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Het ontwikkelteam Kwaliteit van Samen Opleiden & Inductie en peer review bestaat uit een 

schrijfgroep en een expertgroep en wordt ondersteund door het Platform Samen Opleiden & 

Professionaliseren. Het ontwikkelteam werkte tussen maart - december 2019 aan het realiseren 

van een kwaliteitskader en werkwijze voor peer review Samen Opleiden & Inductie. In 2021 

werkte de schrijfgroep aan het bijstellen van de voorlopig vastgestelde versie van het 

kwaliteitskader en de werkwijze peer review. Deze bijgestelde versie werd op 13 december 2021 

bestuurlijk vastgesteld. 

 

Schrijfgroep Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en peer review 

Rol: 

• Het uitlijnen en uitwerken van het kader Kwaliteit van Samen Opleiden & Inductie;  

• Het uitwerken van de werkwijze peer review;  

• Input leveren aan de expertbijeenkomsten gericht op inbreng en reflectie op concepten, tussen- 

en eindproducten; 

• Begeleiden van pilots ten einde inzichten op te doen rond de beschreven waarborgen en de 

werkwijze peer review; 

• Bijstellen van het kwaliteitskader en de werkwijze peer review op basis van de uitkomsten van de 

pilots; 

• Toelichten van kwaliteitskader en werkwijze peer review op landelijke bijeenkomsten, in 

samenwerking met het platform Samen Opleiden & Professionaliseren. 

 

Samenstelling: 

• Miranda Timmermans | Marnix Academie 

• Bob Koster | Fontys Lerarenopleiding Tilburg 

• Edmée Suasso | Hogeschool Saxion 

• Chris Kroeze | HAN University of Applied Sciences 

• Jan van Tartwijk | Universiteit Utrecht 

• Marco Snoek | Hogeschool van Amsterdam 

• Lieve Desplenter | voorheen NVAO 

• Rinske Stelwagen | Auditor Kwaliteitsnetwerk MBO 



 

 

 

Expertgroep 

Rol: 

• Inbreng en reflectie op concepten, tussen- en eindproducten van de schrijfgroep;  

• Het uitwerken van deelaspecten van het kader Kwaliteit Samen Opleiden & Inductie en 

werkwijze peer review tijdens expertbijeenkomsten;  

• Ophalen input van haalbaarheid in de praktijk van de achterban.  

 

Samenstelling: 

• Winfried Roelofs | KPOA (PO)  

• Irene Koning | Fedra (PO) 

• Ed Booms | Stichting Robijn PO Utrecht (PO) 

• Martijn Meerhoff | Cartesius 2 en Opleidingsschool Opleiden met Esprit (VO) 

• Régie Driessen | AOS Midden-Brabant (VO) 

• Margreet ten Holder | Opleidingsschool Partnerschap 2 (VO/MBO) 

• Jan-Pieter Janssen | Citaverde  (BO) 

• Reina van Haastrecht | Voorheen opleidingsschool ROCMN, nu MBO Amersfoort (MBO) 

• Jeannette Geldens | Hogeschool de Kempel (HBO – PO) 

• Anita Derks | HR (HBO – PO) 

• Michel van Schaik | HU, Opleidingsschool AOS HUM (HBO – VO) 

• Henk Fuchs (agenda-lid) | 10voordeleraar (HBO – PO/VO) 

• Michelle Helms-Lorenz | RuG (WO – VO) 

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren 

De rol van het Platform bestaat uit ondersteuning van het ontwikkelteam (schrijfteam en 

expertgroep) en vervulling van het voorzitterschap voor de schrijfgroep en expertgroep. Het Platform 

is tevens de linking pin tussen het ontwikkelteam en werkgroep van het bestuurlijk traject Samen 

Opleiden en Professionaliseren.  

 

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren: 

• Gea Spaans en Mirella Verspiek 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het Kwaliteitskader en de werkwijze peer review, bezoek het dossier op 

onze website: www.platformsamenopleiden.nl/kwaliteitskader  

http://www.platformsamenopleiden.nl/kwaliteitskader

