
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
REGLEMENT COMMISSIE ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT 
 
 
Registratienummer : NOTCVB16/20442 
Vaststelling door RvT  : 12 december 2016 
 
 
 
 
 
Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement  
1.1. Dit reglement is een uitwerking van artikel 17 van de statuten van de stichting Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen.  
1.2. Dit reglement kan door de Raad van Toezicht bij met gewone meerderheid van stemmen geno-

men besluit worden gewijzigd. 
1.3. Voor de betekenis van begrippen die in dit reglement gehanteerd worden, wordt verwezen naar 

artikel 1 van het Beheers- en Bestuursreglement van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 
1.4. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017 en wordt op de website van Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen geplaatst.  
 
Artikel 2 Samenstelling en organisatie  
2.1. De commissie wordt samengesteld uit de Raad van Toezicht en telt tenminste twee leden. Eén 

der leden fungeert als voorzitter.  
2.2. Leden van de commissie worden aangewezen door de Raad van Toezicht met een benoeming 

voor een periode van 4 jaar; gekoppeld aan de zittingstermijn voor benoeming Raad van Toe-
zicht- leden. 

2.3. De commissie vergadert, al naar gelang van zaken, tenminste tweemaal per jaar, ongeveer twee 
weken voorafgaand aan een vergadering van de Raad van Toezicht. Vergaderingen kunnen door 
elk van de commissieleden worden bijeengeroepen.  

2.4. De vergaderingen vinden plaats in aanwezigheid van de portefeuillehouder(s) van het College 
van Bestuur. 

2.5. De verslagen van de vergaderingen worden zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld aan de 
commissieleden, de overige leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.  

 
Artikel 3 Taken en bevoegdheden  
3.1. De primaire taak van de commissie is het voorbereiden van de besluitvorming en het gesprek in 

de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht als geheel en de leden afzonderlijk blijven verant-
woordelijk voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taken. Deze verantwoordelijkheid 
strekt zich ook uit over de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden uitvoert. 

3.2. De commissie is namens de Raad van Toezicht belast met toezicht op de kwaliteit van onderwijs 
en onderzoek. Daarbij is de door het College van Bestuur vastgestelde koers in het Instellings-
plan 2016-2020 het vertrekpunt.  
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Dit betekent dat de commissie toezicht houdt en kritische sparringpartner voor het College van  
Bestuur aangaande in ieder geval de volgende onderwerpen:  
 

a. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek en het systeem van kwaliteitszorg, waartoe wordt gere-
kend de kwaliteitszorgplannen, de (resultaten van) accreditaties van opleidingen en van externe 
onderzoeksevaluaties, de ambitie en positie van de instelling wat betreft tevredenheid van studen-
ten, medewerkers en externe belanghebbenden en in voorkomende gevallen de naleving van 
wensen van externe toezichthouders ( NVAO, Inspectie en Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg 
Onderzoek).  
 

b.   De kwaliteit van de informatieverschaffing op het gebied van kwaliteit en rendement van onderwijs  
      en van de kwaliteit, relevantie en impact van het onderzoek.  
 
3.3. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige informatieverstrekking 

aan de commissie. De commissie kan zich bij de uitoefening van haar taak, op kosten van de 
stichting doen bijstaan of laten voorlichten door één of meer medewerkers en/of studenten van de 
hogeschool of door één of meer aan te stellen deskundigen. 
 

3.4. De commissie rapporteert aan de Raad van Toezicht. Zij informeert de Raad van Toezicht over 
haar belangrijkste overwegingen en bevindingen, alsmede over de omstandigheden en vraag-
stukken die van wezenlijk belang zijn voor de besluitvorming door de Raad van Toezicht. De 
commissie bewaakt in samenspraak met de voorzitter van de Raad van Toezicht de integraliteit 
van het toezicht en rapporteert hierover in het kader van de periodieke zelfevaluatie.  
 

 
Artikel 4 Slotbepaling  
In de gevallen waarin dit reglement noch de statuten voorzien, beslist de Raad van Toezicht met 
meerderheid van stemmen. 
 


