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Peer review ‘Samen Opleiden & Inductie’ 
Procedure bij het kwaliteitskader ‘Samen Opleiden en Inductie’ 
 
Introductie 
 
Partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen worden steeds belangrijker. In zo’n 
partnerschap worden aankomende leraren gezamenlijk opgeleid en worden startende en ervaren 
leraren professioneel ondersteund (inductie en professionaliseren). 
 
De overheid ziet het belang van opleidingsscholen in en komt ze daarom financieel tegemoet. Om 
blijvend aanspraak te maken op deze tegemoetkoming, voert de overheid kwaliteitscontrole uit. Om 
de kwaliteit(seisen) van een partnerschap helder voor ogen te hebben, is een kwaliteitskader ‘Samen 
Opleiden en Inductie’1 ontwikkeld. Om de kwaliteit van partnerschappen te toetsen, is peer review 
een geschikte en veel beproefde methode. Deze kan zowel beoordelend als ontwikkelingsgericht 
worden ingezet.  
 
Diverse onderwijssectoren zijn vertrouwd met peer review. Zo worden hogescholen en universiteiten 
op basis van peer review periodiek beoordeeld door de NVAO. Als ze geaccrediteerd worden, hebben 
ze de mogelijkheid om erkende diploma’s uit te reiken. Of kijk naar het Kwaliteitsnetwerk mbo2 dat 
door middel van peer review de onderwijskwaliteit van een gehele instelling of van een opleiding 
onderzoekt. Dit onderzoek is ontwikkelingsgericht. Voornaamste doelstelling is om de betreffende 
onderwijsinstelling of opleiding nieuwe perspectieven en inzichten te bieden, die relevant zijn om de 
strategische visie, doelstellingen en de kwaliteit van onderwijs en onderwijsorganisatie verder te 
ontwikkelen. Peer review wordt ook gebruikt door de hogescholen en 10voordeleraar3 om de 
kwaliteit van de kennisbases te waarborgen. Hier is peer review een verzamelnaam voor 
methodieken, waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en op 
verbetermogelijkheden. Essentieel is dat peer review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en 
gelijkwaardigheid. Het doel is: komen tot kwaliteitsverbetering en recht doen aan de professionele 
ruimte van de docent.  
 
Iedereen wil zich blijvend ontwikkelen. Je kunt je ontwikkelen wanneer je open staat voor een 
kritische blik van buitenaf en daar wat mee doet. Peer review gaat uit van het principe dat personen 
die actief zijn binnen eenzelfde werkgebied door middel van een open dialoog in staat zijn om het 
reflecteren aan te scherpen en te verdiepen, waardoor ‘leren’ ontstaat. Vanuit dit leren volgt 
doorgroeien. 
 
Voorwaarde is dat peer review plaatsvindt in een veilige omgeving en wordt uitgevoerd door 
bekwame reviewers die onbevooroordeeld en onbevangen het gesprek voeren. Ook is het 
noodzakelijk dat achteraf een gespreksverslag wordt gemaakt. Dit helpt de gereviewde om nadien 
focus te houden op de beoogde verbeteringen. Sectoren die als onderdeel van hun kwaliteitscultuur 
op regelmatige basis peer reviews organiseren, groeien als geheel. Peer review beoogt dan ook een 
kwaliteitsverbetering op systeemniveau. 
 
Toegepast op de kwaliteitsontwikkeling of -controle van partnerschappen Samen Opleiden, kan peer 
review worden gezien als collegiale consultatie. Kritische collega’s (ook wel referenten genoemd) 
kijken vanuit extra invalshoeken mee naar het functioneren van het partnerschap en brengen 
sterktes/zwaktes aan het licht. Kritische collega’s gaan met andere woorden na of het partnerschap 
voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in het kwaliteitskader ‘Samen Opleiden en 

                                                           
1 Dit kwaliteitskader wordt samen met deze tekst over peer review in de periode september – november aan 
diverse gremia voorgelegd 
2 https://www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl/peer-review/ 
3 https://www.10voordeleraar.nl 
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Inductie’. Hun bevindingen helpen het partnerschap om door te groeien. 
 
