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PANELGESPREK POS 23 juni 2021 
 
A. Opbrengst regio-overstijgende dialoog (ronde 1) 
 
Interessant gesprek aangezwengeld door directeur; dilemma van facilitering bsc; 
- reactie bsc; bepleit haar meerwaarde als actor binnen POS, brengt haar kwaliteit ook in beeld 
- enkele stichtingen stellen bsc aan voor meerdere Opleidingsscholen 
- er zijn ‘gewoon’ duidelijke afspraken over binnen POS (1 fte op 40 studenten = 0,2 fte op 8 
studenten) 
- de tandem bsc-opl.coach. is cruciaal (voor kwaliteit) 
- beweging om op bsc-rol te ‘beknibbelen’ heeft direct invloed op kwaliteit (nivellering) 
- bsc lijkt soms  in organisatie het invallersprobleem op te moeten lossen  (di. Voor een groep)? 
Daarnaast gesproken over de sterke(re) verbinding in het onderwijsnest en tussen 
onderwijsnesten; 
- benutten van elkaars talenten en expertise 
- werken vanuit grotere (onderwijskundige)thema’s, niet stage-afhankelijk, OLS overstijgend. 
- inzetten beeldbegeleiding en binnen onderwijsnest bespreken 
 
Waar kunnen we winst boeken? 
- Startende leerkracht: best wel verschillen ervaren in de mate waarin je je gezien voelt binnen de 
school.  
- Mentor: winst te boeken in de communicatie binnen het team van actoren binnen de 
opleidingsschool.  
- Bestuurder: wat zou een bestuurder kunnen doen in de ontwikkeling van de opleidingsschool.  
Reacties: 
* borgen van de basisvoorwaarden 
* borgen van draagvlak binnen het team (sta je er als opleidingsschool achter) 
- Opleidingscoach: versterken van de feedbackgeletterdheid van alle betrokkenen (student, 
mentoren, coaches, opleidingsdocenten). Harmoniseren (soms uniformeren) van verschillen in 
werkwijzen tussen locaties.  
- Opleidingscoach): maatwerk bieden aan de begeleidingsteams. Wat heeft een bepaald team 
(binnen een opleidingsschool) nodig. (Train de trainer). 
 
Hoe maken we kwaliteit zichtbaar? 
- kwaliteit van de opleiding (incl opleidingsschool) > zichtbaar maken via de opvattingen hierover 
van studenten. Is niet het enige, maar wel een belangrijke elementen 
- alle actoren bevragen. O.a. vinden we dat de studenten op voldoende niveau afstuderen. 
Ontwikkelscan kan daar een belangrijk hulpmiddel in zijn. 
- Regelmatig terugkijken op de bedoeling en daar de anderen bij betrekken (studenten, mentoren, 
coaches, directie etc.). Niet alleen in een eerste jaar waarin je bijv. nieuw bent als 
basisschoolcoach, maar als onderdeel van je grondhouding. 
- Samenwerking: platform om successen met elkaar te delen. 
- Samenwerkingsstructuur is veelomvattend en betreft veel doelen, ambities. Je zou als 
partnerschap in de regio kunnen focussen op een beperkt aantal speerpunten per jaar en daar de 
kwaliteit in zichtbaar maken. Kunst om het compact, concreet te houden. 
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B. Opbrengst dialoog per regio (ronde 2) 
 
Regio 1 
- Leervragen liggen op de werkplek, daar flexibel/wendbaar mee omgaan 
- Congruent zijn in de bedoeling 
- Elkaar versterken in ieders rol, samen leren op basis van gelijkwaardigheid 
- Formeel en informeel leren 
- Samen opleiden in een rijke leeromgeving, op zoek naar 'wij' in het leren van en met elkaar 
- Studenten voelen zich startbekwaam als ze van de opleiding komen 
- Belang van stuurtjes, intervisies, elkaar aanspreken op een respectvolle manier 
- Reageren in het moment 
- Feedback ontvangen, geven en waarderen als kern in alle gesprekken 
 
Regio 2 
Welke kwaliteit streef je na en wat betekent dat in de praktijk? 
- Basisschoolcoach: koerskader vanuit de stichting. Kwaliteit zit hem in alle betrokken laten 
groeien: waar zitten de kansen en die pakken. Afspraken m.b.t. de basis. 
- Bestuurder: parallel tussen stichting en partnerschap. Zorgen dat leerkrachten en toekomstige 
leerkrachten goed zijn toegerust om nu en in de toekomst goed onderwijs te verzorgen (juiste 
kennis en vaardigheden). 
- Directeur: studenten van en met elkaar laten leren. Didactische stuk lukt goed. Het persoonlijke 
stuk is lastiger. Wat mag je van een student verwachten? Wat spreken we daarover af binnen het 
partnerschap? 
- Bestuurder: ontwikkeling van een professionele houding is vanaf dag één aan de orde 
(rolwisseling).  
- Opleidingscoach: borgen dat de opleidingsschool een rijke leeromgeving is, waarbij de student 
zich kan ontwikkelen aansluiten bij zijn actuele ontwikkeling en zone van naaste ontwikkeling. 
Basisschoolcoach is daarin de belangrijkste 'bondgenoot.' 
- Opleidingscoach: kunnen werken in een begeleidingsteam binnen de opleidingsschool, waarin 
goed wordt samengewerkt met de basisschoolcoach, studenten, mentoren en andere betrokkenen. 
Een vervolgstap is om als team ons samen verder te ontwikkelen. Belangrijk om elkaar dus als 
team regelmatig te ontmoeten en de teamontwikkeling te ondersteunen. 
 
