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Decoskenmerk: 2013 - 943 

Reglement voor Opleidingscommissies VHL 
Bijlage c bij het studentenstatuut      
 
Citeertitel Reglement voor Opleidingscommissies VHL 

Datum inwerkingtreding 1 september 2013 

Vaststelling door College van Bestuur 27 augustus 2013 

Instemming MR 10 juli 2013 

Rechtsgrondslag Artikel 10.3.c WHW 

Korte omschrijving Het reglement is een nadere uitwerking van het bepaalde 
in artikel 10.3.c WHW en artikel 16 BBR. 

 
 
 
Artikel 1 Opleidingscommissie 
Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld, conform 
art. 10.3.c. WHW. 
 
 
Artikel 2 Samenstelling en benoeming 
1. De leden van de commissie worden benoemd door de opleidingsdirecteur op voordracht van 

en uit de studenten en personeelsleden die zijn ingeschreven respectievelijk werkzaam zijn 
bij de opleiding. 

2. Het aantal leden betreft minimaal 8 en maximaal 16 personen, met dien verstande dat de 
helft van het totale aantal leden van de commissie uit studenten bestaat.  

3. De Opleidingscommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.  
 
 
Artikel 3 Zittingstermijn 
De zittingstermijn van de studentleden bedraagt één jaar, die van de overige leden twee jaar. Zij 
kunnen maximaal drie maal terstond opnieuw worden benoemd. Indien een lid na zijn maximale 
zittingstermijn opnieuw wil worden benoemd, dan dient hij minimaal twee jaar geen zitting te 
hebben gehad in deze opleidingscommissie.  
 
 
Artikel 4 Taken 
De taken van de Opleidingscommissie zijn: 
1. Advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling alvorens het College van 

Bestuur deze regeling vaststelt; 
2. Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling; 
3. Het desgevraagd of uit eigen beweging uitbrengen van advies aan de 

medezeggenschapsraad, de opleidingsdirecteur of het College van Bestuur over alle andere 
aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding. 

De opleidingscommissie zendt de adviezen, bedoeld onder lid 1 en 2, ter kennisneming aan de 
medezeggenschapsraad.  
 
 
Artikel 5 Terugkoppeling 
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.  
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Artikel 6 Geschil 
Wanneer adviezen van de opleidingscommissies niet of onvoldoende worden opgevolgd door of 
namens het College van Bestuur kan de MR hierover een geschil aanhangig maken bij de 
Geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs, zoals is voorzien in artikel 9.40 lid 7 
jo.artikel 10.26 lid 2 WHW. De MR is zelfstandig bevoegd hiertoe te besluiten maar in geval van 
het aanhangig maken van een geschil dient dit te stroken met de inhoud van de door de 
opleidingscommissie ingenomen standpunten en uitgebrachte adviezen.  
 
Artikel 7 Faciliteiten 
1. De urenvergoeding voor personeelsleden bedraagt veertig uren per studiejaar. Dit is 

gebaseerd op zes vergaderingen per jaar plus voorbereiding op de vergadering.  
2. Voor de urenvergoeding van studentleden wordt verwezen naar de honoreringsregeling. 