Om dit succesvol te doen, moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan. Zo zijn de referenten 
onafhankelijk en constructief kritisch, levert het partnerschap een kritische (zelf)reflectie op en 
wordt afgesproken hoe en wanneer de referenten met actoren uit het partnerschap in gesprek gaan. 
De kritische reflectie geeft de referenten informatie over de wijze waarop het partnerschap voldoet 
aan de vier waarborgen uit het kwaliteitskader. Dit kwaliteitskader is dan ook het uitgangspunt voor 
de collegiale consultatie. Maar niet het eindpunt. Het eindpunt wordt gevormd door de 
gemeenschappelijke inzichten die de gesprekken opleveren, op basis waarvan doorgroei mogelijk 
wordt. 
  
In de nieuwe subsidieregeling4 voor opleidingsscholen verplicht de overheid partnerschappen om 
éénmaal in de drie jaar een peer review uit te voeren aan de hand van het kwaliteitskader ‘Samen 
Opleiden en Inductie’. In de voorliggende werkwijze betekent dat er elke zes jaar een extern 
georganiseerde peer review wordt uitgevoerd en dat partnerschappen halverwege (na drie jaar) zelf 
een midterm-review uitvoeren.  
 
Twee benaderingen 
 
Voor de systematiek van de peer reviews behorende bij het kwaliteitskader ‘Samen Opleiden en 
Inductie’ is gekozen voor twee verschillende benaderingen: één met een ontwikkelingsgericht 
karakter en één met een beoordelend karakter. Bij erkende partnerschappen wordt gekozen voor 
ontwikkelingsgerichte peer review en bij aspirant-partnerschappen en (erkende) partnerschappen 
die niet aan de basiskwaliteit voldoen, wordt gekozen voor peer review met een beoordelend 
karakter.  
 
De keuze voor een ontwikkelingsgerichte benadering bij erkende partnerschappen is ingegeven door 
volgende overwegingen: 

- Alle actoren in een partnerschap worden reeds periodiek op hun kwaliteit beoordeeld door 
NVAO of inspectie. In die beoordeling zijn ook aspecten van het opleiden in de school 
opgenomen (zoals werkplekleren, IPB en professionalisering). 

- De ontwikkelingsgerichte benadering biedt de mogelijkheid om een open dialoog te voeren. 
Gesprekspartners van zowel het ontvangende als het bezoekende partnerschap komen met 
elkaar tot een analyse van dilemma’s en tot verbeteringsmogelijkheden van de huidige 
situatie. Op deze wijze kan peer review een belangrijk kwaliteitszorginstrument van het 
partnerschap worden. Wie deze methodiek integreert in zijn kwaliteitszorgstelsel wint aan 
efficiëntie.  

- Voor partnerschappen waarbij eerder is vastgesteld dat ze aan de basiskwaliteit voldoen, 
beoogt peer review een lastenreductie: geen papieren tijgers, geen afvinklijsten, en 
gebruikmaken van bestaande documenten. Daarnaast bepalen partnerschappen zelf hoe zij 
de kritische reflectie vorm geven.  

- Bij de ontwikkelingsgerichte benadering ligt het eigenaarschap van het proces van peer 
review bij het partnerschap. Een erkend partnerschap is immers in staat om zelf 
verantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteitsborging en kwaliteitsontwikkeling van het 
samen opleiden van studenten en startende leraren te dragen.  

 
Of het gaat om ontwikkelingsgerichte of om beoordelingsgerichte peer review, heeft gevolgen voor 
de samenstelling van de peergroep, de scholing van de peers, de gespreksvoering tijdens de visitatie, 
enzovoort. Beide procedures worden hieronder toegelicht. 
 
 

                                                           
4 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-41840.html 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-41840.html
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Peer review vanuit ontwikkelingsgericht perspectief 
 
Deze vorm van peer review wordt ingezet bij erkende partnerschappen, als het verslag van de vorige 
peer review geen aanleiding geeft tot twijfel aan de basiskwaliteit. Het proces bestaat uit de 
volgende onderdelen: 
 

1. Voorbereidende fase  
Het partnerschap levert ter voorbereiding van de peer review drie documenten aan: 
1. Een ID5 van het partnerschap. Hierin staan kenmerken van het partnerschap, zoals het 

organogram, het convenant, de gegevens van de partners, etc. In de bijlage zijn de 
onderdelen van het ID uitgewerkt. 

