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Wat is het doel?
De peer review helpt PPS’en hun ontwikkeling scherp te houden en de kwa-
liteit van hun activiteiten te bewaken. De kracht van de methode zit in het 
‘halen en brengen’ van kennis, ervaringen en inzichten, en de mogelijkheid 
om een kijkje te nemen in andermans keuken!

Voor wie is het bedoeld?
Voor PPS’en – in mbo en hbo – die behoefte hebben aan deskundige feedback 
van collega’s.
En voor directeuren/projectleiders van PPS’en die als peer willen bijdragen 
aan de ontwikkeling van andere PPS’en 

Wat houdt de tool in?
Een peer reviewer, vaak bijgestaan door een team, verdiept zich in een PPS, 
spoort ontwikkelperspectieven op en geeft advies over de te nemen stappen. 
De tool die bij de review gebruikt wordt bevat een inhoudelijk kader (fasemo-
del) met 5 ontwikkelniveaus en 4 dimensies. Zie hieronder de weergave van 
de modellen en de fases van de peer review zelf.

Hoe gebruik je de tool?
1. De eerste stap

De PPS vraagt een peer review aan en stelt de hulpvragen op. Er wordt 
een peer review team gevormd en een planning vastgelegd. De PPS voor-
ziet het peer review team van achtergrondinformatie. 

2. De tweede stap

Er worden interviews in gepland. De peer reviewers nemen de ontvangen 
documentatie door ter voorbereiding op de interviews.

3. De derde stap

Bezoek aan de PPS en het houden van de interviews. De eerste indrukken 
worden aan het einde van het bezoek terug gekoppeld.

4. De vierde stap

Opstellen van het peer review rapport met aanbevelingen. Dit rapport 
wordt besproken met de directeur van de PPS. Aansluitend vindt een 
terugkoppelbijeenkomst met de PPS plaats.

5. De vijfde stap

Evalueren van de peer review. De PPS gaat aan de slag met de uitkom-
sten van de peer review.

6. De zesde stap

Wil jij een peer review houden bij jouw PPS of wil je als peer meewerken 
in een review bij een andere PPS? Neem dan contact op 
met hallo@wijzijnkatapult.nl

mailto:hallo%40wijzijnkatapult.nl?subject=
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Peer review process PPS
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Peer review
Peer reviews zijn een methode om de kwaliteit van werk te verbeteren, veri-
fiëren of controleren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van 
een aantal ervaren gelijken, vaak vakgenoten of collega’s.

PPS-en kunnen zo zichzelf en elkaar scherp houden en erop toezien dat PPS 
activiteiten aan gedeelde kwaliteitsstandaarden voldoen.

Draait om inspireren, uitdagen en omdenken.
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Peer review processtappenPeer review processtappen

• Inplannen van de 
interviews

• Doornemen van de 
documentatie en 
voorbereiden van 
de interviews door 
peer reviewers

• Bezoek aan het 
PPS en het houden 
van de interviews

• Terugkoppeling 
van de eerste 
indrukken aan 
einde van het 
bezoek

• Opstellen van het 
peer review 
rapport met 
aanbevelingen

• Afstemmen met de 
directeur van het 
PPS

• Terugkoppel-
bijeenkomst met 
de PPS

• Evalueren van de 
peer review

• PPS gaat aan de 
slag met de 
uitkomsten van de 
peer review

• Aanvragen van peer review 
en definiëren van hulpvragen 
door PPS. 

• Formeren van peer review 
team en overall planning

• Opsturen van achtergrond 
informatie

Intake

Voorbereiding

Bezoek PPS

Terugkoppeling

Evaluatie & Follow-up
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Planning: Gemiddelde doorlooptijd 5 weken
(Van documenten in bezit peer review team tot aan terugkoppelbijeenkomst PPS)
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Intake

Voorbereiding

Bezoek PPS

Terugkoppeling

Evaluatie en 
Follow-up

Terugkoppelbijeenkomst PPS

Documenten in bezit
peer review team

Planning: Gemiddelde door-
looptijd 5 weken
(Van documenten in bezit peer review team tot aan 

terugkoppelbijeenkomst PPS)



Colofon
Ontwikkeld door Katapult

Heb je vragen?
Neem dan contact op met ons via hallo@wijzijnkatapult.nl of bel ons  
op 085-0510664.


