Reglement van de Commissie Onderwijs
en Kwaliteit van de Raad van Toezicht

Preambule:
Het College van Bestuur van ROC Rivor is eindverantwoordelijk voor het onderwijs
en de kwaliteit daarvan in de organisatie en legt hierover verantwoording af aan de
Raad van Toezicht. Het houden van toezicht op het onderwijs en de kwaliteit
daarvan is daarmee een belangrijke taak van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht heeft tot taak te beoordelen of in het onderwijs en de
kwaliteit daarvan de doelen van ROC Rivor, zoals vermeld in het meerjaren
strategisch koersplan, worden gerealiseerd, of de resultaten een getrouw beeld
geven van de werkelijkheid en of het onderwijs voldoet aan de kwaliteitsnormen, die
binnen ROC Rivor zijn geformuleerd.

Artikel 1 Algemene bepalingen
1. Dit reglement regelt de samenstelling en de werkwijze van de Commissie
Onderwijs en Kwaliteit (O&K) van de Raad van Toezicht van ROC Rivor.
2. De bepalingen van dit reglement zijn uitsluitend van kracht voor zover zij niet in
strijd zijn met een wettelijk voorschrift of de statuten van ROC Rivor. In geval
een bepaling van dit reglement in strijd is met een wettelijk voorschrift of de
statuten dan kunnen aan deze bepalingen geen rechten worden ontleend.
3. De Commissie O&K is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.
4. Aan de Commissie O&K worden geen besluitvormende bevoegdheden van de
Raad van Toezicht overgedragen. De primaire taak van de Commissie O&K is het
voorbereiden van de besluitvorming door de Raad van Toezicht. De Raad van
Toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan hem
opgedragen taken. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over de wijze
waarop de Commissie O&K haar werkzaamheden uitvoert.

Artikel 2 Taken van de Commissie O&K
1. De Commissie O&K heeft tot taak de Raad van Toezicht te ondersteunen in zijn
toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de
kwaliteit van het onderwijs en de examinering en bespreekt:
a. het onderwijskundige beleid en de ontwikkelingen hierin
b. het domein onderwijskwaliteit
c. de gerealiseerde onderwijsdoelstellingen n.a.v. het strategisch beleidsplan
en de jaarplannen
d. het resultaat van het toezicht door de onderwijsinspectie
2. De Commissie O&K fungeert als klankbord voor het College van Bestuur op het
gebied van Onderwijs en Kwaliteit.
3. De Commissie O&K kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd
voorzien van adviezen.
4. De Commissie O&K neemt bij de uitvoering van haar taken de statuten van de
stichting en het bestuursreglement van ROC Rivor in acht.

Artikel 3. Omvang en samenstelling
1. De Commissie O&K bestaat uit minimaal 2 leden uit de Raad van Toezicht, van
wie minstens één lid relevante sectorervaring in het onderwijs bezit.
2. De zittingsduur van de leden wordt niet van te voren vastgesteld. De
zittingsduur hangt o.a. af van hoe de Raad van Toezicht als geheel en de andere
commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.
3. De Commissie O&K benoemt een van zijn leden tot voorzitter en regelt diens
plaatsvervanging. De voorzitter van de Commissie O&K kan niet tevens
voorzitter van de Raad van Toezicht zijn.

Artikel 4 Voorzitter
De voorzitter van de Commissie O&K is onder meer belast met en direct
verantwoordelijk voor:
a. het naar behoren functioneren van de Onderwijscommissie;
b. de informatievoorziening vanuit de Commissie O&K aan de Raad van Toezicht;
c. de vergaderingen van de Commissie O&K, waaronder begrepen de oproeping,
de vaststelling van de agenda, de leiding en de orde van de vergaderingen;
d. het naar behoren verlopen van de contacten van de Commissie O&K met de
Raad van Toezicht.

Artikel 5 Secretaris
De Commissie O&K wordt ondersteund door de secretaris van de Raad van Toezicht.

Artikel 6 Vergaderingen
1. De Commissie O&K vergadert ten minste een keer per kalenderjaar en voorts zo
dikwijls als de voorzitter en/of (een van) de leden dit wenselijk acht(en).
2. Het lid van het College van Bestuur en het hoofd van de afdeling Onderwijs en
Kwaliteit zijn in principe bij elke vergadering van de Commissie O&K aanwezig
tenzij de Commissie O&K de behoefte heeft zonder hen dan wel zonder het
hoofd Onderwijs en Kwaliteit te vergaderen.
3. Ten behoeve van een vergadering van de Commissie O&K wordt een agenda
opgesteld door de secretaris in overleg met de voorzitter.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Commissie O&K wordt een
besluiten‐ en actielijst gemaakt. Deze besluiten‐ en actielijst wordt ter informatie
gezonden naar de Raad van Toezicht.

7. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 2
november 2017. Het reglement treedt in werking op 2 november 2017.
2. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Commissie Onderwijs en
Kwaliteit van de Raad van Toezicht van ROC Rivor.
3. Het reglement van de Commissie O&K wordt op de website van ROC Rivor
geplaatst.

8. Slotbepaling
In de gevallen waarin dit reglement noch de statuten voorzien, beslist de Raad van
Toezicht met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Dit
reglement kan door de Raad van Toezicht bij volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen genomen besluit worden gewijzigd.

