voor maken van opname
- Anonimiteit
- Duur van het gesprek
Persoonsgegevens
- Naam en functie
- Aantal jaren werkzaam
- Rol en ervaring met het begeleiden/plaatsen van stagiairs
- Waar tegenaan gelopen in de driehoek – bad/good storytelling?
* Leerbedrijf
Topic: De stageplek
- Eisen die vanuit de opleiding worden gesteld aan een stageplek
- Extra verwachtingen/pre’s aan stageplekken
- Rol ECABO
- Leermogelijkheden/leerdoelen
Topic: Contact met leerbedrijven
- Hoe is het contact?
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-

Worden wederzijdse verwachtingen afgestemd?
Sprake van samenwerkingen?
Contact over de ‘volgende’ stage periode waargemaakt
Verbetering nodig tijdens begeleiding/werving of beide?
Tussentijdse evaluatie met leerbedrijven tijdens de begeleiding?
 Kun je een samenvatting geven van wat voor jullie de ideale situatie is?

* ROC’s
Topic: Werving en selectie - Plaatsen van studenten bij een leerbedrijf
- Waar lopen studenten tegenaan bij het vinden van een plek?
- Hoe begeleiden jullie studenten bij het vinden van een plek?
- Binnen halen van stagevacatures
- Check geschiktheid?
- In hoeverre is er sprake van actief ‘matchen’ tussen kandidaat en stageplek?
- Referenties geven

* MBO studenten
Topic: Visie op de mbo studenten
- Omschrijving van een mbo’er
- Beroepshouding – generatiekloof/klanten
- Normen en waarden
- Leerpotentieel
- Kennis/vaardigheden en niveau
Afsluiting
- Bedankt
- Opsturen bevindingen
- Benaderen als ik nog vragen heb?

Topiclijst MBO scholieren
Introductie
- Naam, functie en opleiding
- Doel onderzoek: inzicht krijgen in de problemen die er zijn bij het vinden en vervullen
van een stageplek. Inzicht in welke factoren kunnen bijdragen aan een betere
afstemming
- Toestemming voor maken van opname
- Anonimiteit
- Duur van het gesprek
Persoonsgegevens
- Naam en opleiding
- Hoeveelste jaar
- Ervaring met stagelopen – Ben je in dat proces ergens tegenaan gelopen?
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Topic: Stageplek zoeken
- Hoe zoek jij naar een stageplek?
- Wat spreekt je aan bij een stageplek?
- Hoe benader jij stageplekken?
Topic: Eisen aan een stageplek
- Eisen waaraan de stageplek moet voldoen
- Wat zijn pre’s voor een stageplek?
- Heb je zelf ook dingen die je wilt ontwikkelen op een stageplek?
Topic: Werving en Selectie
- Hoe zien jou motivatiebrief en CV eruit?
- Doorlezen voor het versturen
- Toespitsen op het bedrijf
- Begeleiding ROC?
- Het sollicitatiegesprek - voorbereiding
Topic: Beroepshouding mbo student
- Hoe zou je jezelf omschrijven
- Hoe zou je jezelf omschrijven op de werkvloer
- Gedrag op de werkvloer
- Kleding
- Zelfstandigheid
- Communicatief
- Pro-actief/nauwkeurig
Topic: Beeldvorming AAMP
-  Weet jij wat ABN AMRO MeesPierson inhoudt?
-  Zou je bij ABN AMRO MeesPierson willen stage lopen? –Waarom?
- Normen en waarden organisatie intern/extern
- Wat voor type mensen zoeken ze denk je?
-