2. Een kritische reflectie waarin het partnerschap ingaat op de basiskwaliteit van het 
partnerschap (aan de hand van de kenmerken basiskwaliteit Samen Opleiden en 
inductie) en op de ontwikkeling van de eigen kwaliteitsdoelen. Uitgangspunt is  het 
kwaliteitskader ‘Samen Opleiden en Inductie’ (zie bijlage). 
In de kritische reflectie is aandacht voor het verleden (waar komen we vandaan), het 
heden (waar staan we nu) en de toekomst (wat zijn onze ambities). Ook maakt de 
kritische reflectie duidelijk wat er is gedaan met de bevindingen van de vorige 
peer/midterm-review. Het partnerschap kan in de kritische reflectie een specifieke focus 
of ontwikkelvraag aanbrengen. De kritische reflectie heeft een beperkte omvang (max. 
4.000 woorden) en is vormvrij. Het aandeel van de studenten moet in de kritische 
reflectie zichtbaar zijn. 

3. Het verslag van de vorige peer/midterm-review. 
 

2. Samenstelling visitatiepanel 
Het ontvangende partnerschap kiest in principe zijn visitatiepanel waarvan de 
onafhankelijkheid verzekerd is. Om maximale kennisdeling tussen de partnerschappen te 
bewerkstelligen, en te voorkomen dat het referentiekader van het panel enkelvormig is, 
dient het visitatiepanel te bestaan uit vertegenwoordigers van twee partnerschappen. Hierbij 
kan cross-sectoraal te werk worden gegaan.  
Het visitatiepanel bestaat uit: 
- Een eindverantwoordelijke vanuit een opleidingsschool (lid);  
- Een instituutsopleider (lid); 
- Een schoolopleider (lid);  
- Een werkplekbegeleider (lid);  
- Een student (student-lid).   
- Een deskundige Samen Opleiden (voorzitter), gerekruteerd uit een landelijk samengestelde 
groep deskundigen. Deze persoon vervult ook de rol van procescoördinator. De deskundige 
wordt getraind in de competenties die nodig zijn voor het voeren van een open dialoog en 
het bewaken van het reviewproces. De landelijk samengestelde groep deskundigen is 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de landelijke ontwikkeling en procesbewaking.  Hiertoe 
vindt geregeld intervisie plaats. 
- Indien van toepassing: een deskundige op het gebied van de aangebrachte focus (lid).  
- Een secretaris, aangeleverd door het ontvangende partnerschap (geen lid). 
 

3. Vaststelling datum en inhoud peer review 
Het ontvangende partnerschap stelt met het visiterend panel een datum vast voor de peer 
review. Eveneens in afstemming met het visiterend panel wordt een inhoudelijk programma 
opgesteld en worden de gesprekspartners vastgesteld.  
 
 

                                                           
5 ID = identiteitskaart van het partnerschap, factsheet, zie bijlage. 
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4. Voorbereiding panel 
Het panel bestudeert de toegezonden documenten.  
Voorafgaand aan de visitatiedag komt het panel samen ter kennismaking en voorbereiding 
van de peer review. De procesbegeleider neemt hiervoor het initiatief. 
 

5. Bezoekdag – peer review 
De peer review duurt maximaal één dag. Op basis van een open dialoog vinden gesprekken 
plaats tussen (dwarsdoorsneden van) het bezoekend en ontvangend panel. 
 

6. Advisering 
Na afloop van de gesprekken wordt er tijd en ruimte ingepland voor het visiterend en het 
ontvangend panel om afzonderlijk van elkaar te reflecteren op de bevindingen van de dag. 
Hierna komen beide panels samen en bespreken ze de wederzijdse bevindingen met 
expliciete aandacht voor aanbevelingen. Deze zijn mede de basis voor het verslag.  
 

