
KATAPULT ONDER DE LOEP
WAT GAAT GOED EN WAT KAN BETER?
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► Katapult heeft bereikt dat: 
• het aantal aanvragen is gegroeid, 
• de expertise van pps’en is toegenomen, 
• er uitgebreide regionale netwerken zijn gevormd,
• Katapult als onafhankelijke partij een relevante brugfunctie 

tussen onderwijs en bedrijfsleven vervult;
► De feedback van Katapult op de conceptaanvraag de pps helpt 

bij het uitwerken en doorontwikkelen van het plan van aanpak;
► Katapult tijdens de uitvoering goede ondersteuning biedt door 

knelpunten te signaleren en naar oplossingen te zoeken;
► Katapult een belangrijke rol heeft in pps’en van elkaar te laten 

leren.

WAT VINDEN RIF-PPS’EN VAN KATAPULT - EVALUATIE

Het ministerie OCW schakelde Katapult in om de ontwikkeling 
van pps’en te versnellen en liet in 2020 het RIF 2014-2018  
evalueren. Wat komt daaruit? De pps’en vinden dat:
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EIGEN ONLINE ENQUÊTE OVER ONZE ONDERSTEUNING

Kortom, Katapult heeft de functie van aanjager waargemaakt. Omdat het altijd nog beter kan, hebben 
we begin 2021 een korte online enquête uitgezet onder RIF-pps’en met als centrale vraag: 

Hoe waarderen pps’en de ondersteuning van Katapult en hoe kunnen we die versterken?

We beginnen met het toelichten van de resultaten:
► Waar gebruiken de respondenten Katapult voor, welke soorten ondersteuning?
► Hoe waarderen zij de kwaliteit van deze ondersteuning?
► Op welke punten kan de ondersteuning (nog) beter?

Vervolgens vertalen wij de verbeterpunten naar concrete acties voor dit jaar.
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Uit de enquête blijkt dat RIF’S een beroep 
doen op Katapult om:
► deel te nemen aan een kennissessie op een 

bepaald thema (25%);
► feedback te krijgen op een in te dienen RIF-

aanvraag (22%);
► specifieke expertise/kennis op te vragen 

(19%);
► peer review halverwege RIF-project (13%).

HOE GEBRUIKEN RIF-PPS’EN KATAPULT?

Katapult ondersteunt pps’en op verschillende manieren, in alle stadia van de projectperiode. In 2020 zijn 
we begonnen met halverwege de RIF-projectperiode een peer review te houden met als doel om RIF’s in 
een veilige setting ‘de frisse blik van buiten’ te geven. Dat levert niet alleen voor het RIF-project nieuwe 
inzichten op maar ook de peer-projectleiders profiteren ervan. 
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HOE WAARDEREN RIF-PPS’EN DE ONDERSTEUNING VAN KATAPULT?

De pps’en antwoorden over alle onderdelen redelijk tot zeer tevreden te zijn met de ondersteuning van 
Katapult. Oók over de peer reviews, terwijl we daar nog maar een paar van georganiseerd hebben. 
Dat zien we als een aanmoediging om deze activiteit in 2021 uit te breiden.
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Er zijn aardig wat suggesties gegeven. Het gaat 
dan doorgaans om:
► Duidelijke vraagbaakfunctie, blijkbaar weet 

een deel van de pps’en niet hoe ze Katapult 
daarvoor kunnen benaderen;

► Vaker contact om advies te kunnen vragen, 
vooral aan het begin van het project;

► Zichtbaarheid van Katapult als 
‘kenniscentrum’;

► Behoefte aan kennissessies op meerdere 
momenten tijdens het projectverloop.

WAT KAN BETER?
We vroegen op welke manier we de ondersteuning van Katapult kunnen versterken. Antwoord: 
Katapult moet beter communiceren over welke vormen van ondersteuning zij biedt, met name na het 
afronden van activiteiten. Daarnaast zeggen de pps’en behoefte te hebben aan meer mogelijkheden 
voor matchmaking en interactie met peers. 
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► We houden weer startbijeenkomsten voor toegekende RIF-projecten en ondersteunen ‘jaarclubs’. 
Doel hiervan is om de starters te informeren over de beginperiode van hun projecten, tips mee te 
geven en vragen te beantwoorden. Daarnaast brengen we de ‘peers’ die tegelijkertijd zijn begonnen 
met elkaar in contact. We beginnen daar gelijk mee na de bekendmaking van de toegekende 
subsidies van februari 2021, rond half april.

► We faciliteren collegiale uitwisseling op meerdere momenten in het jaar. Daarvoor organiseren we 
digitale sessies waarin de pps’en hun eigen casus inbrengen om met peers te bespreken. Het 
worden korte informatieve sessies, die los staan van de peer reviews. 
Start: per direct, afhankelijk van de input en het animo hiervoor.

► Intensivering peer reviews: Alle RIF-pps’en krijgen halverwege hun projectperiode standaard een 
peer review aangeboden. Start: per direct.

Met deze acties bieden we meer mogelijkheden voor het inbrengen van eigen casus, matchmaking en 
interactie tussen ‘peers’. Zo verbeteren we onze ondersteuning en zijn we beter beschikbaar als 
vraagbaak. Maak er vooral gebruik van.

VAN INZICHTEN NAAR VERBETERSLAGEN

Katapult gebruikt deze inzichten om de pps’en beter te ondersteunen. We ondernemen op korte 
termijn daarom de volgende concrete acties:



WIJ ZIJN AL IN BEWEGING, BEWEEG JE MEE?
AANSPANNEN EN RICHTEN.

WIJ ZIJN KATAPULT.


