
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips & Tricks voor studentpanelleden 

Duidelijke rol in het panel 

Stel vragen aan de secretaris en/of voorzitter als je niet 

snapt wat je moet doen of lezen in de voorbereiding, of 

wat er van je verwacht wordt tijdens de gesprekken bij 

de visitatie.  

Lees de NQA panelhandleiding daarom goed vóórdat je 

in de documenten duikt. Als de handleiding vragen 

oproept, stel deze dan aan je secretaris. 

Vraag aan je secretaris, wanneer dat je meer vertrouwen 

geeft, of ze je in contact kunnen brengen met een 

ervaren student panellid, zodat jij je beter kunt 

voorbereiden. 

 

Het gesprek met studenten 

Probeer een goed beeld over de kwaliteit te krijgen 

zoals de studenten die ervaren.  

Studenten die je tijdens de visitatie spreekt zijn vaak de 

wat betere/assertieve studenten van een opleiding. 

Probeer er achter te komen of de dingen die ze 

aankaarten ook voor de bredere populatie gelden 

Vraag de studenten hoe het studentenhoofdstuk tot 

stand is gekomen.  

 

Time je vragen, pak je rol 

Bespreek van tevoren met het gehele panel hoe de 

vragen tijdens de gesprekken worden verdeeld en waar 

jij jouw vragen vooral stelt. Idealiter zorg je er voor dat 

je een vraag kunt stellen die over onderwerpen gaat 

waar jij je comfortabel en deskundig over voelt.  

Ook zou je voor kunnen stellen om zelf het gesprek met 

de studenten te leiden zodat ook de gesprekspartners 

ontspannen aan het gesprek deelnemen. 

 

Jouw ervaring is belangrijk 

Omdat je zelf de meest recente ervaring hebt met het 
genieten van onderwijs, is jouw input van groot belang 
voor het verloop van de visitatie. Voel je daarom ook 
zeker van je eigen expertise op dit gebied en breng die 
in. 

 

Volwaardig panellid 

Als studentpanellid ben je volwaardig lid van het panel. 

Een goed voorzitter zal ook ruimte scheppen om actief 

deel te kunnen nemen aan de visitatie. Het is echter wel 

van belang om zelf ook je ruimte te claimen: je hebt wat 

assertiviteit nodig!  

Als je het gevoel hebt dat je inbreng onvoldoende naar 

voren komt tijdens de visitatie, bespreek dit dan met de 

voorzitter en/of de secretaris, zij kunnen je helpen. 

 

 

o Ook zou je voor kunnen stellen om zelf het 

gesprek met de studenten te leiden  zodat ook 

de gesprekspartners ontspannen aan het 

gesprek deelnemen. 

 

Kijk vanuit de context 

Sta open voor de situatie en context van een opleiding. 

Vergelijk niet te veel met je eigen opleiding. Iedere 

opleiding heeft een unieke omgeving en werkwijze en 

moet daarop gevisiteerd worden. 

 

 

Stel ontwikkelingsgerichte vragen 

Visitaties zijn het nuttigste als ze, naast beoordelen van 

de huidige kwaliteit, ook op de toekomst gericht zijn. 

Het gaat niet alleen om het controleren en beoordelen 

op basis van het verleden. Probeer je vragen en 

feedback dus zo veel mogelijk ontwikkelings- en 

verbetergericht te stellen.  

 

 