7. Verslaglegging 
Het ontvangende partnerschap stelt binnen twee weken na de peer review een schriftelijk 
verslag op. Het ontvangende partnerschap is en blijft eigenaar van haar kwaliteitsbeoordeling 
en krijgt daarom de gelegenheid om inzichten die tijdens de peer review zijn ontstaan 
schriftelijk vast te leggen. Het ontvangende partnerschap legt dit verslag voor aan het 
bezoekende panel.  De voorzitter haalt feedback op bij de rest van het panel en levert op 
basis daarvan een schriftelijke reactie aan, die in het verslag wordt opgenomen.  
 

8. Aanbieden aan Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) 
Het verslag van de peer review wordt aangeboden aan DUS-I. DUS-I geeft verder vorm en 
uitvoering aan het subsidieproces.  

 
Van partnerschappen die de afgelopen jaren als opleidingsschool erkend zijn en al een of meerdere 

keren aan de NVAO toetsing voldaan hebben, wordt bij aanvang van de peer review ervan uitgegaan 

dat aan de basiskwaliteit is voldaan. 

 In de kritische reflectie komt naar voren op welke wijze de basiskwaliteit is gewaarborgd. Indien 

tijdens de peer review blijkt dat dit niet (meer) het geval is, zal dit in de aandachtspunten worden 

meegenomen. In dit geval wordt de eerstkomende midterm-review vervangen door een 

beoordelende peer review.  

 
Peer review vanuit een beoordelend perspectief 
 
Deze vorm van peer review wordt ingezet bij aspirant partnerschappen6, bij partnerschappen waar 
op basis van de vorige peer review twijfel aan de basiskwaliteit is ontstaan, of bij partnerschappen 
die een beoordelende peer review prefereren boven een ontwikkelingsgerichte review. 
 

1. Voorbereidende fase  
Het partnerschap levert ter voorbereiding van de peer review drie documenten aan: 
1. Een ID7 van het partnerschap. Hierin staan kenmerken van het partnerschap, zoals het 

organogram, het convenant, de gegevens van de partners, etc. In de bijlage zijn de 
onderdelen van het ID uitgewerkt. 

2. Een kritische reflectie waarin het partnerschap ingaat op de basiskwaliteit van het 
partnerschap (aan de hand van de kenmerken basiskwaliteit Samen Opleiden en 

                                                           
6 Aspirant-partnerschappen Samen Opleiden vanaf de lichting 2019/2020 
7 ID = identiteitskaart van het partnerschap, factsheet, zie bijlage. 



Procedure peer review - Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie  30 augustus 2019 
 

Pagina 5 van 8 
 

inductie) en op de ontwikkeling van de eigen kwaliteitsdoelen. Uitgangspunt is  het 
kwaliteitskader ‘Samen Opleiden en Inductie’ (zie bijlage). 
In de kritische reflectie is aandacht voor het verleden (waar komen we vandaan), het 
heden (waar staan we nu) en de toekomst (wat zijn onze ambities). Hierin kan het 
partnerschap een specifieke focus of ontwikkelvraag aanbrengen. In de kritische reflectie 
is ruimte voor de inbreng van studenten. De kritische reflectie is een op zichzelf leesbaar 
document met een omvang van maximaal 4.000 woorden (exclusief bijlagen). Het volgt 
de vier waarborgen, zoals toegelicht in het kwaliteitskader. Het aandeel van de 
studenten moet in de kritische reflectie zichtbaar zijn. De keuze van de bijlagen wordt 
verduidelijkt. 
 

2. Samenstelling visitatiepanel 
Het visitatiepanel wordt samengesteld door het Platform Samen Opleiden & 
Professionaliseren in samenspraak met DUS-I.   
Het visitatiepanel wordt gerekruteerd uit een ‘pool reviewers’ en bestaat uit: 
- een eindverantwoordelijke vanuit opleidingsschool (lid);  
- een instituutsopleider (lid); 
- een schoolopleider (lid);  
- een werkplekbegeleider (lid);  
- een student (student-lid).  
- een deskundige Samen Opleiden (voorzitter), gerekruteerd uit een landelijk samengestelde 
groep deskundigen. Deze persoon vervult ook de rol van procescoördinator. De landelijk 
samengestelde groep deskundigen is gezamenlijk verantwoordelijk voor de procesbewaking. 
Hiertoe vinden geregeld kalibreersessies plaats. 
- Indien van toepassing: een deskundige op het gebied van de aangebrachte focus (lid).  
- Een secretaris, aangeleverd door DUS-I (geen lid). 
Alle leden van het visitatiepanel worden getraind in de competenties die nodig zijn voor peer 
review met een beoordelend perspectief. 
 

