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Aanleiding 
In het regeerakkoord van de huidige regering is opgenomen dat administratieve lastendruk 
voor instellingen moet worden gereduceerd, en dat instellingsaccreditatie als een van de 
mogelijkheden hiertoe wordt onderzocht (Kabinetsformatie, 2017). Hierbij is ook vermeld dat 
de kwaliteit van het onderwijs nooit in het geding mag komen. Op landelijk niveau uit zich dit 
nu in een hevige discussie over instellingsaccreditatie. Het ISO probeert uit het frame van deze 
discussie te stappen. Het bereiken van betere kwaliteitszorg, met minder ervaren lasten, hoeft 
niet in de vorm van instellingsaccreditatie te gebeuren. Het ISO grijpt de mogelijkheid bij de 
basis te beginnen en te definiëren wat goede kwaliteitszorg is, alvorens hier een label op te 
plakken. Het is hierbij vooral belangrijk te kijken naar de processen die zijn ingericht binnen de 
instellingen om constant te werken aan kwaliteitsverbetering. Wij proberen dit zoveel mogelijk 
te benaderen vanuit het perspectief van de student. Zij zijn immers degenen die direct de 
kwaliteit van het onderwijs ervaren en dienen dus centraal te staan in het onderwijs. We streven 
allen naar student-centred learning, maar de realiteit is helaas nog niet zo mooi. De discussie 
over kwaliteitszorg biedt goede mogelijkheden om hier als onderwijsveld nu echt eens stappen 
in te zetten. Wij hopen dat onze ideaal geschetste situatie het juiste vertrekpunt biedt voor het 
verdere gesprek over eventuele stelselwijzigingen. We moeten weg van een standpunt ‘voor of 
tegen instellingsaccreditatie’ en richting een standpunt ‘voor goede kwaliteitszorg’. 

Om tot deze visie te komen is uitvoerig gesproken met onze achterban, resulterend in het position 
paper visie op kwaliteitszorg en het position paper medezeggenschap. Daarnaast is er uitvoerig 
contact geweest met studentenorganisaties uit Finland, Estland, Letland, Polen, Slowakije en Ierland.  

In het huidige stelsel is veel verbetering mogelijk. Lastendruk kan op veel manieren verminderd 
worden door bijvoorbeeld vermindering van fantoomregelgeving, meer samenwerking tussen 
externe toezichthouders, meer spreiding van kwaliteitsborging door de jaren, een duidelijker 
accreditatiekader en rust in de tent zodat iedereen aan het nieuwe kader kan wennen. Dit 
document gaat nog verder dan deze eerste aanpakmogelijkheden voor lastenvermindering en 
richt zich op ideaal systeem waardoor zowel de kwaliteitszorg verbetert als de lasten 
verminderen.  
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Inleiding 
In dit document zal de visie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) uiteengezet worden 
wat betreft kwaliteitszorg in Nederland. Het betreft een situatie waarin samengevat een goede 
samenwerking bestaat tussen diverse lagen, zowel instellingen als studenten in staat zijn de 
kwaliteit te borgen, vertrouwen heerst en kwaliteitszorg niet meer voelt als last. Deze ideale 
situatie wordt besproken aan de hand van een procesomschrijving, drie kernelementen, 
uitwerkingen en een opsomming van aanbevelingen. Tevens wordt het geïllustreerd met 
voorbeelden uit andere landen. 

