
 

 

Hulpkaart | Inzet teams en peers in een interscolaire peer review  
 
Je hebt als team besloten dat interscolaire peer review een geschikte manier is om aan de slag te gaan met jullie 

ambitie/probleem. Je kunt dan gebruik maken van de dienstverlening van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Het 

Kwaliteitsnetwerk faciliteert het leren van elkaar en zorgt voor een procesbegeleider en eventueel een secretaris. Zij helpen 

bij het organiseren van een interscolaire peer review.  

Met welke inzet moet je als team ongeveer rekening houden? 

 
Tijdsinvestering per team 

In dit scenario wordt het team zoveel mogelijk ontzorgt door een procesbegeleider en een secretaris van het 

Kwaliteitsnetwerk mbo. Dit betekent dat de medewerkers van het Kwaliteitsnetwerk zorgen voor de organisatie van de 

startbijeenkomst en de peer reviews, de procesmatige begeleiding tijdens de startbijeenkomst en de peer reviews, het 

invullen van formats, het opstellen van een programma’s etc.  

 Activiteiten Duur 

(min – max) 

Max. aantal personen per team  Totale inzet  

(min – max)  

1.  Startbijeenkomst peer review 1 4 uur 3 personen 12 uur (excl. reistijd)  

2.  Uitvoering van de peer review (op eigen 

locatie)  

4-8 uur Afhankelijk van de leervraag en de 

aanpak spelen verschillende 

medewerkers uit het eigen team een rol; 

vooralsnog gaan we uit van 4 personen  

4 personen:  

- Bij een peer 

review van 4 uur: 

16 uur 

- Bij een peer 

review van 8 uur: 

32 uur  

3.  Bepalen van de meerwaarde en het 

formuleren van de follow-up 

2 uur 

 

2 personen (kan evt. ook gecombineerd 

worden met een teamvergadering) 

4 uur 

4.  Contact/afstemming tussentijds en 

feedback op diverse uitwerkingen van de 

procesbegeleiding van het 

Kwaliteitsnetwerk mbo  

2-4 uur 2 personen 4-8 uur 

 
Minimale en maximale inzet per team2 

Minimale inzet: 12 + 16 + 4 = 32 uur (voor een peer review van 0,5 dag, waarbij het team stap 3 integreert in een 

teamvergadering).  

Maximale inzet: 12 + 32 + 4 + 8 = 56 uur (voor een uitgebreide peer review van een dag).  

 
Wilt u als peer meedoen? 

Tijdens een interscolaire peer review zoeken we de peers in eerste instantie binnen de instellingen/opleidingen die 

meedoen aan de betreffende peer review. Dit betekent dat u ongeveer 2 peers ‘levert’ voor de peer review van een 

collega-instelling/opleiding. Per peer moet u rekening houden met de volgende inzet3: 

- Voorbereiding: 2-3 uur 

- Deelname aan peer review (incl. coaching-on-the-job): 4-8 uur  

- Uitloop/onvoorzien: 2-3 uur 

 
Minimale inzet per peer: 2 + 4 + 2 = 8 uur (bij een peer review van 4 uur, excl. reistijd)  

 
1 Tijdens de startbijeenkomst wordt 1) de ambitie/het probleem verder in kaart gebracht, 2) de ambitie/het probleem vertaalt naar een 

leervraag, 3) bepaald welke peers hier het beste een rol in kunnen spelen en 4) een aanpak met werkvormen geformuleerd voor de 

uitvoering van de peer review. 
2 Tussen deze minimale en maximale scenario’s zijn ook andere varianten mogelijk, mede afhankelijk van de leervraag/de aanpak.  
3 De inzet van peers is sterk gekoppeld aan de leervragen die opleidingsteams hebben. Als peer wordt u on-the-job gecoacht door een 

procesbegeleider van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Let op: Deze inzet is gebaseerd op de inzet van 1 peer in 1 peer review. Op het moment 

dat een peer aan nog een andere peer review meedoet, verdubbelt de tijd. Ook als twee peers namens 1 instelling meedoen aan de 

peer review van een andere instelling, verdubbelt de tijd. 

 

https://extranet.deltion.nl/sites/SKMBO


 

 

Maximale inzet per peer: 3 + 8 + 3 = 14 uur (bij een peer review van 8 uur, excl. reistijd)  
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