3. Vaststelling datum en inhoud peer review 
Het visitatiepanel stelt in samenspraak met het ontvangende partnerschap de datum van de 
peer review vast. De secretaris van DUS-I neemt hierin de lead. Er wordt gewerkt volgens een 
vast programma, dat kan worden aangepast indien het visiterend panel daartoe aanleiding 
ziet. Het visiterend panel stelt het programma ter beschikking aan het ontvangende 
partnerschap, en geeft aan welke gesprekspartners geacht worden aanwezig te zijn. 
 

4. Voorbereiding panel 
Het panel bestudeert de toegezonden documenten.  
Voorafgaand aan de visitatiedag vindt onder leiding van de voorzitter een voorbereidend 
overleg plaats, waarin het panel de kritische reflectie bespreekt en vragen formuleert die 
tijdens de visitatie aan de gespreksdeelnemers zullen worden voorgelegd. De secretaris 
notuleert.  
 

5. Bezoekdag – peer review 
De peer review duurt maximaal één dag. Volgens het programma vinden gesprekken plaats 
tussen (dwarsdoorsneden van) het bezoekend en het ontvangend panel. 
 

6. Advisering 
Na afloop van de gesprekken, wordt er tijd en ruimte ingepland voor het visiterend panel om 
te reflecteren op de bevindingen en om de hoofdlijnen van de conclusies te formuleren. 
Vervolgens komen beide groepen samen en geeft het bezoekend panel een voorlopige (en 
dus niet bindende) terugkoppeling op zowel het proces als op de inhoud. 
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7. Oordelen  
Voldoet – voldoet niet. Het oordeel wordt gedegen onderbouwd. Indien het oordeel ‘voldoet 
niet’ is, is sprake van een herstelperiode, die nog nader wordt uitgewerkt.  
 

8. Verslaglegging 
De secretaris stelt binnen de twee weken na de visitatie een schriftelijk conceptverslag op. 
Het conceptverslag wordt, na goedkeuring door het panel, vastgesteld door de voorzitter. 
Het ontvangende partnerschap ontvangt het conceptverslag om  (binnen de twee weken) 
eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. In samenspraak met het panel verwerkt de 
secretaris de reacties, waarna de voorzitter het definitieve verslag vaststelt. Het verslag 
wordt aangeboden aan DUS-I. 
 

9. Bezwaar en beroep (nog niet besproken) 
  

Kwaliteitsborging van de methodiek peer review 
Om transparantie, validiteit en betrouwbaarheid van de peer reviews te borgen worden een aantal 
voorzieningen getroffen: 

- De procedures en het kwaliteitskader zijn helder, transparant en publiek toegankelijk. 
- De rapporten zijn (na de peer reviews) openbaar. 
- Er wordt een Raad van Advies ingesteld die advies en arbitrage kan bieden. 
- Om voldoende afstand te houden en de onafhankelijkheid tijdens peer reviews te 

waarborgen, visiteren partnerschappen elkaar niet wederzijds. 
- Met betrekking tot peer review vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief: 

o De externe deskundigen Samen Opleiden worden getraind in de benodigde 
reviewcompetenties (open dialoog – bewaken procesgang). 

o De landelijk samengestelde groep deskundigen Samen Opleiden is gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de procesbewaking. Hiertoe vinden geregeld intervisie en 
kalibreersessies plaats. 