Hoe ziet het proces van kwaliteitszorg eruit?  
Een sterke interne kwaliteitszorg is het belangrijkste uitgangspunt. Binnen instellingen moet een 
sterke kwaliteitscultuur aanwezig zijn. Op een instelling met goede kwaliteitszorg wordt constant 
het gesprek gevoerd over de kwaliteit van het onderwijs. Dit gesprek vindt plaats op alle 
bestuurlijke lagen van de instelling; op opleidingsniveau, faculteits-/instituutsniveau en op 
instellingsniveau. Het eigenaarschap en het zwaartepunt van de verbetering van het onderwijs 
liggen in de eerste plaats bij de studenten en docenten. Docenten voeren op opleidingsniveau 
met studenten het gesprek en brengen de studenten op de hoogte van eventuele 
verbeteracties. Evaluatie vindt niet alleen plaats aan het einde van het vak, maar ook al tijdens, 
zodat verbeteracties nog toegepast kunnen worden. Evaluaties aan het einde van het vak of 
semester worden verzameld door de opleidingscommissie en gebundeld door de studenten. 
Op basis van de evaluaties wordt het gesprek gevoerd over verbeteracties en deze worden 
gecommuniceerd naar de studenten. Studenten moeten duidelijk inzichtelijk hebben wat er is 
gebeurd met hun feedback en hoe het vak is verbeterd. Vervolgens moeten de verbeteracties 
op programmaniveau, en de daarvoor ingerichte systemen met de faculteit-/instituutsraad 
worden afgestemd en besproken. De centrale kaders hiervoor worden afgestemd met de 
centrale medezeggenschapsraad. De centrale medezeggenschapsraad is actief betrokken bij 
het vormgeven van kwaliteitszorgprocessen en ook betrokken bij het trainen van de studenten 
die betrokken zijn bij kwaliteitszorg. Hiervoor zijn duidelijke overlegstructuren tussen de 
verschillende lagen van de medezeggenschap opgezet. Op ieder niveau krijgt de 
medezeggenschap voldoende tijd, uren, vergoeding en training om hun belangrijke taak naar 
behoren uit te kunnen voeren.  

Opleidingen en instellingen stellen ook panels van buitenaf samen om de opleidingen te 
visiteren. Idealiter komen de leden van deze panels van vergelijkbare opleidingen van andere 
instellingen, misschien zelfs buitenlandse instellingen. De samenstelling van de panels wordt 
zorgvuldig gekozen en afgestemd met de studenten in de opleidingscommissie. Studenten die 
worden gehoord door de panels worden gekozen door de medezeggenschap. De 
medezeggenschap ondersteunt deze studenten ook om hun taak goed te kunnen vervullen.  

De landelijke studentenorganisatie heeft altijd een afgevaardigde in het bestuur van de externe 
accreditatieorganisatie. Daarnaast is de landelijke studentenorganisatie betrokken bij het 
trainen van studenten in visitatiepanels.  
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Drie kernelementen kwaliteitszorg 
Een goed kwaliteitszorg systeem bevat drie kernelementen die de fundering zijn waarop het 
systeem draait: een goede facilitering en positie van de medezeggenschap, een vervlechting 
van verschillende lagen van het kwaliteitszorgsysteem en een verweving door te tijd middels 
een constante dialoog.  

1. Facilitering en positie studenten en medezeggenschap 
In de ideale situatie is de positie van studenten in de medezeggenschap sterk, sterker dan nu.. 
Op papier is de rol van de medezeggenschap goed geregeld, in de praktijk laat de facilitering 
en betrokkenheid nog te vaak te wensen over. Onze achterban heeft duidelijk gemaakt dat zij 
zich op dit moment niet voldoende geëquipeerd voelen om de verantwoordelijkheid voor 
kwaliteitsborging op zich te nemen. De medezeggenschap geeft aan dat zij beter gefaciliteerd 
moet worden om op niveau en voldoende kritisch mee te kunnen praten over kwaliteitszorg. 
Enerzijds is dit een kwestie van onvoldoende training en onvoldoende capaciteiten van de 
medezeggenschap door de instelling op het gebied van onderwijskwaliteit. Anderzijds is dit een 
probleem van onvoldoende facilitering in de vorm van tijd en beloning. De werkdruk bij de 
medezeggenschap ligt erg hoog. Er worden zeer veel stukken besproken en daarnaast moeten 
veel studenten ook nog studeren of stagelopen. De facilitering van de medezeggenschap heeft 
grote invloed op het functioneren ervan, dit zie je bijvoorbeeld door te kijken naar het succes 
van medezeggenschap op universiteiten waar studenten zich fulltime kunnen inzetten en 
bijvoorbeeld in Finland waar de studenteninspraak heel goed wordt gefaciliteerd. Je ziet daar 
dat een sterke medezeggenschap veel invloed heeft op de kwaliteitscultuur.  

