
DE 10 PUNTEN WAAR WIJ ONS IN  
2022 HARD VOOR GAAN MAKEN

UITERAARD BLIJVEN WE OOK BEZIG MET

Het realiseren van een goed alternatief voor 
het leenstelsel en rechtmatige compensatie 
voor de pechgeneratie.

Onderzoek doen naar de kwaliteit 
van stagebegeleiding en -misbruik 
en de bevindingen presenteren.

Zorgen voor een goede 
uitwerking van een nieuw BSA 
en het standpunt op het gebied 
van voorwaardelijke toelating 

Een onderzoek naar de mate 
van sociale veiligheid in het 
hoger onderwijs publiceren.
aanscherpen en uitdragen.

Publicatie Annual International 
Student Survey

Een debatavond organiseren 
over de toekomst van het hoger 
onderwijs.

Ervoor zorgen dat de nieuwe investeringen 
in het hoger onderwijs ook echt terecht 
komen bij het onderwijs.

Samen met het gehele onderwijsveld tot 
nationale kaders voor het gebruik van 
online-onderwijs komen.

Invulling geven aan een integrale aanpak 
voor het versterken van het welbevinden 
van studenten.

Het organiseren van een landelijke 
verkiezingsweek voor centrale 
medezeggenschapsraden.

Het ondersteunen en faciliteren van de 
centrale medezeggenschapsraden.

Het op de voet volgen van media en politiek 
en deze van input voorzien.

Ambtelijk gesprekken voeren en daar de 
stem van studenten te laten horen.

Het draaiende houden van de ISO-
organisatie.
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Het Interstedelijk Studenten Overleg is de grootste landelijke 
studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen 
van meer dan 800.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. De 

student en diens ontwikkeling staat bij ons centraal: wij maken ons hard 
voor een fijne en uitdagende studententijd!

OP ONZE PLANNING
HBO festijn

Publicatie onderzoek 
sociale veiligheid
Debatavond toekomst 
hoger onderwijs
Voorjaarsborrel

8 maart 19 april

maart april/mei

23 maart 16 t/m 20 mei

maart/april 23 mei

april mei/juni

14 april 25 juniBekendmaking 
kandidaatsbestuur

Bestuurswissel

Docent van het Jaar 
verkiezing
ISO digitalisering 
symposium

Verkiezingsweek centrale 
medezeggenschapsraden
Dag van de 
medezeggenschap
Publicatie van de Annual 
International Student 
Survey (AISS)

Publicatie onderzoek 
stages

ISO in 2022


