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Raad van Toezicht 
REGLEMENT VOOR DE ONDERWIJSCOMMISSIE 

versie 22 juni 2012 
 
 
 
1. DEFINITIES 
In dit Reglement wordt verstaan onder: 
 

 de Onderwijscommissie: de onderwijscommissie van de Raad van Toezicht; 

 het College van Bestuur: het College van Bestuur van Scalda; 

 de Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van Scalda; 

 het Reglement: het reglement van de Onderwijscommissie zoals vastgesteld op 22 juni 
2012; 

 de Voorzitter: de voorzitter van de Onderwijscommissie. 

 Quorum: het minimaal aantal leden van de Onderwijscommissie dat aanwezig dient te zijn 
om als Onderwijscommissie een besluit te kunnen nemen. 

 
 
2. TAKEN VAN DE ONDERWIJSCOMMISSIE 
2.1  De Onderwijscommissie bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de Raad 
 van Toezicht voor, met dien verstande dat de voltallige Raad van Toezicht collectief  
 verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak. 
2.2  De Onderwijscommissie richt zich in het toezicht op: 

 de wijze waarop het College van Bestuur in zijn onderwijsvisie de borging en 
optimalisering van onderwijs- en examenkwaliteit realiseert, risico’s op het gebied 
van onderwijs- en examenkwaliteit beheerst en de toegankelijkheid voor in het 
bijzonder kansarme groepen bevordert; 

 de realisatie van de geplande prestaties op het gebied van onderwijs- en 
examenkwaliteit; 

 het resultaat van het toezicht door de Onderwijsinspectie, ‘de staat van de instelling’ 
en de eventueel hieruit voortvloeiende resultaten van het toezicht dat daar eventueel 
op volgt. 

2.3  Op grond van waargenomen risico’s kan de Onderwijsinspectie besluiten in gesprek te 
gaan met de Raad van Toezicht. De Onderwijscommissie zal namens de Raad van 
Toezicht zo een gesprek voorbereiden. De Raad van Toezicht zal hiervan het College 
van Bestuur onmiddellijk op de hoogte stellen. 

2.4  De Onderwijscommissie draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht een verslag 
ontvangt van haar beraadslagingen en bevindingen. 

 
 
3. SAMENSTELLING VAN DE ONDERWIJSCOMMISSIE 

De Onderwijscommissie bestaat uit ten minste drie leden. 
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4. VOORZITTER 
4.1  De Onderwijscommissie benoemt een Voorzitter uit haar midden. De Voorzitter is niet de 

voorzitter van de Raad van Toezicht, noch een (voormalig) lid van het College van 
Bestuur. 

4.2  De Voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de Onderwijscommissie 
 en draagt zorg voor en bevordert actief het goed functioneren van de  

Onderwijscommissie. 
  
5. AANWIJZING 

De leden van de Onderwijscommissie worden door de Raad van Toezicht uit zijn 
midden aangewezen. 

 
6. VERGADERINGEN 
6.1  De momenten waarop de Onderwijscommissie vergadert, zijn afgestemd op het 

verschijnen van relevante informatie op het gebied van onderwijs- en examenkwaliteit en 
voorts zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch tenminste  eenmaal per jaar. In beginsel 
worden de vergaderingen gehouden ten kantore van de Stichting, maar deze mogen ook 
elders worden gehouden. 

6.2  Tenminste één van de leden van de College van Bestuur en een beleidsmedewerker zijn 
bij vergaderingen van de Onderwijscommissie aanwezig, tenzij de Onderwijscommissie 
wenst te vergaderen zonder aanwezigheid van het College van Bestuur. 

6.3  De oproeping tot de vergadering wordt in beginsel gedaan door de Voorzitter. 
6.4  De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die o.m. belast is met het 

voorbereiden van de vergaderingen en de verslaglegging. 
 
7. BESLUITVORMING 
7.1 De Onderwijscommissie kan besluiten nemen bij een quorum van 2 leden. 
7.2  Indien er minder leden zijn dan het quorum, wordt hiervan, indachtig artikel 2.1 van dit 

reglement, uitdrukkelijk melding gemaakt in het verslag dat aan de leden van de Raad 
van Toezicht wordt gezonden. 

 
8. WIJZIGINGEN 

Dit Reglement kan slechts worden gewijzigd indien de Raad van Toezicht daartoe 
besluit. Een dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd. 

 
9. WERKING 

Dit reglement treedt in werking op 22 juni 2012. 
 


