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Uitgangspunten kwaliteitsbeleid OSR 
 Het kwaliteitsbeleid is gebaseerd op de kwaliteitsindicatoren zoals geformuleerd in de Regeling 

tegemoetkoming kosten opleidingsscholen van OCW.  
 Het kwaliteitsbeleid richt zich op de beoordeling van de kwaliteit van de leeromgeving en de 

onderzoeksomgeving. 
 Elke deelnemende school legt jaarlijks in de jaarverslaglegging verantwoording af over haar 

organisatie en uitvoering van opleiden en (indien van toepassing) onderzoek, aan de hand van de 
kwaliteitsindicatoren uit de Standaardlijst jaarverslag opleiden en de Standaardlijst jaarverslag 
onderzoek.  

 De school peilt de tevredenheid van de studenten door afname van de Tevredenheidenquête 
studenten OSR en de tevredenheid van andere betrokkenen (vakcoaches, begeleiders op school, 
enz.) op een door de school zelf gekozen maar adequate wijze.  

 Op basis van de verzamelde gegevens trekt de school conclusies, maakt een sterkte-zwakte-
analyse, formuleert nieuwe beleidsdoelen en daartoe leidende activiteiten en neemt deze op in de 
reguliere PDCA-cyclus van de school. 

 De OSR houdt een maal in de periode van het door OCW erkende samenwerkingsverband een 
mid term review in de vorm van een ‘peer review-light’. Scholen bezoeken elkaar als critical friend 
met als doel de organisatie en uitvoering van opleiden en eventueel ook onderzoek van de 
ontvangende school te optimaliseren. Ook de opleidingsinstituten worden hierbij betrokken. De 
gegevens uit de Standaardlijsten en het opleidingsplan van de school vormen de basis voor het 
bezoek aan de ontvangende school.  

 
Instrumenten voor kwaliteitszorg 
De OSR heeft voor de uitvoering van haar kwaliteitsbeleid de volgende instrumenten ontwikkeld en 
vastgesteld: 

1. Standaardlijst jaarverslag opleiden; 
2. Standaardlijst jaarverslag onderzoek; 
3. Tevredenheidenquête studenten; 
4. Regeling peer review-light. 

 
Waarom is dit een goed praktijkvoorbeeld? 
  Het kwaliteitsbeleid sluit aan bij de reguliere algemene jaarlijkse verantwoording van de 

deelnemende scholen en is daardoor een vanzelfsprekend onderdeel van de PDCA-cyclus. 
 In het kwaliteitsbeleid worden de perspectieven van de verschillende betrokkenen meegenomen 

door de inzet van diverse instrumenten. 
 Door de peer review-light (mid term) bereidt de opleidingsschool zich goed voor op de toetsing 

door de NVAO. 