In een goed kwaliteitszorgsysteem zijn niet alleen studenten in centrale 
medezeggenschapsraden, maar juist ook studenten op opleidingsniveau in staat om bij te 
dragen aan kwaliteit. Studenten moeten centraal staan binnen het proces van 
kwaliteitsbeoordeling van de opleiding. Er is een goede weg ingeslagen met de Wet versterking 
Bestuurskracht waardoor opleidingscommissies officiële medezeggenschapsorganen zijn 
geworden, maar de praktijk leert dat de uitvoering van de wet in de praktijk nog te wensen 
overlaat. Op papier is de betrokkenheid van studenten vaak redelijk geregeld, in de praktijk is 
dit nog vaak helemaal niet het geval. De daadwerkelijke invloed van studenten op de inhoud 
van de opleidingen is maar zeer beperkt.  

 

 

Nijmegen: in de studentenraad van de Radboud Universiteit Nijmegen nemen studenten 
parttime zitting in een studentenraad voor meestal een jaar. Zij komen blanco binnen en 
moeten samenwerken met ervaren bestuurders. Gedurende het jaar leren ze veel, maar 
studenten geven vaak terug pas halverwege hun zittingsjaar écht door te hebben wat ze 
moeten doen en hoe dit het beste te doen. Oorzaken hiervan zijn onder andere onvoldoende 
training, onvoldoende vrije uren en het moeten halen van studiepunten. 
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2. Verweving tussen de verschillende lagen  
Het betrekken van studenten en de medezeggenschap begint al bij de keuze voor de inrichting 
van de kwaliteitszorgprocessen. Studenten moeten zich eigenaar voelen van het 
kwaliteitssysteem om ook daadwerkelijk mee te kunnen praten. Studenten moeten worden 
betrokken op alle verschillende niveaus, niet alleen op opleidingsniveau. Er moet een systeem 
worden gezocht waarin alle verschillende lagen van kwaliteitszorg met elkaar in verbinding 
staan. Het probleem is namelijk dat er geen directe hiërarchische lijnen lopen tussen centrale 
medezeggenschapsraad, faculteitsraad en opleidingscommissies. Deze lijnen lopen er op 
bestuursniveau wel. 

Een realisering van deze doorgaande lijnen op zowel bestuurs- als medezeggenschapsniveau 
vraagt om georganiseerde contacten tussen de verschillende lagen van de medezeggenschap. 
Idealiter werkt dit als volgt: De ESG’s geven standaarden mee voor op landelijk niveau, op 
landelijk niveau worden kaders gemaakt waaraan instellingen zich moeten houden, op 
instellingsniveau worden processen ingericht voor faculteiten en opleidingen en op 
opleidingsniveau wordt het constante gesprek gevoerd over kwaliteit (passend binnen de 
kaders) met studenten en docenten, zie het figuur hieronder. Dit gesprek wordt gestroomlijnd 
en geëvalueerd door de opleidingscommissie. De gebundelde evaluatie van dit gesprek wordt 
vervolgens overlegd met de faculteitsraad. Zij delen hun algemene bevindingen vervolgens 
weer met de centrale medezeggenschap en deze beoordeling wordt gecontroleerd door het 
nationale accreditatieorgaan die vervolgens de processen kan beoordelen.  

Finland: de facilitering van de landelijke en lokale studentenorganisaties is ontzettend goed 
geregeld. De landelijke studentenorganisatie ondersteunt de lokale studentenorganisaties en 
de lokale studentenorganisaties hebben een belangrijke rol in het kwaliteitszorgproces. De 
landelijke studentenorganisatie heeft hiervoor medewerkers in dienst die zich fulltime met dit 
onderwerp kunnen bezighouden. 
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3. Verweving in gehele cultuur middels een constante dialoog 
Naast het verweven van kwaliteitszorg over de verschillende lagen is het verweven van 
kwaliteitszorg over tijd uiterst relevant. Op dit moment is er op de instellingen in Nederland nog 
onvoldoende sprake van een doorlopende kwaliteitscultuur, onafhankelijk van de tijd. Uit 
gesprekken met instellingen komt vaak naar voren dat er tijdens accreditatieprocessen extra 
FTE’s worden aangesteld die na afronding van het proces weer verdwijnen. In een echte 
kwaliteitscultuur is er voortdurend een zelfde aantal FTE’s aanwezig en is extra druk en een extra 
piek niet nodig.  Hiervoor is een constante dialoog nodig over de kwaliteit van het onderwijs.  

