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Artikel 1.

Inleiding

Doel van de kaderregeling is het komen tot eenduidige afspraken over taken, bevoegdheden,
samenstelling en werkwijze van de opleidingscommissies. Overeenkomstig artikel 10.3c van
de Whw maakt deze kaderregeling deel uit van het Bestuurs- en beheersreglement van Avans
Hogeschool.
De tekst van het artikel is als bijlage bijgevoegd.

Artikel 2.

Begripsbepalingen

In deze kaderregeling wordt verstaan onder:
Avans Hogeschool
Academie
Bedrijfsonderdeel
Opleiding

College van Bestuur (CvB)
Academiedirecteur

Opleidingscommissie

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

De instelling (hogeschool) die van de Stichting uitgaat en
daardoor in stand wordt gehouden.
een bedrijfsonderdeel van Avans Hogeschool, waarin een of
meer opleidingen zijn ondergebracht.
een organisatorische eenheid in de zin van artikel 10.3b lid 3
van de Wet, te onderscheiden in ‘Academie’ en ‘Diensteenheid’.
een opleiding als bedoeld in artikel 7.3 van de Whw. Het
onderwijs wordt door de instelling aangeboden in de vorm van
bacheloropleidingen en masteropleidingen. Opleidingen kunnen
voltijds, deeltijds of duaal zijn ingericht. Aan elke opleiding is
een examen verbonden. Aan elke onderwijseenheid is een
tentamen verbonden. Programma’s binnen een opleiding kunnen
om organisatorische redenen zijn gepositioneerd binnen
meerdere academies. De directies van deze academies worden
verder aangeduid als de ‘betrokken’ academiedirecties.
het bestuur van de Stichting, ingevolge artikel 1.1 onder y van
de Whw tevens het bestuur van de instelling Avans Hogeschool.
eindverantwoordelijke van een academie, die leiding geeft aan
de academie en verantwoordelijk is voor de organisatie, de
inrichting en de bedrijfsvoering in de academie, voor zover
daartoe bevoegdheden door het College van Bestuur zijn
gemandateerd.
een opleidingscommissie van een academie, zoals bedoeld in
artikel 10.3c van de Wet, die advies uitbrengt aan de betrokken
academieraden en aan de betrokken academiedirecties over de
inhoud en kwaliteit van (de uitvoering van) de Onderwijs- en
Examenregeling van de opleiding.
Regeling van alle zaken met betrekking tot het onderwijs en
de examens die de Whw voorschrijft.
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Artikel 3.
1.

Opleidingscommissie

De gezamenlijke academiedirecteuren die programma’s verzorgen voor 1 opleiding
stellen daarvoor een opleidingscommissie in. Desgewenst kan een
opleidingscommissie bestaan uit subcommissies i.c. voor de voltijdse, voor de
deeltijdse en voor de duale variant of voor de programma’s bij verschillende
academies of locaties.
Toelichting.
Voltijdse, deeltijdse en duale opleidingen worden in de Whw niet als afzonderlijke
opleidingen beschouwd, maar als varianten van een en dezelfde opleiding. Dit
betekent dat er formeel gezien sprake is van 1 opleidingscommissie per opleiding. Om
recht te doen aan zowel de inhoudelijke als de organisatorische verschillen tussen de
voltijdse, deeltijdse en duale opleidingen in de academies, kan het wenselijk zijn om
voor de 3 opleidingsvarianten afzonderlijke subcommissies in te stellen.

2.

Conform artikel 10.3c lid 4 van de Whw (zie bijlage) kunnen de taken en
bevoegdheden van de opleidingscommissie worden uitgeoefend door de
academieraad in het geval een academie slechts 1 opleiding omvat.1

3.

In alle andere gevallen kunnen leden van een opleidingscommissie in beginsel niet
tevens lid zijn van de academieraad.

Artikel 4.
1.

Samenstelling

De opleidingscommissie bestaat voor de helft uit studenten die zijn ingeschreven bij
de opleiding.
Toelichting
De Whw schrijft voor dat de opleidingscommissie voor de helft uit de voor de
desbetreffende opleiding ingeschreven studenten bestaat. De andere helft bestaat uit
personeelsleden (docenten of medewerkers) van de opleiding. Een lid van de
academiedirectie kan geen lid zijn van de opleidingscommissie.

2.

Het aantal leden is minimaal 6. De betrokken academiedirecteuren kunnen bepalen
dat het aantal leden groter is.

3.

Indien een academie meer dan 1 opleiding kent, kan de samenstelling van de
opleidingscommissies voor zover het de personeelsleden betreft, identiek zijn.

4.

De opleidingscommissie kiest een voorzitter uit zijn midden.

1

Ook in het geval dat de functies, taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie worden
overgedragen aan de academieraad, dient er een Academiereglement Opleidingscommissie te worden
opgesteld.
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Artikel 5.

Benoeming

1.

De leden van de opleidingscommissie worden benoemd door de betrokken
academiedirecties; deze behoeven met betrekking tot de benoemingsprocedure de
instemming van de betrokken academieraden.

2.

De leden van de opleidingscommissie worden benoemd voor de duur van 2 jaar. Zij
zijn voor een volgende zittingsperiode herbenoembaar.

Artikel 6.

Taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie

1.