Gedragscode
Kledingvoorschriften
Werkzaamheden in het algemeen

Topic: Stageplek
- Wat zijn jouw verwachtingen bij een stageplek binnen AAMP?
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Introductie
Dit paper zal onderdeel uitmaken van het afstudeeronderzoek naar de match bij een mbo
stageplaats binnen ABN AMRO MeesPierson. In dit paper zal besproken worden hoe de
organisatie zich verhoudt tot haar maatschappelijke omgeving en wat de publieke dimensie is
van het HRM vraagstuk waar het afstudeeronderzoek zich op focust. Dit betreft de personenvironment fit binnen het werving- en selectieproces van mbo stagiaires. Het is relevant om
deze publieke dimensie te bespreken omdat strategische keuzes op het gebied van human
resource management worden beïnvloed door het type organisatie, de bestuurlijke en de
maatschappelijke context (Paauwe, 2004).
ABN AMRO MeesPierson heeft moeite met het vinden van mbo studenten, die de
beroepspraktijkvorming binnen het bedrijf willen doen, en daadwerkelijk goed bij het bedrijf
passen wat betreft beroepshouding, leerwensen en leerpotentieel. Middels het
afstudeeronderzoek willen ze de afstemming met mbo studenten en ROC’s verbeteren omdat ze
nu veel tijd, energie (en dus geld) stoppen in het vinden en begeleiden van deze stagiairs.
Tegelijkertijd vinden ze het belangrijk een bijdrage te leveren aan de professionele ontwikkeling
van deze doelgroep. Het bovenstaande verhaal is illustratief voor het spanningsveld dat kan
bestaan tussen economische belangen en maatschappelijke legitimiteit.
De bespreking van de publieke dimensie van dit vraagstuk is dan ook zeker interessant voor het
afstudeeronderzoek. Centrale vraag in het paper is hoe dit HR-vraagstuk te positioneren is in het
publieke domein.
Allereerst zal de publieke dimensie van het leerbedrijf ABN AMRO MeesPierson worden
besproken en de relatie tussen economische en maatschappelijke belangen worden verduidelijkt
aan de hand van de publieke identiteit, zoals door Noordegraaf & Teeuw (2003) beschreven.
Vervolgens zal de organisatie en haar HR beleid in bredere context worden geplaatst aan de
hand van Paauwe’s contextuele HR model (2004). Tot slot wordt specifiek op de publieke
dimensie ingegaan van het person-environment fit vraagstuk bij de werving en selectie van mbo
stagiairs. Hiermee wordt een koppeling gemaakt van deze thematiek aan het afstudeerproject.