Binnen een constante dialoog over onderwijskwaliteit is er ruimte voor de professional om 
samen met student onderwijs te evalueren en verbeteren. Dit leidt ook automatisch tot beter 
vertrouwen. Het proces van kwaliteitszorg moet iets moois zijn – constant werken aan 
verbetering, in dialoog tussen student en docent, medezeggenschap en zeggenschap binnen 
alle verschillende bestuurlijke lagen van de instelling. Zo wordt kwaliteitszorg ook daadwerkelijk 
student-centred.  

 

Samenvatting kernelementen 
Samengevat bestaat een goed kwaliteitszorgsysteem uit een constante dialoog verdeeld over 6 
jaar, waarbij de verschillende niveaus zowel op bestuurs- als medezeggenschapsniveau met 
elkaar in verbinding staan en de studenten op de verschillende niveaus voldoende gefaciliteerd 
en competent zijn om hun taak goed uit te kunnen voeren. 

 

 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6

Finland: op de instellingen wordt volgens de studentenorganisatie Syl constant het gesprek 
gevoerd over kwaliteit. Kwaliteitscultuur en vertrouwen zijn een belangrijk uitgangspunt. 
Docenten staan open voor kritiek, studenten geven constructieve feedback. Docenten worden 
nooit persoonlijk aangevallen, de focus ligt altijd op het vak en de inhoud.   
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Uitwerking  
De voorgaande kernelementen van een goed kwaliteitszorgsysteem vallen en staan met de 
specifiekere uitwerking en inrichting van het systeem. In deze paragraaf wordt uiteengezet wat 
voor het ISO belangrijke uitwerkingen zijn in een goed functionerend systeem. 

Contact met Raad van Toezicht 
Om een betere kwaliteitscultuur te kunnen bewerkstelligen moet ook het contact tussen de 
Raad van Toezicht en de medezeggenschap versterkt worden. De rol van de Raad van Toezicht 
is de afgelopen jaren veranderd, in toenemende mate praat de Raad van Toezicht mee over het 
beleid dat de instelling voert. Dit doet de medezeggenschap ook. Daarom is het belangrijk dat 
de medezeggenschap en Raad van Toezicht ook goed contact met elkaar onderhouden. Zo 
kunnen ze elkaar versterken in het gesprek over onderwijskwaliteit. Op dit moment is dit contact 
er nog onvoldoende. Vaak zien de Raad van Toezicht elkaar slechts 2 keer in het jaar, op 
daarvoor formeel ingerichte momenten.  

Feedbackloop 
De feedback van studenten op hun onderwijsprogramma’s moet beter worden gefaciliteerd en 
vooral de verbeteracties moeten beter worden gecommuniceerd naar studenten. Studenten 
hebben nog onvoldoende het gevoel dat het bijdraagt om de enquêtes in te vullen en dat dit 
leidt tot onderwijsverbetering. Het beter inrichten van de ‘feedback loop’ is voor ons een 
absolute noodzakelijkheid.  

De feedbackloop moet ook worden versterkt na de aanbevelingen van het externe panel. 
Studenten weten vaak niet wat er met de aanbevelingen gebeurt en hoe dit hun onderwijs zal 
gaan verbeteren. Bovendien weten ze vaak niet wat er gebeurt met de opmerkingen in het 
studentenhoofdstuk. Vooral de verbeteracties die die pas enige tijd na het rapport van het panel 
worden doorgevoerd, worden nauwelijks gecommuniceerd.  

 

Finland: het belang van feedback wordt direct benadrukt als studenten beginnen met een 
opleiding. Dit gebeurt onder andere door een strak georganiseerd mentorsysteem. Daarnaast 
maakt iedere beginnende student direct kennis met hun studentvertegenwoordigers. Volgens 
de studentenorganisatie Syl moet de kwaliteitscultuur vanaf het begin duidelijk gemaakt 
worden, dit doen ze in Finland zeer effectief. 

Estland: de feedback wordt openlijk gepubliceerd en verbeteracties worden uitgewerkt in de 
course guide. 
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Eigenaarschap en verantwoordelijkheid 
Studenten en de medezeggenschap moet een sterkere positie toebedeeld krijgen in het proces 
van kwaliteitszorg. Ze moeten eigenaarschap voelen over het proces en zich verantwoordelijk 
voelen voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit betekent dat ze een belangrijkere rol moeten 
krijgen bij het verzamelen van feedback en het terugkoppelen van feedback en dat zij ook 
moeten worden betrokken bij het voorbereiden van het bezoek van het externe panel. De 
medezeggenschap zou de verantwoordelijkheid moeten hebben studenten te kiezen die 
gehoord worden door het panel, zodat de zeggenschap deze niet langer naar hun wens kan 
uitkiezen. Daarnaast worden deze studenten idealiter voorbereid door de studenten uit de 
medezeggenschap. Nog te vaak krijgen we terug van studenten dat ze niet voldoende open 
konden zijn, omdat er gedreigd werd met waardevermindering van hun diploma als ze geen 
positief verhaal zouden vertellen. Of dat er zelfs iPads cadeau gegeven worden, of andere 
dingen. 

