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Inleiding  

Voor je ligt het "handboek procesplan" voor de kwaliteitsafspraken van het ISO. Als centrale 

medezeggenschapsraad van een hoger onderwijsinstelling krijgen jullie (snel) te maken met de 

kwaliteitsafspraken. Voor alle betrokkenen is dit een nieuw proces: voor jullie, maar ook voor jullie 

bestuur. De landelijke afspraken op papier moeten binnen de hogescholen en universiteiten worden 

vertaald naar concrete besluitvormingsprocessen en uiteindelijk naar echte afspraken over hoe de 

studievoorschotmiddelen gaan worden ingezet om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Om dit te 

kunnen realiseren, is het enorm belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is van de context van en 

afspraken over de kwaliteitsafspraken. Een duidelijke uitleg over de kwaliteitsafspraken kun je vinden 

in het ISO-informatieboekje (http://www.iso.nl/kwaliteitsafspraken/). Het is daarnaast ontzettend 

belangrijk dat jullie een procesplan opstellen samen met jullie bestuur. De kwaliteitsafspraken lopen 

tot 2024 en er moet nu voor de komende jaren duidelijk worden afgesproken hoe het proces omtrent 

het investeren van de studievoorschotmiddelen middels de kwaliteitsafspraken zal gaan lopen om 

verwarring in de toekomst te voorkomen. Dit handboek biedt handvatten voor het schrijven van een 

procesplan, beschrijft welke onderdelen een procesplan zou moeten bevatten en bevat een grove 

schets van een tijdplan. Vervolgens is het aan jullie om deze onderdelen samen met het bestuur uit te 

werken voor jullie universiteit. Dit alles om ervoor te zorgen dat begin 2019 jullie procesplan af en 

ingestemd kan zijn.   

 

1.1 De looptijd van de kwaliteitsafspraken 

 De looptijd van de kwaliteitsafspraken is van 2019 tot en met 2024. Voor iedere instelling is het net 

anders wanneer de kwaliteitsafspraken binnen deze jaren gecontroleerd en geëvalueerd worden. Dit is 

omdat alle instellingen net op een ander moment zitten van hun kwaliteitszorgcyclus waaraan de 

controle en evaluatie door de NVAO gekoppeld is.1 Hieronder vind je een grove schets van de looptijd 

van de kwaliteitsafspraken en de controle momenten.  In het najaar van 2018 maakt de NVAO bekend 

wat het schema voor de eerste toetsing zal zijn. Het is belangrijk om voor jouw eigen instelling te 

bepalen wat de precieze tijdlijn is. Deze precieze tijdlijn moet onderdeel zijn van het procesplan.  

 

 

                                                           
1 Voor meer informatie over de controle van de NVAO, zie: http://www.iso.nl/kwaliteitsafspraken/  

http://www.iso.nl/kwaliteitsafspraken/
http://www.iso.nl/kwaliteitsafspraken/
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1.2 Achtergrond: waarom een procesplan over de kwaliteitsafspraken?  

Als medezeggenschapsraad ben je vast gewend om met het bestuur te praten en beslissen over 

belangrijke onderwerpen. Veel (meer)jarenplannen worden besproken in een raadsvergadering en dan 

start de uitvoering. Bij de kwaliteitsafspraken ligt dit iets ingewikkelder. De kwaliteitsafspraken gaan 

vaak over miljoenen euro’s per instelling en deze financiering komt van het afschaffen van de 

basisbeurs. Het gesloten akkoord heeft een duidelijke boodschap: iedere euro van het basisbeursgeld 

moet in de kwaliteit van onderwijs terugkomen.  

Alle hoger onderwijsinstellingen ontvangen door de kwaliteitsafspraken een flink oplopend bedrag van 

het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Om ervoor te zorgen dat dit geld écht in 

onderwijskwaliteit wordt geïnvesteerd, krijgt de centrale medezeggenschapsraad van de instelling 

instemmingsrecht over die financiering. In het akkoord is ook bepaald dat medezeggenschap en bestuur 

samen afspreken welk proces gevolgd wordt om te komen tot deze plannen.  

 

1. Wat is er afgesproken over het procesplan in het sectorakkoord?   

De volgende afspraken zijn gemaakt in het sectorakkoord over het procesplan van de 

kwaliteitsafspraken (let op, dit gaat dus alleen over het proces naar het definitieve plan):  

a) De medezeggenschap wordt op tijd in betrokken in het procesplan; 

b) De medezeggenschap heeft de gelegenheid om zelf ideeën in te brengen; 

c) Bestuur en medezeggenschap zorgen voor brede betrokkenheid van de gemeenschap van de 

universiteit of hogeschool; 

d) Bestuur en medezeggenschap spreken samen af welke andere bestuurlijke organen worden 

betrokken bij het proces. 