De publieke dimensie van leerbedrijf: ABN AMRO MeesPierson
De scheiding tussen publieke en private organisaties is steeds minder duidelijk weer te geven.
Volgens Rainey (2003) komt dit doordat er steeds meer hybride vormen ontstaan binnen en
tussen organisaties. Publieke organisaties kunnen bedrijfsmatig gemanaged worden en private
organisaties nemen steeds vaker hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar waar het
gaat om de indeling tussen publieke en private organisaties kan men zich daarom een
continuüm voorstellen (Noordegraaf & Teeuw, 2003).
De scheiding tussen publiek en privaat kan volgens Rainey (2003) worden weergegeven aan de
hand van twee dimensies; economische autoriteit en politieke autoriteit. Er dient gekeken te
worden naar de afkomst van organisatiebronnen en naar de organisatiebelangen (Rainey, 2003).
Wanneer er gekeken wordt naar de formele kenmerken van de private bank, kan gesteld worden
dat de ABN AMRO MeesPierson overduidelijk een privaat karakter kent. Bij het dagelijks
ondernemen heeft de organisatie een winstoogmerk. De bronnen die de organisatie heeft zijn
dan ook privaat, oftewel niet afkomstig van collectieve belastinggelden.
De vraag blijft echter of ABN AMRO MeesPierson zich ook gedraagt als private organisatie. In
eerste instantie zal eenieder die vraag bevestigend beantwoorden. De rol die de organisatie op
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zich neemt als stagebedrijf is echter mogelijk een uitzondering. De functie van een organisatie
zegt vaak meer over de organisatie dan de formele status als publiek of privaat (Rainey, 2003).
Het aanbieden van stages, ook aan laaggeschoolden, stelt ABN AMRO MeesPierson zich als doel
(jaarverslag, 2011). Ook Noordegraaf & Teeuw (2003) spreken over een publieke identiteit
waarbij de functie van betekenisgeving is. De identiteit van een organisatie wordt gevormd naar
het beeld wat de organisatie heeft van zichzelf in relatie tot anderen (Noordegraaf & Teeuw,
2003). Noordegraaf en Teeuw (2003) stellen, op basis van inzichten van Gawthorp (1984), dat
vier dimensies bepalend zijn voor de publieke identiteit van een organisatie: idee van
doelgerichtheid, idee van oorzakelijkheid, idee van tijd en idee van orde. Aan de hand van deze
dimensies kan bepaald worden in welke mate een organisatie als publiek of privaat
gekarakteriseerd kan worden. Deze dimensies zullen worden gekoppeld aan ABN AMRO
MeesPierson als stage leerbedrijf. Door middel van praktische voorbeelden wordt getracht aan
te geven in hoeverre de organisatie daadwerkelijk privaat is.
De doelgerichtheid van een private organisatie is volgens Noordegraaf en Teeuw (2003) terug te
zien in het hebben van korte-termijn doelstellingen en het ontbreken van een hoger doel. In het
geval van het leerbedrijf lijkt er niet direct sprake te zijn van enkel een ateologische doel (kortetermijn) of enkel een teleologisch doel (hoger doel). Zoals eerder aangehaald is het
winstoogmerk belangrijk voor de bank. Dit wordt enigszins ondersteund door de inzet van
stagiairs. Stagiairs leveren immers welkome extra handen (jaarverslag, 2011). Stagiairs zijn
daarnaast vaak te typeren als ambassadeurs van de bank. Hierdoor profileert de bank zich als
goede werkgever en creëert naamsbekendheid. Het draait echter niet alleen maar om eigen
belang of ‘window dressing’. Uit de praktijk blijkt dat deze stagiairs ook tijd, energie en
begeleiding ‘kosten’ en het aanbieden van plekken niet altijd nuttige resultaten oplevert. Dit gaat
zeker op bij laaggeschoolden scholieren. Daarom is er ook een hoger doel aanwezig;
maatschappelijke betrokkenheid tonen en een bijdrage leveren aan de professionele
ontwikkeling van (mbo) studenten (jaarverslag, 2011).
Volgens de auteurs heerst bij de private organisatie vaak een atomisch opvatting met betrekking
tot de tweede dimensie, oorzakelijkheid. Dit betekent dat de relatie tussen oorzaak en gevolg
eenduidig is, in tegenstelling tot de publieke, holistische opvatting waarbij handelingen en
beslissingen ook neveneffecten hebben. Gezien de aard van de organisatie, een private bank met
zeer vermogende particuliere klanten, worden (beleids)beslissingen die betrekking hebben op
of over stagiairs vaak veelvuldig overdacht. Men is zich er in het leerbedrijf bewust van dat deze
beslissingen uiteindelijk effect kunnen hebben op de klanten van de bank. Ook binnen het
werving– en selectieproces moeten alle kandidaten daarom een uitgebreide screening
doorlopen.
De opvatting tijd is volgens Noordegraaf & Teeuw in de private opvatting statisch. In de
organisatie wordt dan niet direct rekening gehouden met het verleden en de toekomst. De
publieke opvatting is volgens de auteurs daarentegen dynamisch waarin zaken in het verleden
en op toekomstige ontwikkelingen zoals vergrijzing wordt geanticipeerd. In het algemeen kan
gesteld worden dat de stageplekken en het beleid rondom de werving en selectie van stagiairs
over de jaren heen weinig is veranderd. Toch zijn er enkele voorbeelden te bedenken waarin
dynamisch wordt omgegaan met zaken. Een illustratie hiervan is het project ‘wervingsteksten
anno nu’. Dit project heeft als doelstelling de teksten aansprekend te maken voor de generatie
die solliciteert en zorgt voor een verschuiving naar bijvoorbeeld digitale wervingskanalen.
Binnen de laatste dimensie, het idee van orde, worden zaken volgens Noordegraaf & Teeuw bij
private organisaties verticaal geregeld en bij publieke organisaties
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horizontaal. Het leerbedrijf ABN AMRO MeesPierson lijkt op deze dimensie verticaal en dus
meer privaat georiënteerd te zijn. Wel legt ABN AMRO MeesPierson met betrekking tot haar HR
beleid en activiteiten nadruk op de participatie van verschillende stakeholders, waaronder
medewerkers en stagiairs en proberen dit te faciliteren middels intranet.
Op basis van bovenstaande dimensies kun je concluderen dat voorzichtig moet worden
omgesprongen met het label privaat. Relevanter is de vraag hoe de publieke dimensie van de
organisatie er uitziet. Wanneer we kijken naar de bank als leerbedrijf zie je dat ze op dit vlak
naast economische waarden ook morele waarden in acht neemt.

