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Jaarverslag Kwaliteitskring Maas & Waal 2018 
 
Leden: Pauline Houwing ( voorzitter), Jannie Jansma, Max Küppers (penningmeester), Marion 
Hoogstede, Ilona Weggeman (verslag), Riek van de Vlag, Astrid van de Looij 
 
Aantal bijeenkomsten: 4 bijeenkomsten in 2018 
 
Bijeenkomst 1: 
Start bijeenkomst van de kwaliteitskring in juli.  
Deze bijeenkomst stond in het teken van kennismaking en het oprichten van een kwaliteitskring 
We inventariseren de thema’s die we belangrijk vinden en die regelmatig terug kunnen komen. Als 
voorbeelden:  

• Ontwikkelingen binnen ons vakgebied  
• Uitwisseling van methodieken 
• Intervisie (n.a.v. casuïstiek) 
• Diverse vormen van intervisie 

 
Bijeenkomst 2: 
Bijeenkomst in september. 
We hebben de documenten over een kwaliteitskring doorgelezen. We stellen onze doelstellingen bij: 
We willen als kwaliteitskring 6x per jaar bij elkaar komen. Van 19.30 tot 21.30 uur. De locatie is bij 
een van de leden.  

Wat willen we in deze bijeenkomsten doen. 

• Uitwisselen van expertise.  
• Themabijeenkomsten, waarbij we nieuwe methodieken leren. 
• Intervisie. 

Thema’s zijn onder andere: 

• Disk 
• Act 
• Loopbaanopstellingen 
• Voice dialogue 
• Contextueel gedachten goed en invloed hiervan op keuzeprocessen 

 
Bijeenkomst 3: 
Bijeenkomst in oktober. 
Max Küppers sluit aan bij de kwaliteitskring. We nemen de tijd om ons aan elkaar voor te stellen. 
We zijn nog niet met genoeg leden en bespreken acties om leden te benaderen. De rollen voorzitter 
en penningmeester worden verdeeld en de eerste naam voor de kwaliteitskring wordt bedacht. Ook 
zijn er nog wat vragen aan Noloc betreffende de kwaliteitskring.  
 
Bijeenkomst 4: 
Bijeenkomst in december. 
De voorzitter is bij het coördinatorenoverleg geweest en heeft daarbij onder andere tips opgehaald 
van andere kwaliteitskringen. De naam van de kring is gewijzigd in Maas & Waal. 
Er hebben zich twee nieuwe leden aangemeld, zij sluiten zich vanaf 2019 aan.  
Deze bijeenkomst is er bewust genoeg ruimte ingepland voor intervisie. Een van de leden heeft een 
casus ingebracht die besproken is.  
 