 

2. Het procesplan: hoe en wat?  

Heeft jouw bestuur al een (eerste versie van een) procesplan voorgelegd? Dat is mooi! Onthoud, er 

moet wel altijd ruimte zijn voor feedback, kritiek of aanpassingen door jullie. Hieronder staan 

belangrijke zaken om rekening mee te houden voor het opstellen van een procesplan.  

 

- Werkgroep voor proces aanstellen  
Het is mogelijk -en aan te raden- om een werkgroep in te stellen die het proces van de 
kwaliteitsafspraken in de gaten houdt. Deze kan bestaan uit bijvoorbeeld een beleidsmedewerker die 
veel van de kwaliteitsafspraken weet, een (oud)medezeggenschapsstudent en een bestuurslid. Het 
voordeel van zo'n werkgroep is dat zij meer overzicht hebben dan een (jaarlijks wisselende) 
medezeggenschapsraad. Mocht er informatie verloren gaan tijdens een overdracht over de 
kwaliteitsafspraken, is deze werkgroep altijd op de hoogte.  
 

− Wie betrek je?  
Het sectorakkoord stelt: "De horizontale dialoog binnen instellingen vormt de basis voor de 
kwaliteitsafspraken. Dit is een dialoog tussen studenten, docenten, relevante externe 
belanghebbenden (bedrijven, maatschappelijke organisaties, andere onderwijsinstellingen, regionale 
overheden), bestuurders, medezeggenschap en toezichthouders. Bestuur en medezeggenschap zorgen 
samen voor een brede betrokkenheid van de gemeenschap". Zorg dat je goed overlegt met je raad en 
bestuur wie deel uitmaken van deze horizontale dialoog. Denk daarnaast goed na over wie je wilt 
betrekken op welk moment van het proces.  
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I) Decentrale medezeggenschap  
Als centrale medezeggenschapsraad hebben jullie vanuit het sectorakkoord het 
instemmingsrecht over de kwaliteitsafspraken. Jullie kunnen er echter ook voor kiezen om de 
financiering decentraal te verdelen: naar faculteiten of afdelingen binnen je instelling. Dit 
betekent wel dat het instemmingsrecht "meegaat" met het geld. Dit gebeurt als je de 
financiering zonder enige kaders decentraal doorspeelt. Je kunt ook als centrale raad ervoor 
kiezen om de financiering decentraal te verdelen, maar wel met bepaalde kaders. Dit kan 
bijvoorbeeld door een aantal bestedingsthema's in te vullen en mee te geven aan de decentrale 
medezeggenschap. Probeer in ieder geval altijd dubbele instemming te voorkomen. Je kunt 
bijvoorbeeld ook de kwaliteitsafspraken laten terugkomen in formelere vergaderingen van 
decentrale medezeggenschap, zodat hun mening wel gedocumenteerd wordt. Het 
belangrijkste aspect hier is dat er duidelijke afspraken zijn en goede communicatie is.  

II) Andere bestuurlijke organen  
Hoger onderwijsinstellingen bestaan uit ontzettend veel bestuurlijke organen naast het 
centrale bestuur: denk hier bijvoorbeeld aan een faculteits- of opleidingsbestuur. Het is aan 
jullie om te overleggen met het bestuur of –en in welke vorm- jullie deze organen willen 
betrekken bij de kwaliteitsafspraken. 

III) Externe partners 
Wie zijn jullie relevante externe partners en wil je deze betrekken in vorm van een brainstorm 
of een officiële vergadering? Per onderwerp kun je andere partners betrekken: de ene partner 
is immers relevanter voor onderwerpen dan de ander. Denk bij externe partners aan bedrijven, 
maar ook aan de gemeente of een vereniging waar jullie mee samenwerken. 

IV) Raad van Toezicht 
Er is afgesproken dat de plannen na goedkeuring van de medezeggenschap worden voorgelegd 
ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht. Zorg dat dit ook terugkomt in het procesplan.  
 

- Verhouding voorinvesteringen en kwaliteitsafspraken 
Instellingen hebben een paar jaar geleden al met hun medezeggenschap gepraat over het 
studiefinancieringsgeld. Alle hoger onderwijsinstellingen zouden in aanloop naar de kwaliteitsafspraken 
voorinvesteringen doen in onderwijskwaliteit. Jouw instelling heeft ook voorinvesteringen gedaan: 
vraag naar deze investeringen bij je bestuur! Het kan ook zijn dat het bestuur door de voorinvesteringen 
al kant-en-klare plannen heeft voor de kwaliteitsafspraken. Continuïteit van beleid kan zeker verstandig 
zijn, echter betekenen de kwaliteitsafspraken ook zeker ruimte voor nieuwe ideeën. Het is belangrijk 
om te weten dat jullie dus nu in moeten stemmen met het geld van de kwaliteitsafspraken, het kan niet 
zo zijn dat jullie bestuur jullie geen instemmingsrecht meer geeft omdat er jaren geleden al lange 
termijn afspraken zijn gemaakt bij het doen van de voorinvesteringen.  
 