De context van leerbedrijf: ABN AMRO MeesPierson
In de vorige paragraaf is de publieke dimensie van ABN AMRO MeesPierson als private
organisatie besproken. Het leerbedrijf is sensitief voor haar context. Dit blijkt simpelweg uit de
opdracht die ze hebben gegeven voor dit afstudeeronderzoek, op zoek naar de afstemming met
ROC’s en mbo studenten. Hieronder zal aan de hand van Paauwe’s contextuele model (2004)
worden getracht de organisatie en haar werving- en selectieproces in bredere context te
plaatsen. In het model van Paauwe wordt de organisatie tweeledig door de context beïnvloed.
Enerzijds vanuit de Product-MarketTechnology (PMT) dimensie en anderszijds vanuit de SocialCultural-Legal (SCL) dimensie (Paauwe, 2004). Contextfactoren vanuit deze twee dimensies
monden vervolgens uit in key-issues die samen met de organisatieconfiguratie van invloed zijn
op de dominante coalitie (Paauwe, 2004) en HR activiteiten. Deze dominante coalitie heeft
volgens de auteur een bepaalde leeway (vrijheid van handelen) waarbinnen strategisch HR
beleid wordt vormgegeven. Hieronder zullen de onderdelen van dit model achtereenvolgens
besproken worden.
Paauwe (2004) stelt dat bij de denkwijze vanuit de PMT dimensie zaken als efficiency en
effectiviteit van belang zijn. De focus ligt volgens Paauwe dan ook op mechanismen die een rol
spelen met betrekking tot de competitie van een organisatie. Gezien de grote hoeveelheid mbo
studenten (ruim 300.000 op CBS) die elk jaar aan een mbo opleiding beginnen is er bij de
invulling van de stageplekken van ABN AMRO MeesPierson niet zozeer sprake van een
competentieprobleem, meer van een kwaliteitsprobleem. Een belangrijke contextinvloed vanuit
de markt waar de bank echter niet om heen kan is de financiële crisis. Volgens ABN AMRO
MeesPierson (jaarverslag, 2011) is het vertrouwen van klanten in financiële instellingen en
financiële producten gedaald. Vertrouwen van zowel de klant als van de medewerkers binnen de
organisatie vormt dan ook een key-issue. De invloed die de crisis op stagiairs heeft is dat er
niemand meer wordt aangenomen na de stageperiode. Bij het aantrekkelijk maken van het
leerbedrijf ligt de focus dan ook vooral op de bekende naam die ABN AMRO heeft als goede
werkgever en de cv-boost die dit met zich meebrengt. Studenten nemen elk half jaar weer
nieuwe kennis, technologische ontwikkelingen en een frisse blik met zich mee (jaarverslag,
2011). Key-issue is dan ook het blijven aannemen van stagiairs.
Naast bovenstaande externe PMT-invloed is volgens Paauwe (2004) daarnaast de institutionele
context van belang, de SCL dimensie. Naast wet- en regelgeving (Legal) zijn ook sociale en
culturele waarden in de maatschappij belangrijk binnen deze dimensie. Een belangrijke
contextinvloed binnen deze dimensie betreft de invoering van het beroepspraktijkvorming
protocol. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de MBO raad,

