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Nog nooit had ik zulke enthousiaste stu-
denten. Op het digitale leermanagement- 
systeem posten mijn studenten nog voor 
de wekelijkse deadline hun blog over wat 
ze die week meemaken en leren. Bijvoor-
beeld hoe ze na veel gemail en gebel einde-
lijk een werkteam hebben gevonden. Of 
over een werkoverleg dat ze die week 
observeerden, waar tot hun verbazing de 
leidinggevende continu praatte en de 
medewerkers geen woord zeiden. Behalve 
die enkeling die klaagde dat hij het werk 
van collega’s steeds moest opknappen, 
‘omdat zij de hele tijd naar buiten gaan om 
te roken’. Mijn studenten zien zo met 
eigen ogen hoe een gebrek aan ‘extrarol- 
gedrag’ er uit ziet, gaan nadenken over hoe 
dat komt en hoe het te veranderen valt. Als 
ze daarna een wetenschappelijk artikel 
over extrarolgedrag lezen, valt het kwartje 
meteen en vergeten ze de theorie nooit 
meer. De stukken die ze schrijven, zijn 
prima verteerbaar, met prachtige anekdo-
tes ter illustratie van de theorie. Bovendien 
nemen ze volop verantwoordelijkheid, 
omdat hun ‘opdrachtgever’ hen als experts 
behandelt.
Dit type onderwijs is niet voorbehouden 
aan studenten organisatiepsychologie. Ook 
techniekstudenten kunnen veel meer dan 
nu in het ‘echte leven’ leren, in plaats van 
droge stof door te ploegen of fake-leerop-
drachten op school te doen. Niet alleen 
stages, maar hele curricula zouden in de 
praktijk van bedrijven vorm kunnen krij-
gen. Stel dat een metaalbedrijf zijn mede-
werkers een deel van hun tijd samen met 
studenten laat spelen met machines en 
materiaal. En stel dat die studenten 

zomaar iets uitvinden waar het bedrijf wat 
aan heeft. Of dat een medewerker ontdekt 
hoe leuk hij het vindt om jonge mensen 
wat te leren. Allemaal situaties waar ieder-
een volop baat bij heeft. Studenten die iets 
nieuws maken en daar veel van leren, 
bedrijven die daardoor innoveren en 
medewerkers die al docerend hun inzet-
baarheid verbreden. Als ik directeur was 
van een metaalbedrijf, dan wist ik wat ik 
morgen zou doen. •

AuKjE NAuTA, bIjzoNdEr HoogLErAAr 

EMpLoyAbILITy IN WErKrELATIEs

Leren van het echte leven
Dit jaar heb ik mijn cursus organisatiepsychologie fors omgegooid. Niet langer verveel 
ik mijn psychologiestudenten met hoorcolleges over een thema als ‘extrarolgedrag’ 
(dat is een vakterm voor de extra’s die werknemers doen, zonder dat het formeel hun 
taak is; denk aan een collega een handje helpen). In mijn nieuw opgezette cursus stuur 
ik mijn studenten bedrijven in. Ik vraag ze zelf een werkteam op te sporen, te praten 
met de teamleider, een dagje mee te lopen en werkoverleg te observeren. Kortom, 
alles wat ze zelf kunnen bedenken op het gebied van ‘participatief onderzoek’. 

Nieuwe columnist
Op deze plek leest u elke twee maanden 
de column van Aukje Nauta. Zij adviseert 
bedrijven en instellingen over diverse 
HR-onderwerpen, zoals inzetbaarheid, 
arbeidsrelaties, conflicthantering, 
organisatieontwikkeling en sociale 
innovatie. Aukje Nauta publiceert, 
spreekt en doceert regelmatig over deze 
thema’s. Op deze wijze linkt ze praktijk 
en theorie op het gebied van de 
organisatiepsychologie. Daarnaast is ze 
bijzonder hoogleraar Employability in 
Werkrelaties bij de Programmagroep 
A&O-psychologie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Deze leerstoel is 
ingesteld door de Nederlandse Stichting 
voor Psychotechniek (NSvP). Sinds  
1 april 2012 is Aukje plaatsvervangend 
kroonlid bij de Sociaal-Economische 
Raad (SER).

Eigenlijk vond ik het best spannend om 
mijn cursus om te bouwen. Zouden ze het 
wel kunnen, zelf een werkteam opsporen? 
Zouden die werkteams zulke jonge, onwe-
tende pottenkijkers wel toelaten? Wat als 
het mis gaat, ze iets doms doen en het 
bedrijf gaat klagen bij de universiteit? Al 
mijn zorgen blijken volkomen onterecht. 
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DYMATO AAN DE BASIS VAN KWALITEIT

      Voor  een  u i tgebre id  o r iënte rend  gesprek  kunt  u  be l len  met  onze  spec ia l i s ten  0318-550800  in fo@dymato.n l

Met Hyundai-Wia’s nieuwe lijn van horizontale bewerkingscentra investeert u in technologie 

die u op een voorsprong zet!

Eén van de toppers uit deze nieuwe lijn is de Hyundai-Wia HS-4000. Deze machine haalt as-

snelheden van maar liefst 50 meter per minuut over de X-, Y- en Z-as. Uitgerust met een Big Plus 

spindelopname wordt gereedschap gegarandeerd stabiel opgenomen. De 25/22 kW ingebouwde 

spindelmotor heeft een standaard toerental van 12.000 omwentelingen per minuut. 

Wilt u een absolute topsnelheid? Kies dan voor de optie van 15.000 omwentelingen per minuut. 

De Hyundai-Wia HS-4000 is zeer milieuvriendelijk. Hij verbruikt maar liefst 30% minder smeerolie 

doordat gebruikte olie volledig wordt teruggewonnen. Ook stroomverbruik wordt tot een absoluut 

minimum beperkt. Met de ‘power consumption monitor’ kunt u precies zien hoeveel stroom er 

wordt gebruikt en de ‘auto power off’ zorgt ervoor dat de machine niet onnodig lang aanstaat. 

Ontdek de Hyundai-Wia HS-4000: een energiebesparende 

machine boordevol mogelijkheden om uw 

productbewerking te optimaliseren!

Hyundai-Wia HS-4000 at Dymato
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