
Startbijeenkomst Proeftuinen

Donderdag 7 april 2022



Programma:

Deel 1) Online Programma startbijeenkomst proeftuinen
09.00 uur Welkom en startsein door Peter van Mulkom
09.10 uur Toelichting op het referentiewaarden traject door Mare Riemersma
09.20 uur Toelichting op het proeftuintraject door Henny Morshuis
09.40 uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen
10.00 uur Afronding

10.00-10.30 uur pauze

Deel 2) Programma nadere toelichting en uitwerking proeftuinen

10.30 uur Verdiepende toelichting op proeftuintraject, inclusief ruimte voor vragen
11.15 uur Mogelijke invulling van een proeftuin (met elkaar in gesprek over vorm en inhoud)
12.00 uur Plenaire afronding
12.30 uur Lunch en mogelijkheid tot netwerken
13.00 uur Einde bijeenkomst



Startbijeenkomst proeftuinen

• Hier staat filmpje

https://vimeo.com/699043440


Referentiewaarden Kwaliteit 2025



De sector MBO aan zet; onze opdracht:

• Ontwerp vanuit de praktijk de contouren van een gedachtegoed voor toekomstige 
kwaliteitsontwikkeling en –zorg (studiejaar 20-21)

• Draag in nauwe samenwerking met de praktijk zorg voor doorontwikkeling van het model
en voor een plan van aanpak voor de proeftuinen (schooljaar 21-22)

• Probeer het nu uitgewerkte model uit in de praktijk en scherp het aan (schooljaren 22-24)

• Bereid de implementatie van het model voor (24)

• Invoering: 2025



Waar staan we nu?

• In regiobijeenkomst 4 -11 en 24-3 opzet besproken 

• Concept referentiewaardenmodel is samen met de 
sector ontwikkeld. Laatste hand wordt gelegd aan 
uitwerking model en werkwijze. 

• Stimuleert het leren én basis voor rekenschap. Past bij een wendbaar mbo 
verbonden met de regio/werkveld. Biedt ruimte voor minder intensief 
extern toezicht.

• Kent drie niveaus : leerroute (team), portfolio (instelling) en sector



Referentiewaarden Kwaliteit Instelling 



Referentiewaarden Kwaliteit Leerroute (team)



Startbijeenkomst proeftuinen

• Hier staat filmpje

https://vimeo.com/699044045


Referentiewaarden kwaliteit 2025
Kick-off 7 april 2022



Waar staan we nu?

Opbrengsten tot nu:

• Contouren referentiewaarden: Van ijken naar verrijken 

• Katern: Aan de slag in proeftuinen! Van ijken naar verrijken in de praktijk

1. Het model 2. Opbrengsten 3. Instrumenten

q Toelichting op het RW model
q Standaarden
q Vermogens 
q Dialoog: horizontaal en 

verticaal
q Proeftuinen

q zelfreflectie
q zelfevaluatie 

q Kwaliteitstafels incl. placemat
q Peer review
q Panelreview
q Andere instrumenten (website: 

wegwijs in kwaliteit)



Doel en opbrengst van de proeftuinen

1. Het team / de instelling:
• Doel: Leert door gesystematiseerd te reflecteren. (RW perspectief)
• Opbrengst: Reflectierapportage

2. De sector / het RW traject:
• Doel: Aanscherping van RW denken / model
• Opbrengst Werkzaam en werkbaar RW model



Proeftuinen
Referentiewaarden kwaliteit 22/23 23/24

Intake Uitvoering Opbrengst

Uitvoering proeftuin:

• Uitvoering afgesproken 

activiteiten

• Begeleiding

• Monitoring voortgang en 

opbrengsten

Invulling proeftuin:

• Startgesprek met CvB e.a. 

betrokkenen over doel, 

inhoud en opzet. 

• Mogelijk gevolgd door een 

startgesprek op teamniveau.

• Doel maken van afspraken 

over invulling proeftuin.

Opbrengst proeftuin: 

• Zelfreflectie/evaluatie rapportage 
voor de instelling

• Evaluatie informatie voor  de 
sector  (inhoud en proces)



Meerdere instapmogelijkheden voor deelname 
aan proeftuin:

1-9-2022 1-2-2023 1-9-2023 1-2-2024



Werkwijzen / instrumenten

• Kwaliteitstafel

• Peerreview

• Panelreview

• Andere instrumenten, bijv. audits referentiewaardenproof maken



Facilitering door kwaliteitsnetwerk

- Begeleiding, vanuit de sector en extern

- Budget: 

- per proeftuin tot max. van € 15.000,-

- in overleg besteed (intake)

- Informatie, communicatie

- Netwerkbijeenkomsten, trainingen



Proeftuinen en pilots OCW

• Sector eigen traject: referentiewaarden

• 22/23 scholen 4jo: 
• 17 (11+6) instellingen pilots OCW (uitvoering inspectie)

• Naar nieuw onderzoekskader vanaf 2025

• Verbinding proeftuinen - pilots wenselijk en aantrekkelijk voor de 
pilotscholen

• Brief onderweg van Kwaliteitsnetwerk mbo en MBO. Raad

• Verbinding proeftuinen en pilot OCW mogelijk



Doet u mee?

- U kunt zicht tot de mei vakantie aanmelden voor de 1e ronde.

- Aanmelden kan via dit formulier of via het sturen van een e-mail aan 
info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl.

- Op basis van het intake gesprek wordt de proeftuin op maat ingericht.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wXBw1qBxVkGaWM-RLq-gS7wHaa0FOcFJrzJizfX8sSFURjJTU1JESVVJWkRTWjRZUzcxRjA1QzI3Wi4u
mailto:info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl

