
 

 

Functieomschrijving Ambassadeur Peer Review,  aandacht voor collegiale consultatie  

 

De Onderwijscoöperatie[1]  zoekt leraren die geïnteresseerd zijn in de rol van ambassadeur Peer 

review. 

Peer review is een centrale activiteit binnen de programmalijn Professionele Ruimte van de 

Onderwijscoöperatie[1]. We willen leraren informeren over peer review en hen verleiden om peer 

review structureel in te zetten. Daarvoor hebben we de hulp van leraren nodig! 

We vragen je: 

> om bijeenkomsten of workshops voor te bereiden en te organiseren op je eigen school en 

een school in jouw regio over het gebruik van een vorm van peer review; 

> pro actief via blogs en social media aandacht te vragen voor peer review. Je schrijft minimaal 

twee blogs op de blog van de Onderwijscoöperatie over je ervaringen met peer review of de 

bijeenkomst waar je een bijdrage aan hebt geleverd; 

> mee te werken aan het opbouwen van een netwerk van leraren die peer review actief 

toepassen; 

> in overleg met de Onderwijscoöperatie zelf met een plan van aanpak te komen voor het 

invullen van deze werkzaamheden. 

 

Wat bied jij? 

> je hebt ruime ervaring met het gezamenlijk lessen voorbereiden, lesbezoek en het geven van 

feedback; 

> je kunt uit eigen ervaring vertellen wat jij belangrijk vindt aan peer review en hoe peer 

review heeft bijgedragen aan jouw professionalisering; 

> Je bent een actieve registerleraar die minstens een dag in de week in het onderwijs werkt; 

> Je bent lid van CNV Onderwijs. 

> Je bent een actieve registerleraar die minstens een dag in de week in het onderwijs werkt; 

> Je bent lid van CNV Onderwijs. 

Wat bieden wij? 

Voor deze activiteit is de GOVAK regeling als vergoeding van toepassing. Je salaris en huidige 

aanstelling blijven hetzelfde; de school ontvangt een vergoeding, via de GOVAK-regeling, om jou vrij 

te roosteren voor minimaal 48 uur. Een uitbreiding behoort tot de mogelijkheid. Ondersteuning op 

het gebied van inhoud en materiaal dat je nodig hebt komt vanuit het bureau van de 

Onderwijscoöperatie. Ook zullen we een aantal keer per jaar bij elkaar komen om kennis en ervaring 

uit te wisselen.  

En je kunt gebruik maken van de informatie op www.kijkbijmijnles.nl en 

https://www.onderwijscooperatie.nl/activiteiten/professionele-ruimte/peer-review/. 

  

Aanmelden 

Interesse? 
Stuur een mail met motivatie en je cv aan m.vanwessel@cnv.nl. 
[1] De lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie zijn: AOb, BON, CNV Onderwijs, FvOv, Platform VVVO. 


