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Doel Ontwikkelingsgerichte Peer Review (OPR)

Inzicht in 
eigen kwaliteit

Inzicht in 
mogelijkheden 
tot 
doorontwikkelin
g van eigen 
kwaliteit, eigen 
ambities

Wederkerig 
leren



• Eigenaarschap bij ontvangend partnerschap

• Open dialoog

• Analyse van kwaliteiten en

doorgroei-mogelijkheden in

gezamenlijkheid

Uitgangspunten OPR



Eigen vragen en uitdagingen
staan centraal



PITCH ONTVANGEND PARTNERSCHAP

VRAGEN EN DIALOOG door bezoekers en publiek

ADVIEZEN EN TIPS IN DRIETALLEN

DELEN VAN ADVIEZEN EN TIPS

REFLECTIE EN AFRONDING





Kritische reflectie, met betrokkenen

• Voor het schrijven van deze kritische reflectie is een denkgroep gevormd bestaande uit een 
bovenschools opleidingscoördinator (BOC), een bestuurder, een medewerker kwaliteitszorg en 
de coördinator POO. Zij hebben de waarborgen uit het kwaliteitskader besproken, documenten 
verzameld en interviews opgesteld die zijn afgenomen bij studenten, schoolopleiders, BOC’s, 
bestuurders, directeuren en relatiebeheerders. De opbrengsten hebben input geleverd voor deze 
Kritische Reflectie. 

• De conceptversie van dit document is voorgelegd aan studenten, leden van de stuurgroep en 
werkgroep POO en de feedback is verwerkt. 

• Bij het schrijven van deze kritische reflectie is de beoordelingsrapportage van de 
opleidingsschool van de NQA uit 2014 en feedback uit de midtermreview van de bachelor 
opleiding in 2019 ook meegenomen (bijlage 2). 



Reflectie en ambities

Het partnerschap hecht aan het goed begeleiden, coachen en beoordelen van alle 
studenten. Ook zij-instromers, studenten in de Gulden Middenweg (deeltijders 

versneld voor de klas) en voltijd LIO-studenten (met een leer-
/arbeidsovereenkomst). Voor deze studenten is de rol van leerkrachtcoach 

ontwikkeld.

Waarborg: Lerende leraar, Leeromgeving en Organisatie.



Dilemma’s en vragen aan het panel

Uit de kritische reflectie: 
Hoe stemmen we in de school de begeleiding af op de studenten in verschillende routes naar het 
leraarschap?

Voor de peer review uitgewerkt in een casus.








