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Een negatief maar realistisch scenario was dat zeker

tot medio 2022 de effecten van COVID zouden onder-

vinden. Dat leidde vanuit het bestuur tot richtlijnen die

hebben wij als directie van de faculteit 3ME vertaald

naar een voor ons werkbare situatie. 

De reden voor het zover vooruit zetten van de horizon

was het feit dat dit, in een periode van nog geen drie

maanden, van een soort gerucht/zorg ver weg in China

tot de impact en omvang van maart 2020 in ons land

leidde. Zo hevig en krachtig als het aan zwol, zo snel

kon en kan een virus niet verdwijnen was onze

onderliggende overtuiging. Dat maakte de acceptatie

van dit scenario makkelijker en realistisch.

Het bestaande loslaten en vanaf dat moment iets

nieuws inzetten was niet moeilijk meer. Dat past heel

goed bij mijn manier van in de wereld staan. Bestaande

kennis gebruiken en tegelijkertijd naar

nieuwe manieren van lesgeven en toetsen zoeken.

In gesprek met Sape Miedema, Associate Professor en Opleidingsdirecteur (Head of Studies) van de

MSc Offshore & Dredging Engineering bij de faculteit 3ME van de TU Delft, kijken we terug en vooruit

naar het moment van het uitbreken van de pandemie in Nederland.  Hoe keek hij bijna 1 jaar geleden

vanuit zijn verantwoordelijkheid aan tegen de aanstormende problemen van de pandemie. Daarbij

komt automatisch de veranderkundige vraag boven.

Wanneer besluit je om het anders te doen, welke

informatie doen je dat besluit nemen? Van wie neem je

iets aan en van wie niet? Ga je af op wat collega’s, de

directie, CvB zegt of haal je informatie uit de primaire

doelgroep van jouw dienst of service? Wat betekent

het voor de strategie en wanneer herken je dat de

huidige weg niet meer leidt tot het hogere doel? Wat

waren de triggers van Sape en wat deed hem besluiten

om van de nood een deugd te maken?

Persoonlijkheid of de manier zoals je in de wereld staat

is een belangrijke factor. Voor mij is elke dag een

nieuw startpunt en op basis daarvan bedenk ik, hoe ik

van daaruit verder ga. Terugkijken is zeker nuttig maar

het verleden verander je het niet meer maar op de

toekomst heb je nog invloed.

In ons 2-wekelijks directie overleg zagen de we de bui

al aankomen. In dat vroege stadium was er ook overleg

met het College van Bestuur van de TU. Daarmee

hebben we korte lijnen. We bespraken verschillende

scenario's over hoe lang het zou duren en mogelijk

nog belangrijker hoe groot het na-ijl effect zou zijn.

MAREVISIE.NL

INTERVIEW

De analogie met de kikker die zich in koud water heel prettig voelt maar niet merkt dat het water aan de kook raakt kent iedereen.

In ons dagelijks leven komen we deze voorbeelden maar al te vaak tegen zowel privé als zakelijk maar in de meeste gevallen zien

we het pas achteraf. Gelukkig zien we ook voorbeelden van waar het wel degelijk goed gaat.



Een ander goed werkend uitgangspunt is dat als er

zoiets gebeurt je jezelf kunt blijven verzetten maar als

je meewerkt met zo’n verandering moet er wat

tegenover staan. Je blijft daardoor aan tafel en blijft in

de ‘driver’s seat’ om het voor de eigen organisatie in

de goede richting te sturen. 

Snelheid en duidelijkheid t.a.v. de nieuwe mijlpalen

waren belangrijke succesfactoren. Op het moment dat

de richtlijnen van het bestuur formeel bij ons landde

hadden wij onze plannen in concept gereed. De

plannen bevatten duidelijke richtlijnen, kaders en

tijdslijnen. Het invullen van de details lieten we aan de

specialisten zelf over maar we zorgen wel voor extra

ondersteuning. 