- Met betrekking tot peer review vanuit een beoordelend perspectief: 
o De leden van het visitatiepanel worden gerekruteerd uit een ‘pool reviewers’. Alle 

reviewers worden getraind in de vereiste peer reviewcompetenties. 
o De ‘pool reviewers’ houdt op gezette tijden kalibreersessies om de vergelijkbaarheid 

en de kwaliteit van de visitaties te garanderen.  
- Driejaarlijks organiseert het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een 

procesevaluatie van zowel de ontwikkelingsgerichte als de beoordelende peer reviews.  
 
Midterm-review op basis van het kwaliteitskader ‘Samen Opleiden en Inductie’ 

1. Uiterlijk 3 jaar na de externe peer review (ontwikkelingsgericht of beoordelend) voert het 
partnerschap eigenstandig een interne midterm-review uit in lijn met haar 
kwaliteitszorgmethodiek en -cyclus.  

2. Uitgangspunt voor de midterm-review is  het verslag van de externe peer review met 
ontwikkel- en/of verbeterpunten.  

3. Leidraad voor de midterm-review is het kwaliteitskader ‘Samen opleiden en Inductie’. 
4. Het resultaat van de midterm-review wordt uiterlijk zes weken na de review openbaar 

gemaakt en verstrekt aan DUS-I. 
 

Bijlagen  
- Uitwerking ID partnerschap 
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Bijlage 1 ID partnerschap 
 

Ter voorbereiding voor de peer review levert het partnerschap verscheidene documenten aan, 

waaronder de ID (identiteitskaart)  

De ID is een beknopt overzicht van de kengetallen en infrastructuur van het partnerschap in de vorm 

van een factsheet. 

In het ID staan vermeld: 

- Naam partnerschap; 

- Datum erkenning partnerschap; 

- Aangesloten partners; 

- Convenant; 

- Organogram; 

- Beoordelingen partners van NVAO en Inspectie 

- Aantal studenten in partnerschap 

- Aantal leraren in inductietraject binnen het partnerschap 

- Aantal geschoolde opleiders (scholing vermelden) 

- Contactgegevens partners  

- Verklarende woordenlijst 

Toelichting: 

Naam partnerschap 

De naam van het partnerschap. 

Datum oprichting 

De startdatum van het partnerschap.  

Aangesloten partners 

De namen en locaties van alle aangesloten partners, voorzien van BRIN nummers (verdeeld naar 

besturen) 

Eventuele aspirant-partners of andere betrokken scholen (inductietrajecten) kunnen ook aangegeven 

worden, voorzien van hun status. 

Convenant 

De afspraken die door de partners met betrekking tot het partnerschap zijn gemaakt zijn vastgelegd 

in een convenant. Deze als bijlage toevoegen (of als link) 

Organogram 

Beeldende weergave van hoe het partnerschap is opgebouwd 

Beoordelingen partners van NVAO en Inspectie 

De meest recente beoordeling van NVAO en inspectie voor alle partners, voorzien van datum van 

laatste NVAO-visitatie of inspectiebezoek. 

Aantal studenten in partnerschap 
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Het aantal studenten dat binnen het partnerschap in opleiding is (eventueel uitgesplitst in cohort of 

studierichting). 

Aantal leraren in inductietraject binnen het partnerschap 

Het aantal leraren dat door het partnerschap in een officieel inductietraject begeleid wordt 

(eventueel uitgesplitst in voortgang en sector). 

Aantal geschoolde opleiders (scholing vermelden) 

Het aantal geschoolde opleiders binnen het partnerschap, voorzien van hun opleiding.  

Ook het aantal opleiders dat een scholing volgt aangeven. 

Te denken valt aan de volgende scholingen (niet uitputtend): scholingen voor schoolopleiders, 

onderzoeksbegeleiding, onderzoek doen, begeleiding van starters, beoordelen, assessorentraining, 

mentorentraining, Velon-BRLO registratie, 

Contactgegevens partners 

Alle relevante contactgegevens: de contactgegevens van de penvoerder, en de adressen van de 

aangesloten partners, en de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van de aanspreekpunten 

van alle partners, coördinatoren en eventuele stuurgroep. 

Verklarende woordenlijst 

Een lijst met woorden of afkortingen die eigen zijn aan het partnerschap en voor een derde 

toelichting behoeven. 

 

 
 


