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Het NCP EQAVET werkt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap nauw samen met JOB-mbo aan het stimuleren van studentenparticipatie bij
cyclisch werken aan onderwijskwaliteit in het mbo. Studenten en alumni hebben een
belangrijke mening over de kwaliteit van het onderwijs dat zij krijgen. Zij beschikken
over waardevolle ervaringen en kunnen goed aangeven wat er goed gaat en wat er beter
kan. Dat kan bijvoorbeeld door mee te werken aan verschillende
tevredenheidsonderzoeken, door vanuit de studentenraad actief mee te denken en/of
door docenten te voorzien van gerichte feedback op de lesinhoud. Drie hoofdthema’s zijn
van belang bij het onderwerp studentparticipatie: medezeggenschap,
tevredenheidsonderzoeken en alumni-beleid.
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Leren van een andere sector:
patiëntparticipatie in de medische
sector
In de voorgaande twee praktijkvoorbeelden
stond de feedback van studenten, afnemers
van onderwijs, centraal. Maar niet alleen in
het onderwijs worden afnemers van een
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Meer weten over dit onderwerp?

professionals de hoogtepunten kunnen
terugkijken. Een voorbeeld van een recent
besproken vraag tijdens een focusgesprek is:
“Hoe ervaren patiënten van de
dagbehandeling de patient journey?”. Het
patiëntenpanel bestaat uit een vaste groep
potentiële patiënten en kan worden
geraadpleegd over actuele onderwerpen. Dit

Voor vragen, mail of bel:
Lotte Nieuwenhuis (lnieuwenhuis@cinop.nl;
+31 6-22464256)
Wil je meer weten over onze activiteiten?
Bezoek onze website en schrijf je in voor
onze nieuwsbrief.
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