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VRAGEN
NOTEREN
IN CHAT



Kwaliteitskader



PARTNERSCHAP SO&P



Beoordelingsgericht

• ‘selectie aan de poort’

• aspirant partnerschappen

Ontwikkelingsgericht

• ‘continue kwaliteitsontwikkeling’

• erkende partnerschappen

Peer Review





Vier 
waarborgen

1. Lerende leraar

2. Leeromgeving

3. Organisatie

4. Kwaliteitscultuur



SAMENHANG 
WAARBORGEN



1.

Het partnerschap heeft een gezamenlijk en gedragen beeld van het beroep 
van leraar en heeft dat vertaald in een visie op het leren en opleiden van 
leraren. 

Basiskwaliteit:

• Het partnerschap heeft een geëxpliciteerde visie op het 
opleiden van aankomende leraren. Hierin is in ieder geval 
(ook) een gedeelde visie opgenomen op de wijze waarop 
leraren zich ontwikkelen tijdens hun loopbaan.

• De visie op het opleiden van aankomende leraren sluit 
aan bij het beroepsbeeld dat het partnerschap heeft van 
de leraar.

LERENDE LERAAR





2.

Het partnerschap heeft op basis van de visie op het leren van de leraar, een 
samenhangende en consistente leeromgeving gerealiseerd. Deze leeromgeving 
ondersteunt (aankomende) leraren in hun leer- en ontwikkelproces als 
professional. Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, 
verbinding tussen theorie en praktijk, en samenhang en verbinding tussen het 
leren op het opleidingsinstituut en op de werkplek.

Basiskwaliteit:

• Er is een gezamenlijk opleidingsprogramma voor 
verschillende groepen (aankomende) leraren. 

• Het is transparant hoe dit programma gezamenlijk wordt 
uitgevoerd in de praktijk. 

• Doelstellingen, programma’s en beoordelingswijzen zijn 
vastgelegd.

• De werkplek is een professionele leeromgeving waarin 
aankomende en startende leraren zich optimaal kunnen 
ontwikkelen.

LEEROMGEVING





3.

Het partnerschap heeft verantwoordelijkheden en benodigde competenties van de 

belangrijkste actoren vastgelegd, afgestemd en ingebed in de organisatiestructuur/HRM. 

Zo is deze structuur een adequate basis voor het realiseren van de gezamenlijke visie en 

de daarmee samenhangende leeromgeving. 

Basiskwaliteit:

• Het partnerschap heeft een overleg en 

afsprakenstructuur voor de verschillende actoren, waarin 

de gezamenlijkheid tot uitdrukking komt.

• De verantwoordelijkheden en benodigde competenties 

van de verschillende actoren binnen het partnerschap zijn 

vastgesteld en ingebed in de organisatiestructuur.

• Voor de verschillende actoren in het partnerschap is een 

aanpak uitgewerkt op professionele ontwikkeling.

ORGANISATIE





4.

Bij een kwaliteitscultuur wordt vanuit een gedeelde 

visie in een open dialoog met alle actoren gewerkt 

aan het oog hebben voor kwaliteit én de 

verbetering daarvan binnen het partnerschap. 

Uitgangspunt bij het creëren van een 

kwaliteitscultuur is dat het partnerschap ‘het goede, 

zoals geformuleerd bij waarborg 1, 2 en 3, concreet 

uitvoert en daarin goed wil zijn’. 

KWALITEITSCULTUUR 
(1)



4.

Vervolg

Dit betekent dat regelmatig een open gesprek wordt 
gevoerd over aandachtspunten, zoals: Is wat we 
willen bereiken (waarborg 1) nog actueel en 
relevant? Bereiken we daadwerkelijk wat we willen 
bereiken? Doen we wat we willen doen en is dat 
effectief (waarborg 2)? Is dat op de goede manier 
georganiseerd (waarborg 3)? En doen we dit 
voldoende in gezamenlijkheid?

Aan dat gesprek, waarin het geven en ontvangen van 
feedback centraal staat, nemen diverse actoren (ook 
aankomende leraren) deel. Er wordt in de 
gesprekken gebruikgemaakt van gegevens die door 
middel van verschillende kwantitatieve en 
kwalitatieve onderzoeksmethodieken zijn verzameld.