Regio 3 
Welke kwaliteit streven wij na? 
- vaste samenstelling van groep mensen om je heen 
- korte lijntjes 
- sfeer belangrijk en goede PR.  
- workshops voor studenten gegeven door BC.  
- kijken naar de rol van de leerkracht, coöperatief leren enz. 
- kracht van beeldcoaching in het moment 
- rol van coachen en de juiste vragen stellen 
- transparantie en elkaar aanspreken (restaurant blik... voordat het servetje valt) 
- kwaliteit van mensen in je team 
 
Wat nemen wij mee uit de gesprekken? 
- kwaliteit in school in kaart brengen 
- elkaar opzoeken en besturen, directeuren en basisschool Orchestra 
- intervisie  3 wekelijks blijven inzetten  



	

Partnerschap Opleiden in de School 

- student in bouw stage laten lopen ipv vast aan 1 klas. 
- communicatie heel belangrijk  
- taak van studenten moet duidelijk zijn. 
- student gerichte opdracht geven om de parel te zien 
- wat is de rol van opleidingscoach, student en basisschool och 
- basisschoolcoach inroosteren  
 
Regio gaat inspelen op verbinden. Dag van de verbinding met besturen, directeuren, bsc en 
studenten organiseren en van en met elkaar leren. 
 
Regio 4 
Welke kwaliteit streef jij na als het gaat om opleiden in de school? 
- goede nieuwe collega’s krijgen zodat leerlingen goed onderwijs krijgen van goede leerkrachten 
- niet alleen aankomende leraren, maar ook zittende leraren (samen leren, samen ontwikkelen, 
samen onderzoeken 
- hierop aanvullend samen werken door te werken binnen clusters met studenten 
- onderzoeksschool (samen onderzoeken) 
 
Welk aspect van de kwaliteit kan er verbeterd worden of een impuls krijgen? 
- nog meer aan kunnen sluiten bij ontwikkelvragen van studenten 
- communicatie: informatie (inhoudelijke zaken) wordt soms eerder door studenten gegeven dan 
via de portal à bij wie ligt de verantwoordelijkheid (opleiding – student). Studenten geven dit in 
kwk ook aan. Aanvullend hierop behoefte aan duidelijkheid wie hier verantwoordelijk voor is. – 
Algemene informatievoorziening (communicatie), en de verantwoordelijkheid wie dit doet 
(duidelijkheid). Prettig als je weet wat er gaat komen (terug kunnen lezen op portal/ formele 
documenten etc.), maar verantwoordelijkheid bij studenten om mentor hierop te wijzen. Mogelijk 
ook regio verschillend. 
- het ‘zien’ van de studenten 
 
Wat gaat goed? 
- het van en met elkaar leren (studenten van elkaar) 
- de samenwerking tussen de 3 opleidingsscholen van de stichting, trots op team van collega’s (in-
opleiding) 
- contactmomenten, korte lijntjes 
- studenten uit meerdere leerjaren om met en van elkaar te leren (feedbackmomenten) 
 
Hoe maak je de bereikte kwaliteit inzichtelijk? 
- ontwikkelscan, fijne manier om zichtbaar te maken, door verschillende actoren in laten vullen 
-digitale ontwikkelscan (Anje Ros), punten worden vertaald naar 4 jaren plan, wordt met het team 
gedeeld. Daarnaast ook een evaluatie met betrokkenen 
- digitale onderzoeksscan (goed toepasbaar voor alle scholen met en zonder studenten) 
- het gesprek voeren over kwaliteit (reflectieve dialoog), per bestuurd verschillend 
- Volgende stap: Hoe spreek je elkaar aan op kwaliteit (ook als deze wat minder is?), spreek je 
dezelfde taal (bijv. uit de ontwikkelscan) 
 
Hoe deel en borg je kwaliteit? 
- plan n.a.v. ontwikkelscan uitvoeren 
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Welke instrument is hierbij ondersteunend? 
-ontwikkelscan 
-onderzoeksscan 
- de dialoog 
 
Tip: bij het invullen van de onderzoekscan vanuit één pijler invullen 
 

“We hebben een open gesprek met elkaar gevoerd waarin we vanuit verschillende invalshoeken 
hebben gesproken over zaken als: de tandem opleidingscoach/basisschoolcoach;  

leren in co-creatie; impulsen voor schoolontwikkeling; feedback geven en ontvangen  
van verschillende betrokkenen (peers); balans tussen kennis voor iedereen (kennisbasis, 

voortgangstoetsing) en specifieke leervragen op de werkplek; ervaren verschillen en 
overeenkomsten tussen opleidingsscholen (ondanks dat kaders helder zijn).” 

 


