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WAAROM ZITTEN WE HIER?

Positie van opleidingscommissies in:
 Ontwikkeling hoger onderwijs.
 Juridische context.
 Governance.

Programma
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POSITIE OC IN ONTWIKKELING 
HOGER ONDERWIJS

www.menti.com
78 66 41

Positie in ontwikkeling HO
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 Opleiden voor een veranderend 
werkveld.
 Technologische didactische 

ontwikkelingen.
 Studentpopulatie: leerbehoefte.
 Nieuwe ‘vormen’ van onderwijs.

Positie in ontwikkeling HO

Wat zien we gebeuren?

Ontwerpgericht -> 
Ontwikkelgericht

 Verhogen kwaliteit.
 Meer nadruk op docenten(team).
 Studenten betrekken. 

Positie in ontwikkeling HO

Reactie van instellingen
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POSITIE OC IN JURIDISCHE 
CONTEXT 

 Advies uitbrengen over OER.
 Jaarlijks beoordelen wijze 

uitvoeren van OER.
 (On)gevraagd advies geven over 

onderwijsaangelegenheden.

Positie in juridische context

Taken OC
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De OC heeft tot taak adviseren over het 
bevorderen en waarborgen van de kwaliteit 
van de opleiding. Voorts:
 Advies uitbrengen over OER.
 Instemmingsrecht op delen OER.
 Jaarlijks beoordelen wijze uitvoeren van OER.
 (On)gevraagd advies geven over 

onderwijsaangelegenheden.
 Het bespreken van het visitatierapport (bron: 

internetconsultatie accreditatie op maat) 

Positie in juridische context

Taken OC na WVB

 Op (on)gevraagd advies binnen  2 
maanden reactie (art. 9.18 lid 3 
/10.3c lid 3 nieuw WHW).
 Advies niet (geheel) gevolgd? Dan 

gelegenheid tot nader overleg vóór 
nemen besluit.
 Versterkt initiatiefrecht (analoog aan 

MR) (Art. 9.18 lid 5 /10.3c lid 5 nw)

Positie in juridische context

Sterkere positie OC
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 OC en ondersteuning & scholing > 
scholingsbudget.
 OC kan partij zijn in 

medezeggenschapsgeschil.
 Aan wie en hoe legt OC 

verantwoording af? Transparantie 
van adviezen?

Positie in juridische context

Rechten en plichten

POSITIE OC IN GOVERNANCE
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 Niet alleen handelen naar de letter, 
maar naar de ‘geest’ (‘sober’, 
‘integer’, ‘doelmatig’, ‘in belang 
studenten’)

 Er moet een ‘open’ en ‘transparante’ 
cultuur zijn; beleving en gevoel van 
studenten en personeel belangrijk.

Positie in governance

Nadruk op deontologie van 
bestuur

OC is:
 Stakeholder van kwaliteit.
 Actor in kwaliteitsvraagstuk.
 Onderdeel van de 

kwaliteitszorgcyclus.

Positie in governance

Stakeholder
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 OC is medezeggenschap na WVB.
 Aanscherping WVB zal positie OC 

veranderen. 
oMeer status voor OC?

 Verkiezingen voor OC en MR: wie 
heeft mandaat?
 OC en accreditatie.

Positie in governance

OC als medezeggenschap

 Examencommissie: borgen van 
kwaliteit tentamens en examens.
 OC: adviseren over bevorderen 

en waarborgen kwaliteit 
opleiding.
Wat als OC en examencommissie 

niet op 1 lijn zitten?

Positie in governance

OC en examencommissie
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Met WVB komen management, OC, 
examencommissie en 
medezeggenschap in nieuwe 
governanceverhouding.

Is voldoende helder wie waarover 
gaat en hoe processen lopen?

Positie in governance

Bestuurlijke kaart

VRAGEN?
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Dank voor uw aandacht

Frank Hendriks
f.hendriks@hobeon.nl

Roel van Krieken
r.vankrieken@hobeon.nl

twitter.com/f_hendriks