KWALITEITSCULTUUR 
(2)



4.

Basiskwaliteit:

• Het partnerschap gebruikt een systematiek om de 

basiskwaliteit te bewaken én de continue ontwikkeling 

van het partnerschap te borgen. 

• Om dit te bereiken worden regelmatig de volgende 

vragen besproken: Doen we het goede? Hoe weten we 

dat? Vinden anderen dat ook (bijvoorbeeld via audits 

met externen, ontwikkelingsgerichte peer review)? Wat 

doen we met die wetenschap?

• Om deze vragen te beantwoorden wordt 

gebruikgemaakt van onderzoeksuitkomsten. Op basis 

van de antwoorden worden vervolgstappen afgesproken, 

uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld.

KWALITEITSCULTUUR





BEOORDELINGS-
CRITERIA

Voor de beoordeling van basiskwaliteit kijkt 
de commissie naar: 

1. de concrete uitwerking van basiskwaliteit 
per waarborg 

2. en de samenhang tussen de waarborgen; 

3. de uitvoering bij de waarborgen in de 
praktijk 

4. en de gezamenlijkheid in die uitvoering. 



Doel 
Beoordelingsgerichte 
Peer Review

Aspirant partnerschap

toont aan dat ze voldoet aan de

basiskwaliteit op de

waarborgen Samen Opleiden





Kritische Reflectie

ID van het 
partnerschap

Samenwerkings-
overeenkomst (SOK)

Aantonen van de basiskwaliteit op de 

vier waarborgen, met duidelijk zichtbaar 

ook input van studenten (Format).

ID bevat feitelijke informatie van het 

partnerschap (gelijk aan bij de 

ontwikkelingsgerichte peer review).

Samenwerkingsovereenkomst voor de 

komende drie/vier jaar.



Positieve Evaluatie ->

• Tegemoetkoming kosten 
opleidingsscholen

Negatieve Evaluatie -> 

• 2 jaar voor doorontwikkeling 
(18 maanden),

• dan beoordelingsgerichte peer 
review



PARTNERSCHAPPEN T/M 2017

❑ Beoordelingscriteria vs toetskader

❑ Begeleiding DUS-I, beoordeling NVAO

❑ 2 begeleidingsgesprekken

❑ Beoordeling obv toetskader onduidelijk

❑ Doorlooptijd > 6 maanden

❑ Bij ‘onvoldoende’: stoppen bekostiging

PARTNERSCHAPPEN VANAF 2019

❑ Kwaliteitskader aan voor- en achterkant

❑ 1 commissie

❑ 4 begeleidingsgesprekken

❑ Vooraf duidelijk waar de commissie op let 

❑ Doorlooptijd < 3 maanden

❑ Bij niet aantonen basiskwaliteit: nog twee 
jaar bekostiging



Commissie

Omvang:

25 leden uit verschillende sectoren, van scholen en instituten, van 
docent tot bestuurder

Taken:

Beoordelen aanvragen aspirant partnerschappen

Begeleiden aspirant partnerschappen

Vaststellen basiskwaliteit

Onafhankelijkheid:

Niet betrokken bij partner(schap)

Beoordelen aanvraag (en/of begeleiden) aspirant partnerschap

Óf

Vaststellen basiskwaliteit



DE ROUTE NAAR DE 
BEOORDELINGSGERICHTE PEER REVIEW

1. deze voorlichtingsbijeenkomst

2. begeleidingsgesprekken in mei/juni

3. voorlichtingsbijeenkomst in september

4. begeleidingsgesprekken in januari/februari 2023                 
op basis van concept Kritische Reflecties

5. beoordelingsgerichte peer review



2020 tot en met 2022:  

April-mei: aanleveren reflectie op ontwikkeling 

Mei-juni:  begeleidingsgesprek 

2023: 

15-30 jan: aanleveren concept KR basiskwaliteit

1-15 feb: laatste begeleidingsgesprek, feedback

31 maart: aanleveren ID, KR en SOK voor BPR 

17 apr-19 mei: beoordelingsgerichte review (BPR)

26 mei: beoordelingsvergadering

2 juni: advies basiskwaliteit aan OCW



SUCCES!!