 
Het is belangrijk dat studenten meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid voelen voor de 
interne kwaliteitszorg om het interne kwaliteitszorgproces te verbeteren. Vakevaluaties zijn 
namelijk op papier vaak goed geregeld, maar in de praktijk vullen te weinig studenten hem in 
of vullen ze hem in nadat de docent heeft vermeld dat ze wel positief moeten zijn. Bovendien 
worden verbeteracties naar aanleiding van de evaluaties niet of slecht teruggekoppeld.  

 

Rol van studenten op landelijk niveau 
In veel landen hebben de landelijke studentenorganisaties een veel grotere rol bij kwaliteitszorg 
dan in Nederland. In bijna alle landen waarmee we hebben gesproken heeft een bestuurslid uit 
de landelijke studentenorganisatie een plek in het bestuur van de landelijke 
kwaliteitszorgorganisatie. Wij zouden hier ook groot voorstander van zijn. Allereerst leidt dit tot 
grotere betrokkenheid van studenten op landelijk niveau. Dit resulteert vervolgens in meer 
communicatie over kwaliteitszorg aan de lokale studentenorganisatie. Vervolgens kunnen de 
landelijke studentenorganisaties beter ondersteuning bieden aan de lokale 
studentenorganisaties geven, die op hun instelling een belangrijke rol hebben in het 

Letland: de lokale studentenorganisaties verzamelen de feedback van studenten en schrijven 
vervolgens de eindrapporten. Dit koppelen zij terug naar de studenten en bespreken ze met 
de zeggenschap. 

Letland: de studenten die gehoord worden door de panels worden gekozen door 
studentvertegenwoordigers 

Duitsland (een idee vanuit the Learning and Teaching conference Warschau van EUA): bepaal 
de gewenste leeruitkomsten samen met studenten, of bespreek ze in ieder geval met 
studenten. Laat studenten inzien waarom bepaalde leeruitkomsten belangrijk zijn en hoe zij 
zich die gedurende het vak eigen zullen gaan maken 
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kwaliteitszorgproces. De landelijke studentenorganisatie kan dan ook een rol spelen bij het 
selecteren van de studenten in panels.  

  

Vergelijkbaarheid tussen opleidingen en instellingen (thematische reviews) 
Het is voor studenten belangrijk dat opleidingen met elkaar vergeleken worden. De kracht van 
ons hoger onderwijsstelsel is dat je overal een opleiding kunt volgen van vergelijkbare kwaliteit. 
Zo weet je als student dat je diploma echt iets waard is. Het is daarom belangrijk dat er in het 
stelsel altijd een mogelijkheid is tot vergelijking. Er zullen dus altijd externe visitatiepanels 
moeten zijn. Daarin is het ook interessant om na te denken over het betrekken van panelleden 
van vergelijkbare opleidingen uit andere landen van de Europese hoger onderwijsruimte. Dit 
kan zowel op opleidingsniveau als op instellingsniveau. Groeiende samenwerking in Europa op 
het gebied van hoger onderwijs maakt de internationale positie van opleidingen steeds belangrijker. 
Daarnaast is het interessant om op bepaalde thema's instellingen met elkaar te vergelijken om 
beter inzicht te krijgen in het beleid van instellingen op belangrijke thema's. 

 

Toetsen van opleidingen 
Het is ontzettend belangrijk dat alle opleidingen hun kwaliteitszorg op orde hebben. Wat ons 
betreft is het daarom essentieel dat er altijd de kans moet zijn dat opleidingen worden 
gevisiteerd. Ofwel op reguliere basis, ofwel door middel van steekproeven.  