De meeste docenten vonden die duidelijk prettig en gaf

hen ook houvast en zorgde voor richting aan hun

studenten. Een enkeling ervaarde  het als directief en

wilde in gesprek en op basis van consensus tot een

aanpak komen. Die ruimte konden we niet geven,

snelheid vonden we op dat moment belangrijker dan

consensus in alle geledingen. Iedereen, geen

uitzonderingen, moest zich aan deze richtlijnen

confirmeren. Het belang van de studenten stond

voorop. Ons credo werd: “Iedereen gaat on-line en

geen achterstanden in tentamens”.

Het vroegtijdige besluit van het bestuur heeft ons

overigens heel erg geholpen. 
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“Iedereen gaat online en geen 
achterstanden in tentamens”

Het had 2 belangrijke effecten:

1.     De periode tot medio 2022 was lang genoeg om te

        investeren in nieuw lesmateriaal in de wetenschap  

        dat je er daarna nog een flinke tijd de voordelen 

        van terug krijgt.

2.      Het creëerde een ‘sense of urgency’ maar wel met 

         licht aan het eind van de tunnel.

Natuurlijk was dat makkelijker gezegd dan gedaan. Het

raakte mij ook direct. De houding van aanpakken en

gewoon beginnen hielp hierbij. Er stonden bij mij nog

twee herkansingstentamens gepland met elk 50

studenten. En ik had geen zin om online schriftelijk

tentamen af te nemen, waarbij het controle element

een veel te prominente rol speelde. 

Met creatief denken kwam ik tot een oplossing.

Iedereen kreeg een opdracht en ze mochten er in

groepjes aan werken. Het ging om een specifiek

onderdeel van de stof waarvoor ze zelf een tentamen

moesten maken met vragen en de juiste antwoorden.

Ze moesten elkaar nu actief opzoeken voor het maken

van de opdracht. De stof kenden ze voor hun eigen

specifieke deel heel goed. Zelfs veel beter dan anders,

ze hadden het zich echt eigen gemaakt. De breedte van

de kennis over het hele vak was minder maar dat

zagen wij niet als een probleem . Op de TU willen we

dat de studenten leren, door te begrijpen waardoor ze

het toe kunnen passen. Daarmee werd het doel bereikt. 



Dit is uiteindelijk zo goed uitgepakt dat het aantal

studenten voor dit vak verdubbelde. Dat zette mij en de

collega’s weer aan het denken om ook naar andere

alternatieven te kijken. Afkijken was hiermee 

 nauwelijks een issue meer. Middels de mondelinge

controle kreeg je binnen 10 min in de gaten of een

student het in de vingers had of niet. 

De focus of het stimuleren en belonen van goed

gedrag werkte veel beter dan het eventueel

bestraffen van slecht gedrag. Dit principe houden we

te allen tijde aan bij het maken van tentamens.  

Natuurlijk is het niet louter een succesverhaal, het kost

veel tijd en effort, we vinden nog regelmatig dat we

studenten te weinig zien, maar de positieve beweging

zit erin.

Contact met de werkvloer (studenten en docenten),

afstemming met de directie en het bestuur, extra

ondersteuning en hulp aan docenten met regelmaat

enquêtes houden en kritisch blijven kijken naar wat je

doet, of het voldoet aan de doelstelling, open staan

voor betere methodieken, zelf blijven leren en bijsturen

waar nodig zijn belangrijke succesfactoren gebleken.

En natuurlijk, want we gingen niet over een nacht ijs,

hadden we ook al heel snel een scanner bij de deur

staan waarmee we konden controleren of studenten,

onderzoekers en ander personeel zich aan de gestelde

richtlijnen hielden. 
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“We vinden nog regelmatig dat we studenten te weinig zien, maar
de positieve beweging zit erin”

Het hebben van dat soort concrete data helpt bij

borgen of indien nodig bij het  aanscherpen van het

beleid.

Als laatste wil ik nog kwijt dat je een traject als dit

alleen samen kunt doen waarbinnen  iedereen wel zijn

eigen rol pakt. Daar stuur je op en ondersteun je elkaar

in. 

Graag kijk ik bij de start van het nieuwe collegejaar,

eind augustus, nog een keer samen met jou, Ralph,

terug en een jaar vooruit richting zomer 2022”.