69

Colo (vereniging van kenniscentra), MKB- Nederland en de VNO-NCW hebben samen afspraken
gemaakt rondom de stage en dit vastgesteld in een protocol. Sinds de invoering in 2009 heeft het
BPV protocol gezorgd voor een verhoging van de kwaliteit van de stage. Een goede match op
gebied van de beroepshouding, leerwensen en leerpotentieel ontbreekt echter nog vaak tussen
de kandidaten en het leerbedrijf (BPV-monitor 2011: Landelijke eindrapportage, 2012). Uit de
arbeidsanalyse (2007) die de Raad voor Werk en Inkomen heeft opgesteld blijkt dat ondanks de
groei in banen voor deze doelgroep, de werkloosheid onder lager opgeleiden nog steeds aan het
toenemen is. Het is dan ook belangrijk de transactie tussen opleiding en werkveld te verkleinen.
De kwaliteit van de stageplekken kan worden beschouwd als key-issue.
Gezien de organisatieconfiguratie, dat waar de organisatie voor staat, is er een bepaalde
verwachting vanuit de maatschappij betreffende het aanbieden van stageplaatsen. Als
marktleider op het gebied van private banking en de goede naam die ABN AMRO bij zich draagt
als werkgever, dienen ze deze aan te bieden, ook aan studenten van een lager opleidingsniveau.
Verder is de bedrijfscultuur binnen de organisatieconfiguratie van belang. Hoewel de interne
bedrijfscultuur informeel is, heeft de organisatie een zeer formele en professionele uitstraling
naar buiten toe. Mogelijk schrikt dit de laaggeschoolde doelgroep, welke een andere
beroepshouding hebben, af.
Het belang van dit onderzoek is daarom niet alleen relevant voor ABN AMRO MeesPierson maar
ook voor andere leerbedrijven, alsmede voor mbo studenten en ROC instellingen. Dit zijn
tegelijkertijd de actoren die betrokken worden bij de vormgeving en invulling van de
stageplekken. Middels het afstudeeronderzoek moet de invloed van deze dominante coalitie
vergroot worden. ‘Zinvolle stages’ betreft één van de tien punten voor een ‘goed’ mbo (mboraad, 2007). Het vinden van een passende stageplaats zal dan ook een mogelijke impact hebben
op het aantal vroegtijdige schoolverlaters. De afstemming met mbo studenten kan er voor
zorgen dat de stageopdracht waar mogelijk wordt aangepast naar de leermogelijkheden en
leerwensen van de stagiair. Dit wordt in de literatuur ook wel job crafting genoemd
(Wrzesniewski & Dutton, 2001). Afstemming binnen de bovengenoemde driehoek van
stakeholders is van belang voor het afstudeervraagstuk. Dit zal dan ook een rol spelen in het
verdere onderzoek. Door middel van kwalitatieve interviews zal aandacht worden besteed aan
percepties omtrent de match tussen leerbedrijf, ROC’s en de mbo-student.
In bovenstaande paragraaf zijn de belangrijkste (externe) contextfactoren in de omgeving van
ABN AMRO MeesPierson weergegeven. Gezien de focus van dit paper richt de invulling, die hier
reeds aan is gegeven, zich in het bijzonder op die factoren die van belang zijn voor ABN AMRO
Meespierson als leerbedrijf en op de invulling van mbo stageplekken. Concluderend kan gesteld
worden dat er naast de interne focus die dit vraagstuk met zich meebrengt; het probleem van de
bank, ook verschillende externe factoren een belangrijke rol kunnen spelen omtrent de invulling
van de mbo stageplek. Vooral het belang van de drie stakeholders komt goed naar voren. In de
hierna volgende concluderende paragraaf zal worden besproken welke inzichten dit paper
geboden heeft en wat voor implicaties dit heeft voor het uiteindelijke afstudeeronderzoek.
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De publieke dimensie van het HR vraagstuk en de implicaties voor het
afstudeeronderzoek
De organisatie ABN AMRO MeesPierson blijkt op basis van de eerste paragraaf in dit paper een
private organisatie te zijn, maar lijkt daarbij wel (deels) een publieke identiteit te bezitten.
Vooral wanneer men kijkt naar de rol die zij vervult als stage leerbedrijf. Er komt naar voren dat
de bank op dit vlak naast economische waarden ook morele waarden in acht neemt en een hoger
doel nastreeft. Uit de contextanalyse waarbij het model van Paauwe (2004) is gebruikt, blijkt
onder andere dat het aanbieden van goede stageplekken key-issue is. Bevindingen in dit paper
lijken dan ook goed aan te sluiten bij het algehele afstudeeronderzoek. Hierbij staat aandacht
voor de afstemming in de driehoek; leerbedrijf, onderwijsinstelling en mbo-student centraal.
Evenals de aandacht voor de match tussen beroepshouding, leerdoelen en leermogelijkheden
binnen het werving- en selectieproces.
Door het aanbieden van mbo stageplaatsen neemt ABN AMRO MeesPierson haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor de bank is dit vraagstuk relevant om het wervingen selectieproces te optimaliseren en de stageopdracht zo flexibel en passend mogelijk aan te
passen aan de doelgroep (job crafting). Daarbij wil zij tijdens de werving en selectie van stagiairs
de belangen van stakeholders in acht nemen. Uit de contextanalyse blijkt dat naast het
leerbedrijf de mbo studenten en ROC’s als stakeholders binnen dit vraagstuk kunnen worden
aangeduid. Met het afstudeeronderzoek kan de invloed van deze dominante coalitie vergroot
worden. Wegens deze contextsensitiviteit van het leerbedrijf is het vraagstuk ook voor haar
omgeving relevant. Zowel ROC’s als mbo studenten hebben baat bij een betere afstemming. In
het afstudeeronderzoek zal dan ook aandacht worden besteed aan de percepties van de
verschillende actoren op factoren die mogelijk kunnen bijdrage aan deze afstemming. Hierop
aansluitend biedt het gebruik van de person-environment fit mogelijk interessante inzichten.
Deze theorie onderscheidt de match tussen mensen en typen organisaties en hun omgeving
(Boon et.al. , 2011).
In het model van Paauwe (2004) zie je enkele kenmerken terug van de resource based view. Het
hebben van waardevolle, niet imiteerbare en niet vervangbare (menselijke) bronnen is van
belang voor de organisatieprestaties en de HR uitkomsten. Door de bestudering van de publieke
identiteit van ABN AMRO MeesPierson als leerbedrijf, de context van deze organisatie en de
maatschappelijke dimensie van het vraagstuk blijkt dat ook het proces van belang is. De manier
waarop gezamenlijk afstemming tussen het leerbedrijf, scholieren en onderwijsinstellingen tot
stand komt, heeft zijn uitwerking op het werving- en selectieproces en de mbo stageplaatsen. In
het afstudeeronderzoek is het dan ook van belang om niet alleen aandacht te hebben voor de
statische invulling van stageplekken, maar ook oog te hebben voor de invloed van de dominante
coalitie en de externe ontwikkelingen die van invloed zijn.