De opleidingscommissie heeft tot taak:
a.
het adviseren over de Onderwijs- en Examenregeling alvorens deze door de
academiedirecteur wordt vastgesteld,
b.
het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de Onderwijs- en
Examenregeling,
c.
het adviseren over procedures en instrumenten die door de opleiding worden
gehanteerd in het kader van kwaliteitszorg,
d.
het adviseren over de resultaten van evaluaties die plaatsvinden in het kader
van kwaliteitszorg,
e.
het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de betrokken
academieraden en aan de betrokken academiedirecteuren over alle andere
aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

2.

De opleidingscommissie brengt de adviezen bedoeld onder 1a, 1b en 1e uit aan de
betrokken academiedirecteuren. Voor zover de academiedirecteuren de adviezen van
de opleidingscommissie niet opvolgen, wordt het desbetreffende besluit met redenen
omkleed.

3.

De opleidingscommissie zendt alle adviezen ter kennisneming aan de academieraden.

4

Indien wenselijk kunnen de opleidingscommissies van een academie gezamenlijke
adviezen uitbrengen.
Toelichting
De opleidingscommissie is een instrument in het kader van kwaliteitszorg en ook
studenten dienen bij de kwaliteitszorg in de opleidingen te worden betrokken. Daarom
is de taakstelling van de opleidingscommissie in de wet breed geformuleerd.

Artikel 7.

Besluitvorming

Besluitvorming vindt plaats met gewone meerderheid van stemmen. Indien er sprake is van
een minderheidsstandpunt wordt, indien de minderheid dat wenst, het minderheidsstandpunt
toegevoegd aan het advies.
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Artikel 8.

Faciliteiten

1.

De betrokken academiedirecties stellen de opleidingscommissie in de gelegenheid
haar taken naar behoren te verrichten binnen het kader van de toegekende middelen
en voorzieningen. Ten behoeve van de werkzaamheden van de opleidingscommissie
stellen de academiedirecties een direct of indirect budget beschikbaar voor
secretariële ondersteuning, en compensatie (in geld of tijd) voor de leden van de
opleidingscommissie. Binnen het toegekende budget besluit de opleidingscommissie
over de besteding van de beschikbaar gestelde middelen.

2.

De vergaderingen van de opleidingscommissie worden op een zodanige datum en tijd
gehouden dat de studentleden in staat zijn om aan de vergaderingen deel te nemen
zonder daarvoor delen van het onderwijsprogramma te moeten missen.

2.

De facilitering/vergoeding van studentleden is geregeld in de kaderregeling
(bestuurlijk) actieve studenten. Deze regeling is in te zien en op te vragen via
intranet.

Artikel 9.

Rechtsbescherming

De betrokken academiedirecties dragen er zorg voor dat leden van de opleidingscommissie
niet uit hoofde van hun lidmaatschap van de commissie worden benadeeld in hun positie met
betrekking tot de hogeschool.

Artikel 10.

Slotbepalingen

1.

In gevallen waarin deze kaderregeling niet voorziet, beslissen de gezamenlijke
betrokken academiedirecties, gehoord de opleidingscommissie.

2.

Deze kaderregeling kan worden aangehaald als ‘Kaderregeling voor
Opleidingscommissies’.

Artikel 11.

Vaststelling en inwerkingtreding

Deze kaderregeling is vastgesteld door het College van Bestuur en wordt jaarlijks
geëvalueerd.
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Bijlage
Tekst van de wet (Whw):
Artikel 10.3c

Opleidingscommissies

1.

Voor elke opleiding wordt een opleidingscommissie ingesteld, behoudens het bepaalde
in het vierde lid. De commissie heeft tot taak:
a.
advies uit te brengen over de Onderwijs- en Examenregeling alvorens het
instellingsbestuur de regeling vaststelt,2
b.
het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de Onderwijs- en
Examenregeling, en
c.
het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad3,
bedoeld in artikel 10.25, en het faculteitsbestuur of het bestuur van de
desbetreffende organisatorische eenheid, dan wel, indien de hogeschool geen
faculteiten omvat, aan het instellingsbestuur, over alle andere
aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding.
De commissie zendt de adviezen, bedoeld onder a en c, ter kennisneming aan de
medezeggenschapsraad of de daarvoor in aanmerking komende deelraad.

2.

Voor zover bij de vaststelling, nadere regeling of uitvoering van de Onderwijs- en
Examenregeling het advies van de desbetreffende commissie niet wordt gevolgd,
wordt de desbetreffende beslissing met redenen omkleed.

3.

In het bestuursreglement worden regels van procedurele aard met betrekking tot de
toepassing van het eerste lid gesteld en wordt de wijze van benoemen en
samenstellen van de commissie geregeld, met dien verstande dat de helft van het
totaal aantal leden van de commissie voortkomt uit de voor de desbetreffende
opleiding ingeschreven studenten.

4.

Indien een faculteit of een andere organisatorische eenheid slechts één opleiding
omvat, kan het bestuursreglement bepalen dat de taken en bevoegdheden van de
opleidingscommissie worden uitgeoefend door de deelraad, bedoeld in artikel 10.25.

2

In Avans Hogeschool is de bevoegdheid tot het vaststellen van de Onderwijs- en Examenregelingen

gemandateerd aan de academiedirecties.
3

Artikel 10.25 Whw regelt de bevoegdheden van de academieraden (in de Whw deelraden genoemd).
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