Belevenissen van een kynoloog
Aan de hand van haar eigen ervaringen behandelt Sandra Mur-Bekaert in elk nummer van het Dibevo-Vakblad
een onderwerp uit de dagelijkse praktijk van een kynologisch gedragstherapeut en -instructeur.

Stagiairs, een lust
of een last?
Beginnende beroepsbeoefenaars voorbereiden op het ‘echte werk’.
We kunnen er niet onderuit als we de branche futureproof willen
maken. Maar het is niet altijd even makkelijk.
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S

tudenten zijn beginnende beroepsbeoefe-

gevoel dat het begeleiden van een stagiair me beperkt.

naars, de nieuwe generatie, onze opvolging

En waarom doe ik het dan heel vaak toch wel? Want we

dus. Ja, ook als je zelf geen kinderen hebt

zijn zowel stageplaats voor het beroepsonderwijs als voor

van wie je hoopt dat deze je bedrijf gaan

de opleidingen voor zij-instromers. En bemoeien ons af

voortzetten. De stagiairs van nu zijn daar-

en toe zijdelings tegen die opleidingen aan als we denken

mee de ondernemers van de toekomst. Hier

dat het beter, anders of praktischer kan.

ligt voor ons een mooie kans: we kunnen ons gedach-

tengoed voortzetten en we kunnen zaadjes planten voor

Als je een goede stagiair in je bedrijf hebt lopen, voel

bijvoorbeeld een nog beter dierenwelzijn.

je weer even die spark, dat ongetemde enthousiasme!
Dus dat is waarom we het toch doen: stagiairs houden

Zelf vind ik leren, ontwikkelen en dus studeren van

je scherp, want je krijgt vaak onverwachte vragen. Het

levensbelang, het houdt je scherp. Mijn stokpaardje is het

maakt in sommige gevallen wat handen vrij, omdat ze je

verbeteren van het dierenwelzijn door het professionali-

werk uit de handen kunnen nemen. Het geeft een frisse

seren van de branche. En toch zie ik soms als een berg op

blik, want er komt een enthousiast en leergierig persoon

tegen het begeleiden van een stagiair.

binnen die zijn mening vaak niet onder stoelen of banken

‘Maar waarom dan?’, vraag ik mezelf regelmatig af. Stom-

steekt. En wat ik het mooiste vind: ze wijzen je er onbe-

weg omdat het tijd kost, tijd die kostbaar is. Omdat het

wust weer even op hoe gaaf je werk eigenlijk is!

je flexibiliteit beperkt en dat is juist dat wat ik zo waardeer in mijn werk. Omdat je soms niet de juiste stagiair
treft en dat kost energie. Omdat ik soms niet aan alle

Hoe sta jij hierin? Ervaar je een stagiair als een verrijking
of is het soms een blok aan je been, en waarom dan? ←

opdrachten kan voldoen en me dan bezwaard voel. En
zo kan ik nog wel even doorgaan. Kort gezegd heb ik het

Reageren? Mail redactie@dibevo.nl

Sandra Mur-Bekaert is mede-eigenaar van hondenschool DogTalk in Aalsmeer. In haar bedrijf werkt ze
als kynologisch gedragstherapeut, kynologisch instructeur en Beagle-fokker. Sandra omschrijft zichzelf
als een duizendpoot en een vakidioot die de branche verder wil ontwikkelen om het welzijn van zowel
dier als mens te verbeteren. De inspiratie en motivatie daarvoor zoekt ze vaak buiten het eigen werkveld. Samen met haar partner die ook Sandra heet, heeft ze – hoe kan het ook anders – vier Beagles.
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