71

Referentielijst

ABN AMRO (2011) Annual Raport 2011: Jaarverslag anno nu
ABN AMRO (2011) ABN AMRO MeesPierson: Drie eeuwen bankieren
Boon, C., Den Hartog, D., Boselie, P. & Paauwe, J. (2011) The relationship between perceptions of
HR practices and employee outcomes: examining the role of person–organisation and person–job
fit. The International Journal of Human Resource Management, Vol. 22, No. 1, p. 138–162
De raad voor werk en inkomen (2007) Arbeidsmarktanalyse 2007, RWI, Den Haag
Noordegraaf, M, & Teeuw, M.M. (2003) Publieke identiteit. Eigentijds organiseren in de publieke
sector. Bestuurskunde, 1 , p. 2-13.
Paauwe, J. (2004) HRM and performance: Achieving long term viability. Oxford: Oxford University
Press.
Rainey, H.G. (2003) Understanding and managing public organizations. San fransisco: JosseyBass.
Wartenbergh – Cras, F., de Ruijter, E. J., Jacobs, J. de Laat, D. (2012) in opdracht van OCW, Colo,
MBO Raad en VNONCW/MKB-Nederland. BPV-monitor 2011: Landelijke eindrapportage
Nijmegen
Wrzesniewski, A. & Dutton, J. (2001) Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of
their work. Academy of Management Review , Vol. 26, No. 2, p. 179-201.

72

