
  
 
 

 

 

Uitnodiging Terugkomdag 2020 
 
Het ISO organiseert samen met de evaluatiebureaus QANU en NQA op dinsdagmiddag 18 
februari de tweede editie van de jaarlijkse Terugkomdag voor alle studenten die betrokken 
zijn (geweest) bij een accreditatieproces. Dus ben jij gehoord door een visitatiepanel, zat 
je zelf in een visitatiepanel of heb je meegeschreven aan het Studentenhoofdstuk in de 
zelfevaluatie, meld je dan aan!   
 
Het doel van deze Terugkomdag is het verzamelen van input en ervaringen zodat 
studentbetrokkenheid bij accreditaties verder verbeterd kan worden. Jouw inbreng is daarom 
van grote waarde. De dag duurt van 14:00-17:00, met aansluitend een borrel. Onder aan deze 
uitnodiging vind je een uitgebreidere toelichting.  
 
Mocht je zelf niet betrokken zijn geweest bij het accreditatieproces maar wel studenten 
kennen die dit wel waren, stuur deze uitnodiging dan vooral door.  
 
Meld je aan door een e-mail te sturen naar sluiskes@iso.nl.   
 
Hopelijk tot dan!  
ISO, QANU en NQA 
 
 
 
Wat en waar  

• Terugkomdag 2020  
• 18 februari 2020, 14:00-17:00 (met aansluitende borrel)  
• ISO-kantoor (Bemuurde Weerd OZ 1, Utrecht)  

Inhoud en doel   

Het doel van de Terugkomdag is om samen met alle studenten die betrokken zijn (geweest) 
bij een accreditatie te praten over verbetermogelijkheden omtrent de rol van studenten tijdens 
visitaties. Hierbij gaat het om de rol van zowel studenten in visitatiepanels, studenten die een 
panel spreekt ten tijde van een visitatie als studenten die meeschrijven aan het 
Studentenhoofdstuk in de zelfevaluatie.  Deze drie groepen studenten zullen gevraagd 
worden om ervaringen, inzichten en tips, zodat deze vervolgens weer gebruikt kunnen worden 
om toekomstige studenten beter voor te bereiden en eventuele algemene knelpunten te 
signaleren en aan te pakken.  

Deze informatie zal vergaard worden middels twee sessies waarin studenten in groepen van 
7-10 het gesprek aan zullen gaan over bovenstaande vragen. Na de sessies zal de 
dagvoorzitter enkele verbetermogelijkheden toelichten en de middag samenvatten. De 
bevindingen zullen verwerkt worden in een document dat verspreid zal worden onder 
toekomstige studenten betrokken bij het accreditatieproces. Aansluitend zal een borrel 
plaatsvinden om met elkaar de dag af te sluiten. 

 


