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Afgelopen 9 juni 2016 vond de eerste 

miniconferentie van het Kwaliteitsnetwerk mbo 

plaats. Deze miniconferentie is onderdeel van 

de peer audit, die het Kwaliteitsnetwerk mbo 

dit jaar als pilot heeft uitgevoerd. Een peer 

audit is een audit bij vijf dezelfde opleidingen 

van vijf verschillende scholen. Deze vijf 

opleidingen krijgen een objectief beeld van de 

kwaliteit die ze leveren. Daarnaast ontstaat de 

mogelijkheid om op basis van de uitkomsten 

van de audit van elkaar te leren.  

Het doel van de miniconferentie was om het 

leren van elkaar te faciliteren. Het NCP EQAVET 

was bij de bijeenkomst aanwezig, omdat leren 

van elkaar en het stimuleren daarvan één van 

de speerpunten is van het NCP EQAVET; leren 

van elkaar heeft in het mbo nog veel te bieden 

als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit 

van het onderwijs en het versterken van de 

kwaliteitscultuur. 

Good practice 

Aanwezig waren docenten, 

kwaliteitszorgadviseurs en bestuursleden van 

de instellingen en opleidingen die geaudit zijn. 

Ook was er iemand vanuit de 

onderwijsinspectie aanwezig. Opleidingen in de 

audit worden beoordeeld op basis van vijf 

standaarden. Per standaard is een good 

practice geselecteerd bij de opleidingen die 

meededen aan de peer audit. Docenten hebben 

in het eerste deel van de bijeenkomsten deze  

 

 

 

 

good practice gepresenteerd. Vervolgens zijn 

de deelnemers in vijf ronde tafels in gesprek 

gegaan. Het werkte goed dat docenten van 

dezelfde opleiding, maar van verschillende 

scholen met elkaar in gesprek gingen. Ook was 

het mooi om uit te gaan van goede 

voorbeelden en daarvan te leren. Te merken 

was dat er over en weer veel interesse was in 

elkaars goede voorbeelden. Het leverde mooie 

dialogen op.  

De resultaten van de audits zijn niet 

gepresenteerd tijdens de bijeenkomst. De 

scholen hebben wel een eigen rapport met 

daarin de uitkomsten ontvangen. De resultaten 

van de hele peer audit volgen later in een 

geanonimiseerd rapport. 

Wat levert het op? 

In het najaar van 2016 verschijnt het 

evaluatierapport van deze eerste pilotronde: 

wat heeft de peer audit opgeleverd, wat ging 

er goed en wat moet er de volgende keer 

anders en draagt een dergelijke audit bij aan 

het verhogen van de kwaliteit van het 

onderwijs? Tot nu zijn de ervaringen positief. 

De audit geeft een objectief beeld van de 

kwaliteit die je levert en biedt concrete 

aanknopingspunten voor verbeteringen op het 

niveau van de opleiding. Ook is het interessant 

voor de betrokkenen om te leren van goede 

voorbeelden van dezelfde opleiding maar dan 

van andere scholen. 
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