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20220927 Traject B.P.R. 2022-2023 Opleidingsschool Zaanstreek 

TRAJECT BEOORDELINGSGERICHTE PEER REVIEW (B.P.R.) 2022-2023 
V2022.09.27 
 
DOEL B.P.R.: aantonen/bewijzen dat aan de basiskwaliteit voldaan wordt 
De aspirant-Opleidingsschool toont aan dat ze aan de basiskwaliteit voldoet op de vier 
waarborgen: Lerende Leraar, Leeromgeving, Organisatie, Kwaliteitscultuur. Daarvoor levert ze 
een dossier aan (ID, SOK, KR) én worden er gesprekken gevoerd door de 
beoordelingscommissie rond de meivakantie (1 dag, 4 rondes, per ronde 6 deelnemers).  
Bekijk hier de indicatoren per waarborg. 
 
VOORBEREIDENDE FASE B.P.R. 

 Voorlichting door DUS-I/OCW digitaal: 21 september 2022 
Publicatie voorlichtingsvideo-webinar: z.s.m. 

 Aanleveren Kritische Reflectie aan begeleidingscommissie: 2de helft januari 2023 
 Gesprek Begeleidingscommissie: 1ste helft februari 2023 
 Dossier aanleveren: 31 maart 2023 
o ID met feitelijke info over partnerschap (ID) 
o Samenwerkingsovereenkomst voor 2022-2026 (SOK) 
o Kritische Reflectie (KR), 12.000 woorden, geen links, geen bijlagen, naar format DUS-I 

waarin: 
▪ de stand van zaken per waarborg beschreven wordt 
▪ de basiskwaliteit per waarborg onderbouwd wordt met reflecties van AL, 

evaluaties, bevindingen, e.d. 
 Organisatie/voorbereiding bezoekdag B.P.R.:  voor half april 2023 
o Gespreksdeelnemers (6 personen) per ronde (4): 

▪ Ronde-1: Aankomende leraren 
▪ Ronde-2: Uitvoerders = WPB, LO (school en instituut), portefeuillehouder, 

programmaleiding 
▪ Ronde-3: Leidinggevenden/bestuurders  
▪ Ronde-4: Samenstelling afhankelijk van laatste vragen commissie en aanvullingen 

partnerschap.  
o Voorbereiding gespreksdeelnemers (en alle actoren), opzet wordt gemaakt.  

 
UITVOERENDE FASE B.P.R. 

 De bezoekdag met de gesprekken: half april – half mei 2023 
o 9.45 uur Inloop 
o 10.00 uur Pitch door het partnerschap 
o 10.15 uur Gespreksronde met AL, tot 11.00 
o 11.15 uur Gespreksronde met uitvoerders tot 12.00 
o 12.15 uur Gespreksronde met leidinggevenden-bestuurders tot 13.00 
o 13.00 uur Lunch – tijd voor reflectie 
o 14.00 uur Terugkoppeling door beoordelingscommissie + openstaande vragen  
o 14.15 uur Laatste vragen commissie en laatste aanvullingen partnerschap 
o 14.45 uur Afsluiting tot 15.00 
o 15.00 uur Commissie legt bevindingen schriftelijk vast tot 16.00 

 
AFRONDENDE FASE B.P.R. 

 Vergadering beoordelingscommissie: 26 mei 2023 
 Advies Basiskwaliteit aan OCW: 2 juni 2023 
 Besluit OCW: snel daarna 

https://vozaanstadnl.sharepoint.com/:b:/s/OZOntwikkelgroep/EV00maBFOi5BoLugm6p0uQkBFjggWrCT3ZGz_kxLF45SrQ?e=NlLFt9

