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Panelgesprek Integrale kwaliteitsontwikkeling, 26 juni 2019 
‘Het gewone ongewoon maken’ 
 
Op 26 juni vond het eerste panelgesprek in het kader van integrale 
kwaliteitsontwikkeling plaats, op FHKE pabo Veghel. Een gemêleerde groep vanuit alle 
POS regio’s kwam bijeen om na te denken over kwaliteitsontwikkeling. Centraal stond de 
vraag: hoe lukt het ons al om de goede dingen te doen? En hoe kunnen we die successen 
vertalen naar andere rollen, regio’s en gebieden? 
 
Het is iets na 14.00 uur als projectleider Marlon van de Put de bijeenkomst aftrapt: ‘De afgelopen 
tijd heb ik mij beziggehouden met het ontwikkelen van een systematiek voor kwaliteitsontwikkeling 
die recht doet aan de verschillen in regio’s en rollen. Het is mij opgevallen dat er binnen het POS 
zoveel mooie instrumenten zijn, en dat er al zulke goede dingen gebeuren. We kunnen hier 
allemaal ons voordeel mee doen. Het doel van vanmiddag is kennisdeling: wat maakt dat iets bij 
jou in de klas, op school of binnen je organisatie goed werkt? We gaan proberen het gewone 
ongewoon te maken’. 
 

 
Bedoeling 
De bedoeling van een panelgesprek is de dialoog te voeren over een specifiek thema of juist een 
big issue, zoals curriculumontwikkeling. Een panelgesprek voer je niet één keer, het is een 
terugkerende overlegvorm zodat je steeds kunt doordenken op bestaande en nieuw opgekomen 
thema’s. Voor vandaag is de insteek: wat doe jij al wat een voorbeeld voor ons allemaal kan zijn?  
 
De gesprekken 
Na de introductie gaan de aanwezigen uiteen in vier groepen, met ieder een gespreksleider. In elke 
groep zijn veel van de rollen in het POS vertegenwoordigd: studenten, basisschoolcoaches, 
studieloopbaanbegeleiders, directeuren, coördinatoren, bestuurders, stuurgroepleden, 
starterscoaches, assessoren. Al snel vliegen de mooie voorbeelden over tafel, het ene verhaal lokt 
het andere verhaal uit en er wordt steeds met interesse geluisterd. Zo gaat het over 
kwaliteitskringen, over intervisiebijeenkomsten van basisschoolcoaches en slb’ers, over het gebruik 
van de 7 producten voor startende leerkrachten. Thema’s die in alle groepen blijken te  
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spelen, zijn verdergaande samenwerking tussen 
werkveld en opleiding, het spreken van 
dezelfde taal, omgaan met verschillen tussen de 
regio’s, diversiteit en (het behouden van) 
authenticiteit van studenten. 

 
‘Heel waardevol om vanuit de verschillende 

perspectieven het gesprek aan te gaan.’  
Een deelnemer 

 
Plenaire afsluiting 
Na ruim een uur komen de deelnemers weer bij elkaar voor een gezamenlijk resumé. De 
ervaringen met zijn zeer positief; door het gesprek met elkaar aan te gaan, ontstaat begrip voor 
elkaars rol. ‘Vandaaruit kun je gaan nadenken wie doet wat in de co-creatie die we voor ogen 
hebben,’ aldus stuurgroeplid Ankie de Laat. Marlon is overal even aangeschoven en constateert:  
‘Er was veel op leren gerichte taal, niemand probeerde een ander te overtuigen.’ 
Er is ook ontdekt dat sommige dingen wel worden geambieerd, maar in de praktijk vaak toch niet 
plaatsvinden, zoals het inzetten van expertise vanuit de opleiding en het werkveld. ‘Blijkbaar 
zoeken we elkaar niet op. Het is een onderzoek waard waarom dat niet lukt. Hoe maken we het 
praktisch haalbaar, betaalbaar, hoe zorgen we dat iedereen weet dat het kan?’ 
 

 
 

 

 
 
 

‘Ik was aanvankelijk kritisch over iko, maar vandaag merkte ik dat we nu op een andere 
manier de kwaliteit meten door het gesprek te voeren met elkaar. Ik heb gevoeld dat dat 
heel veel oplevert.’ 
Een deelnemer 

 
 
 
 


