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Panelgesprek POS 23 juni 2021 
Samen bouwen aan kwaliteit 
 
Op 23 juni 2021 vond het tweede panelgesprek plaats in het Partnerschap Opleiden in de School.  
Het was wederom een vruchtbare (online) bijeenkomst - onder voorzitterschap van 
werkveldcoödinator Claudia van Eggelen-Lammerding - waarin actoren uit alle vijf regio’s met 
elkaar in gesprek gingen over kwaliteit: welke kwaliteit streven we na, wat doen we precies, 
waaruit blijkt onze kwaliteit en hoe ontwikkelen we die?  
 
Dezelfde taal 
Stuurgroeplid Ankie de Laat opende rond 14.00 uur de online sessie: ‘De basis voor kwaliteit in ons 
partnerschap is het gesprek met elkaar. We bouwen samen aan die kwaliteit, van student, tot 
mentor, tot directeur en bestuurder. Het is van belang dat we op de hoogte zijn van elkaars 
verhaal en dat we dezelfde taal gaan spreken. In het POS draait het om samen opleiden, samen 
onderzoeken en samen professionaliseren. Dit panelgesprek kun je zien als een vorm van samen 
onderzoeken die bijdraagt aan de kwaliteitscultuur in het POS.’ 
 
Over het panelgesprek 
Het panelgesprek is een reflectieve, ontwikkelingsgerichte dialoog tussen diverse actoren uit de vijf 
regio’s. Het is een vorm om een gezamenlijke taal te ontwikkelen en samen te onderzoeken wat 
ieder al doet aan het ontwikkelen en borgen van kwaliteit. Iedereen kan vanuit zijn eigen 
perspectief een waardevolle bijdrage leveren aan het gesprek.  
Het panelgesprek wordt geleid door een dialoogleider. Deze zorgt voor een open dialoog, stimuleert 
oprechte nieuwsgierigheid, een open vraagstelling en het geven van feedback. De dialoogleider 
luistert, vat samen en stimuleert anderen tot doorvragen. Ook zorgt hij of zij voor afronding en 
vastleggen; wat heeft de dialoog ons opgeleverd?  
Meer weten? Kijk op www.partnerschapopleidenindeschool.nl/panelgesprek. 
 

 

 
Kwaliteitscultuur 
We voerden op 23 juni het gesprek op basis van de waarborg 4 ‘Kwaliteitscultuur’ uit het 
kwaliteitskader Samen Opleiden1: ‘Er bestaat binnen het partnerschap een gedeeld beeld van 

	
1 https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2020/01/Kwaliteitskader-Samen-Opleiden-en-
Inductie-en-werkwijze-peer-review_jan2020.pdf  
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processen die passen in een kwaliteitscultuur voor het opleiden en begeleiden van (aanstaande) 
leraren. De cultuur is gericht op het onderhouden en verbeteren van kwaliteit. Het partnerschap 
maakt daarbij gebruik van verschillende methodieken van onderzoek en onderzoeksuitkomsten, en 
is in staat om volgende stappen te formuleren en deze te vertalen in een ontwikkelagenda. Dit 
gedeelde beeld en de ontwikkelagenda worden geconcretiseerd in een kwaliteits(zorg)cyclus 
(ontwerp – implementatie – interne en externe evaluatie – herontwerp.’  
 
Deze waarborg koppelden we in het gesprek aan de volgende 4 vragen: 
 

1. Welke kwaliteit streef jij na? 
2. Welk aspect van de kwaliteit kan er verbeterd worden of een impuls krijgen?  
3. Wat betekent dat in jouw praktijk?  

– Vanuit jouw rol  
– Vanuit diverse niveaus: schoolniveau, bestuurlijk niveau, regionaal niveau, 

partnerschapniveau  
4. Hoe maak jij bereikte kwaliteit zichtbaar?   

– Waaruit blijkt de “bereikte kwaliteit”?  
– Hoe deel en borg je die voor de toekomst?  
– Welke instrumenten zijn hierbij ondersteunend? 

 
Dialoogronde 1, regio-overstijgend 
In de eerste ronde gingen actoren vanuit 
verschillende regio’s met elkaar in gesprek: 
bijvoorbeeld een basisschoolcoach uit de regio 
Eindhoven, een student uit de regio Tilburg, een 
schooldirecteur uit de regio Venlo, een bestuurder 
uit de regio Den Bosch en een opleidingscoach uit 
de regio Veghel. In een van de groepen ging het 
over de rol van de basisschoolcoach; hoe zorgen 
we samen dat deze zijn of haar werk zo goed 
mogelijk kan doen? En wat is eigenlijk ‘zo goed 
mogelijk’? Hoe ziet die kwaliteit eruit? Welke 
afspraken staan daarover op papier en is iedereen 
daarvan op de hoogte? Wat heeft de student nodig 
op welk moment? En hoe kan het bestuur optimaal 

faciliteren? Het leverde een gesprek op waarin vanuit alle perspectieven ervaringen en suggesties 
werden gedeeld. Vanuit een onderzoekende houding brachten de gespreksdeelnemers elkaar op 
ideeën. Door elkaar kritisch te bevragen en te reflecteren op eigen werkwijzen ontstond een 
waardevolle dialoog, het bewijs dat een dynamische kwaliteitscultuur ook een kwestie is van naar 
elkaar luisteren en je durven uitspreken. 
 
Dialoogronde 2, regionaal 
In de tweede ronde kwamen de actoren uit dezelfde regio bij elkaar. Dat wat in de eerste ronde 
was besproken, kwam vaak nog even terug. Het leidde opnieuw tot een levendig en open gesprek  
waarin de tendens vaak was: laten we vooral kijken hoe we de verbinding tot stand kunnen 
brengen, vanuit de bedoeling. We willen allemaal het beste voor ieder kind, dat doen we in 
gelijkwaardigheid vanuit onze eigen rol en vanuit ons eigen mens-zijn. We leren met en van elkaar. 
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Juist door onze diversiteit kunnen we samen de verantwoordelijkheid dragen. Communicatie is 
daarbij heel belangrijk: wat verwachten we van elkaar, hoe kunnen we elkaar helpen. En hoe 
kunnen we studenten en professionals zo coachen dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen en dat 
kunnen laten zien voor de klas? Een uitgebreide impressie van alle gesprekken vind je als 
download op https://www.partnerschapopleidenindeschool.nl/panelgesprek.  
 
Afsluiting 
Om 16.00 uur sloot Claudia van Eggelen-Lammerding dit panelgesprek af met de vraag of iemand 
iets wilde delen. Reacties waren: ‘Het is fijn om elkaar beter te leren kennen, en van elkaar te 
leren.’ ‘Het zou een goed idee kunnen zijn om een bepaald kwaliteitsthema in een schooljaar 
centraal te stellen en daar gezamenlijk aan te werken.’ ‘We zijn allemaal lerende, laten we elkaar 
niet de maat nemen maar samen vanuit de bedoeling, gelijkwaardigheid en gedeelde 
verantwoordelijkheid de schouders eronder zetten.’ 
 
We kijken met een zeer goed gevoel terug op dit tweede panelgesprek. Dit gaan we zeker vaker 
doen! Heb je interesse om een volgende keer deel te nemen? Graag! Laat het weten via 
claudialammerding@ato-scholenkring.nl.  


