Beste bestuurder,
Het Kwaliteitsnetwerk mbo organiseert enkele keren per jaar bestuurstafels rond thema’s die
spelen op het gebied van versterking van de onderwijskwaliteit. Bestuurders voeren een open
gesprek met elkaar over dilemma’s, keuzes en ervaringen. De bestuurstafels zijn exclusief voor de
bestuurders van de aangesloten instellingen waarbij opbrengsten, in afstemming met de
bestuurders aan tafel, breder gedeeld worden.
Uitnodiging bestuurstafel: “de (meer)waarde van peer reviews als middel om de
onderwijskwaliteit te verhogen”
Graag nodigt het Kwaliteitsnetwerk mbo u uit om deel te nemen aan deze bestuurstafel.
Het Kwaliteitsnetwerk mbo organiseert deze bestuurstafel in samenwerking met NCP EQAVET op:
Woensdag 19 september 2018 van 12:30 – 14:30 uur op locatie van Deltion College te Zwolle
Donderdag 20 september 2018 van 12:30 – 14:30 uur op locatie van MBO Raad te Woerden
Aan tafel zal gesproken worden over de (meer)waarde van peer reviews als middel om de
onderwijskwaliteit te verhogen. We kijken vooral naar de impact van peer reviews op het lerend
vermogen van opleidingsteams. En de condities die deze impact in de weg staan of verhogen.
Vragen die aan tafel aan de orde zullen komen zijn onder andere:
-

Welke vormen van peer review kunnen we onderscheiden en welke sluiten aan bij de beweging
naar een flexibel mbo en een daarbij passende kwaliteitsborging (meer van verantwoorden
naar leren, het dialoogmodel)?

-

Wat zijn de ervaringen met peer reviews in het hbo (gebruik, kosten en baten) en wat kunnen
we hiervan leren voor het mbo?

-

Aan welke voorwaarden dienen peer reviews te voldoen om impact te hebben op de onderwijskwaliteit én het lerend vermogen van teams/teamleden?

-

Kunnen peer reviews worden ingebed in bestaande systemen van kwaliteitszorg van een
instelling? Hoe?

-

Moeten praktijkopleiders van leerbedrijven (hybride onderwijs) ook als teamleden worden
beschouwd in de uitvoering van peer reviews?

Onlangs heeft de Inspectie een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen met peer reviews in het
hbo. De betrokken onderzoeker zal aan tafel de opgedane inzichten met de bestuurders delen.

Ter voorbereiding op de bestuurstafel zal een reader worden opgesteld met inzichten over het
gebruik en de meerwaarde van peer reviews en de condities waaronder deze reviews impact
hebben op de onderwijskwaliteit, dan wel het lerend vermogen van teams. Deze reader zal voorafgaand aan de bestuurstafel worden verspreid onder de aangemelde personen. Bronnen voor deze
reader zijn: inzichten uit recente (onderzoeks)literatuur, het recente door de Inspectie uitgevoerde
onderzoek naar peer reviews in het HBO en ervaringen van het Kwaliteitsnetwerk mbo met peer
reviews op opleidingsniveau.
Aan-/afmelding
In verband met de catering, waaronder een lunch, vernemen wij graag vóór maandag 10
september 2018 uw aan- of afmelding via Susanne van der Reiden, bereikbaar per mail
sreiden@deltion.nl of telefoonnummer 038 – 850 30 25.
Graag verwelkomen wij u op 19 of 20 september aanstaande!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van het Kwaliteitsnetwerk mbo

Bert Beun
(voorzitter Kwaliteitsnetwerk mbo, voorzitter CvB Deltion College)