- De toetsing 
Het is enorm waardevol om met je bestuur of een medewerker te praten over de toetsing van de 
kwaliteitsafspraken. De NVAO zal alle instellingen drie keer toetsen, maar het is goed om te weten 
wanneer jouw instelling aan de beurt is en waar de NVAO op toetst. Zorg voor een duidelijke tijdlijn 
inclusief de toetsmomenten, maar bijvoorbeeld ook de jaarlijkse financiering. Het bedrag loopt namelijk 
jaarlijks op. De precieze bedragen per jaar zijn bij jouw instelling bekend. Neem dit op in het procesplan. 
Dit kan erg handig zijn voor de overdracht en geeft duidelijkheid over het bedrag waar jullie mee 
instemmen!  
 

- Kwaliteitsafspraken zijn jaar overstijgend  
De kwaliteitsafspraken voor 2019 worden dit jaar gemaakt. De afspraken zijn echter ook gekoppeld aan 
de meerjarenbegroting van je instelling. Zo schommelen jullie steeds tussen plannen maken voor één 
en meerdere jaren. Probeer hier duidelijke afspraken over te maken: ieder jaar komt er namelijk een 
aanzienlijk bedrag bij. Dit betekent ook ruimte voor eventuele nieuwe plannen van toekomstige 
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medezeggenschap. Het is daarom belangrijk om deze afspraken goed vast te leggen, hier kan een 
werkgroep ook handig voor zijn. Je kunt bijvoorbeeld afspraken maken over percentages die voor lange 
tijd worden vastgezet voor een bepaald doel en percentages van het bedrag die jaarlijks worden 
toegekend. Je kunt er ook voor kiezen deze percentages op te laten lopen of bijvoorbeeld jaarlijks een 
steeds groter bedrag toe te kennen aan de faculteiten. Zoals je ziet zijn er vele mogelijkheden, maak 
hier duidelijke afspraken over.  

 
3. Voorbeeld tijdlijn procesplan 

In onderstaand schema vind je een voorbeeld van de tijdlijn over het procesplan. Deze gaat dus over 

hóe je tot de kwaliteitsafspraken komt. Voor de totale looptijd van de kwaliteitsafspraken is er tijdlijn 

in de inleiding te vinden. Let op: in het najaar van 2018 maakt de NVAO bekend wat het schema voor 

de eerste toetsing zal zijn. Dit kan ervoor zorgen dat er iets meer (of minder) vaart komt bij vaststelling 

van de plannen.  

Wanneer?  Wat?  Wie?  

April/mei 2018 Eerste verkenning 
kwaliteitsafspraken 

CvB en medezeggenschap (kan 
informeel)  

Vóór zomervakantie 2018-
september 2018 

Bespreking en instemming 
procesplan  

CvB en medezeggenschap 

Juli-september 2018 Brainstormen over besteding 
kwaliteitsafspraken 

Centrale raad, faculteitsraden, 
OC’s 

Juli-september 2018 Discussiebijeenkomsten van 
gemeenschap van instelling en 
externe stakeholders 

Faculteitsdirecties, studenten, 
docenten, bedrijven 

Oktober-november 2018 Bespreken eerste voorstel 
kwaliteitsafspraken  

CvB en 
medezeggenschapsraad in 
raadsvergadering(en)  

December 2018 Bespreken tweede voorstel 
kwaliteitsafspraken  

CvB en 
medezeggenschapsraad in 
raadsvergadering(en)  

December 2018/januari 2019 Instemming  Centrale 
medezeggenschapsraad  

2019  Toetsing van de plannen NVAO  

 

4. Afsluitend  

We kunnen ons erg goed voorstellen dat je na het lezen van dit document met vragen achterblijft. De 

realiteit is namelijk dat er veel instellingen zijn, met ieder een eigen werkwijze, en de 

kwaliteitsafspraken zijn voor iedereen nieuw. Vanuit het ISO willen we jullie op het hart drukken om 

ieder geval te zorgen dat er een gesprek wordt gevoerd over de kwaliteitsafspraken. Er is niet één 

perfecte invulling van de kwaliteitsafspraken: daarom ligt de instemming ook bij jullie, bij de instelling 

zelf.  

De ISO-bestuurder die je alles over de kwaliteitsafspraken kunt vragen is Nina de Winter 

(dewinter@iso.nl). De ISO projectmedewerker voor de kwaliteitsafspraken is Emma Carpay 

(carpay@iso.nl). Je kunt hen altijd bereiken voor vragen en zij denken graag met je mee over het 

procesplan.  

mailto:dewinter@iso.nl
mailto:carpay@iso.nl
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