
 

Factsheet rechten van de opleidingscommissie 
Gerangschikt per categorie (zie ook 9.18 WHW) 

 

De wettelijke taak van opleidingscommissies 

Algemeen 

 Voor elke opleiding of groep van opleidingen is er een opleidingscommissie 
ingesteld.  

 De commissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen 
van de kwaliteit van de opleiding. 

 Wanneer de commissie adviseert, stuurt zij deze adviezen ter kennisneming 
aan de faculteitsraad 

 
Met betrekking tot de OER heeft OC de taak: 

 Al dan niet in te stemmen op een aantal onderdelen (zie volgende box) 

 het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en 
examenregeling (OER), en 

 advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling, op onderdelen 
waarop geen instemmingsrecht geldt. 

 
Het draait niet alleen om de OER… 

 het desgevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur van de 
opleiding en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in 
de desbetreffende opleiding. 

 De commissie zendt de adviezen ter kennisneming aan de faculteitsraad. 
 
 

Instemmingsrechten  

 De OC heeft instemming op de volgende onderdelen van de OER 
 de inhoud van de afstudeerrichtingen  
 de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden 

die een student zich bij beëindiging van de opleiding moet hebben 
verworven 

 de inrichting van praktische oefeningen 
 de studielast van de opleiding en vakken 
 de studielast van masteropleidingen (Zo kan het instellingsbestuur  

bepalen dat een opleiding een grotere studielast heeft dan 60 
studiepunten) 

 indien van toepassing: de wijze waarop de selectie van studenten 
voor een speciaal traject binnen een opleiding 

 enkele regelingen t.a.v. vrijstellingen op grond van andere 
diploma’s 

 Wijze van evalueren vakken 
 



Reactietermijn  

 Indien de commissie een voorstel als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, doet 
aan het bestuur van de opleiding of de decaan, reageert het bestuur 
onderscheidenlijk de decaan binnen twee maanden na ontvangst op het voorstel. 

Verplichtingen m.b.t. samenstelling 

 De raad bestaat voor de helft uit leden die door en uit het personeel worden 
gekozen, en voor de helft uit leden die door en uit de studenten worden gekozen. 

 Kandidaten voor de verkiezingen van het deel van de raad dat uit en door het 
personeel wordt gekozen, kunnen worden gesteld door personeelsleden en door 
organisaties van personeel. 

Verkiezingen en vertegenwoordiging 

 In overleg tussen het bestuur van de opleiding onderscheidenlijk de decaan en 
de faculteitsraad kan in het faculteitsreglement een andere wijze van 
samenstelling van de opleidingscommissie worden vastgelegd dan verkiezing. 
Jaarlijks wordt vastgesteld of het wenselijk is de andere wijze van samenstelling 
te handhaven. 

 De verkiezing van de leden van de raad geschiedt bij geheime schriftelijke 
stemming. Stemming voor een geleding van de raad vindt slechts plaats, indien 
het aantal kandidaat-leden van een geleding groter is dan het aantal zetels ten 
behoeve van die geleding. 

 De raad kiest al dan niet uit zijn midden een voorzitter en een of meer 
plaatsvervangende voorzitters. De voorzitter, of bij diens verhindering een 
plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de raad in rechte. 

 Indien een faculteit slechts een opleiding omvat, kan het faculteitsreglement 
bepalen dat de taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie worden 
uitgeoefend door de faculteitsraad 

Huishoudelijk regelement 

De raad stelt een reglement op voor de zaken van huishoudelijke aard  

Faciliteiten van de OC 

Het huishoudelijk regelement regelt tevens de wijze waarop door het college van 
bestuur beschikbaar gestelde middelen voor die raad en de eventuele faculteitsraden en 
commissies 

Recht op stand van zaken overleg met bestuur/decaan 

De opleidingscommissie is bevoegd het bestuur van de opleiding onderscheidenlijk de 
decaan ten minste twee maal per jaar uit te nodigen om het voorgenomen beleid te 
bespreken aan de hand van een door haar opgestelde agenda 

OC kan zelf naar de geschillencommissie 

De opleidingscommissie kan zelf naar de geschillencommissie stappen op basis van 
een aantal punten 

 

 

 

 

 

 

Deze factsheet is adviserend bedoeld en opgesteld door ISO en LSVb.  

Er vallen geen rechten te ontlenen aan deze publicatie 