Finland, Estland, Polen en Ierland: een vertegenwoordiger van de landelijke 
studentenorganisatie neemt zitting in het bestuur van de accreditatieorganisatie 

Polen: in Polen is de landelijke studentenorganisatie ontzettend betrokken bij kwaliteitszorg. 
Zij organiseren jaarlijks een groot evenement voor alle studenten die betrokken zijn bij 
kwaliteitszorg en beslissen mede welke studenten in de panels zitten. De landelijke 
studentenorganisatie heeft een afgevaardigde in het bestuur van de accreditatieorganisatie. 

Estland: in het panel bevinden zich altijd panelleden van een vergelijkbare opleiding of 
instelling uit een ander land van de Europese hoger onderwijsruimte. Dit levert een goed 
inzicht op in de internationale vergelijkbaarheid en hoe je er op internationaal gebied 
voorstaat. 

Estland: in het nieuwe systeem van instellingsaccreditatie heeft Estland gekozen voor 
steekproefsgewijze visitaties van opleidingen.   

Estland: naast instellingsaccreditatie vinden ook thematische visitaties plaats waar instellingen 
vrijwillig aan mee kunnen doen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om thema's als maatschappelijke 
impact of internationalisering. 
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Rol van externe beoordeling  
Uiteindelijk zal er in ieder kwaliteitszorgsysteem een rol zijn voor externe beoordeling. Zeker bij 
TNO's moet er altijd een externe blik zijn. Daarnaast moet iedere instelling, op wat voor manier 
dan ook, eens in de 6 jaar gevisiteerd worden. Alleen zo kan de kwaliteit van opleidingen 
worden gegarandeerd. De kracht van het Nederlandse onderwijssysteem zit voor een groot 
deel in de vergelijkbaarheid van kwaliteit, dit kan wat ons betreft alleen behouden blijven door 
strenge, externe kwaliteitszorg.  
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Conclusie en aanbevelingen 
In het huidige debat over kwaliteitszorg wordt gesproken over het teruggeven van vertrouwen 
aan de professional. Er is behoefte aan minder bureaucratische lasten en minder rendement 
denken. Het ISO deelt deze bevinden, maar constateert dat de instellingen op dit moment het 
vertrouwen ook niet krijgen van de studenten. Onze achterban is zeer sceptisch in hoeverre 
instellingen in staat zijn zelf een goed kwaliteitszorgproces in te richten zonder dat externe ogen 
eens in de zes jaar meekijken. Om dit vertrouwen wel te krijgen moet de interne kwaliteitszorg 
nog enorm versterkt worden, dan is er echt een beweging richting een kwaliteitscultuur nodig. 
In dit document is uiteengezet hoe een goed kwaliteitszorgsysteem er voor het ISO uit ziet. In 
onderstaande bulletpoints zijn de aanbevelingen weergegeven. 

Landelijk niveau: 

• Het ISO en/of de LSVb moeten een plek krijgen in het bestuur van de NVAO 
• Thematische visitaties 
• Er moet een vorm van opleidingsvisitaties door de landelijke accreditatieorganisatie 

plaatsvinden 
• Er moet eens in de 6 jaar een beoordeling van een extern accreditatieorgaan zijn 
• TNO’s moeten altijd worden uitgevoerd door een extern accreditatieorgaan 

Instellingsniveau: 

• Verbeter de facilitering van de medezeggenschap  
• Train de medezeggenschap beter 
• Geef studenten eigenaarschap over interne kwaliteitszorgprocessen, vak- en 

programmaevaluaties 
• Laat studenten meebeslissen over de inrichting van kwaliteitszorg op de instelling  
• Verbeter de terugkoppeling van verbeteracties naar studenten door de feedback 

openbaar te maken en de verbeteracties op te nemen in de course guide 
• Formuleer eindtermen samen met studenten 
• Laat studenten in het begin van hun opleiding kennis maken met de verschillende lagen 

van studentvertegenwoordiging  
• Faciliteer het constante gesprek tussen student en docent 
• Laat studenten kiezen welke studenten gehoord worden 
• Faciliteer contact tussen de verschillende lagen van de medezeggenschap 
• Verbeter het contact tussen medezeggenschap en de Raad van Toezicht   
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Over het ISO 

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is de grootste landelijke studentenorganisatie van 
Nederland en behartigt de algemene belangen van bijna 750.000 studenten aan universiteiten en 

hogescholen. Het ISO is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen. 

 


