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Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
Branchecode:

College van Bestuur:
Onderwijscommissie:

Raad van Toezicht:

Statuten:

Stichting:

de code ‘Goed bestuur in het MBO”. Deze code geldt voor door de overheid 
bekostigde instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. Wanneer mbo- 
instellingen een scholengemeenschap vormen met het voortgezet onderwijs, met het 
hoger beroepsonderwijs of daarmee andere bestuurlijke of institutionele 
verbindingen hebben, wordt aanbevolen de Branchecode van toepassing te laten 
zijn op de gehele instelling, derhalve geldt binnen Landstede Groep de Branchecode 
voor het middelbaar beroepsonderwijs eveneens voor het voortgezet onderwijs, 
de vertegenwoordiger het bevoegd gezag;
de commissie van de Raad van Toezicht die zich richt op onderwijsvraagstukken, 
kwaliteitszorg en professionalisering;
de groep personen belast met het intern toezicht binnen de stichting, daaronder 
begrepen de individuele personen die belast zijn met de functie intern toezicht; 
statuten van Stichting Landstede, Stichting Agnieten College/De Boog, Stichting 
Ichthus College, Stichting Chr. VMBO voor Harderwijk en omstreken, Stichting 
Vechtdal College;
Stichting Bestuur Landstede Groep met alle daaronder ressorterende stichtingen.

Artikel 2. Algemene bepalingen
1. Het instellen van een Onderwijscommissie past bij de toezichthoudende taken zoals vermeld in 

paragraaf 4 van de branchecode.
2. De bepalingen van dit reglement zijn uitsluitend van kracht voor zover zij niet in strijd zijn met een 

wettelijk voorschrift of de statuten. In geval een bepaling van dit reglement in strijd is met een wettelijk 
voorschrift of de statuten dan kunnen aan deze bepaling geen rechten worden ontleend.

3. De Onderwijscommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.

Artikel 3. Taken
1. De Onderwijscommissie 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, de daaruit voortvloeiende professionaliseringsvraagstukken en 
besteedt in dat kader onder meer aandacht aan:
A. de visie op onderwijs, kwaliteitszorg en professionalisering;
B. de strategische ontwikkeling van het aanbod van opleidingen;

- onderwijsinnovatie en de manier waarop die wordt vormgegeven
- relatie met de arbeidsmarkt
- toegankelijkheid onderwijs
- positionering van de opleidingen in de onderwijsketen

C. de interne en externe kwaliteitszorg, waaronder het interne kwaliteitszorgsysteem;
- proces van in-, door-, en uitstroom
- deelnemerstevredenheid
- rendementen (jaar- en diplomaresultaat, VSV)
- examenresultaten (Ce-gem., SE-CE-verschil, slagingspercentages)
- toegevoegde waarde van het onderwijs (‘Bildung’)

De Onderwijscommissie verdiept zich in deze onderwerpen m.b.t. de kwaliteit van onderwijs en 
examinering en professionalisering van medewerkers, teneinde:
■ te kunnen bepalen welke onderwerpen vanuit toezichtperspectief breder in een 

vergadering van de Raad van Toezicht aan de orde dienen te komen (‘agendasetting’);
■ te verkennen wat de samenhang en achtergrond van de genoemde onderwerpen is en ze 

te bespreken vanuit het perspectief van procesopvolging en risicodetectie;
■ ten aanzien van de genoemde onderwerpen te fungeren als klankbord voor het College 

van Bestuur.



2. De Onderwijscommissie kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd voorzien van 
adviezen.

3. De Onderwijscommissie neemt bij de uitvoering van haar taken de Statuten in acht.
4. Besluiten aangaande de onderwerpen genoemd in het eerste lid van dit artikel kunnen voor 

zover zij binnen het interne toezichtkader vallen - op basis van adviezen van de 
Onderwijscommissie - slechts genomen worden door de Raad van Toezicht.

Artikel 4. Omvang en samenstelling
1. De Onderwijscommissie bestaat uit twee leden. De leden van de Onderwijscommissie zijn lid 

van de Raad van Toezicht.
2. De leden van de Onderwijscommissie zijn onderwijsinhoudelijk deskundig en/of hebben een 

sterke inhoudelijke affiniteit met de onderwerpen genoemd in artikel 3 lid 1.
3. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Onderwijswijscommissie voor maximaal vier 

jaar. Daarna kan een lid voor maximaal vier jaar worden herbenoemd.
4. De Onderwijscommissie wordt in haar werkzaamheden secretarieel bijgestaan door het 

bestuurssecretariaat.
5. Het lidmaatschap van de Onderwijscommissie eindigt:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
b. door het schriftelijk bedanken;
c. door niet-herbenoemen.

Artikel 5. Vergaderingen
1. De frequentie van vergaderen van de Onderwijscommissie wordt door de leden van de 

commissie in onderling overleg vastgesteld.
2. De Onderwijscommissie kan (een lid van) het College van Bestuur en/of de verantwoordelijke 

mensen voor de kwaliteit van het onderwijs voor MBO en VO en voor 
professionaliseringsvraagstukken uitnodigen bij een vergadering van de Onderwijscommissie 
aanwezig te zijn.

3. De Raad van Toezicht vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de 
Onderwijscommissie, het aantal vergaderingen van de Onderwijscommissie en de belangrijkste 
aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

Artikel 6. Informatievoorziening
1. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige 

informatieverstrekking aan de Onderwijscommissie.
2. De Onderwijscommissie is bevoegd, binnen haar taakgebied (zie artikel 3), elke informatie 

binnen of buiten Landstede Groep op te vragen die zij nodig acht. Zo nodig wint ze - na 
accordering door de Raad van Toezicht van een verzoek daartoe - professioneel advies in.

3. De leden van de Onderwijscommissie spreken in onderling overleg af hoe en door wie de 
informatievoorziening naar de Raad van Toezicht plaatsvindt.

Artikel 7. Diversen
1. De Onderwijscommissie toetst en beoordeelt periodiek de mate waarin dit reglement toereikend is, 
brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Toezicht en doet zo nodig 
wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de 
Onderwijscommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
3. Het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel 20 van het Reglement van 
de Raad van Toezicht, vermeldt de samenstelling van de Onderwijscommissie, het aantal 
vergaderingen van de Onderwijscommissie en de belangrijke aldaar aan de orde gekomen besluiten 
en/of adviezen aan de Raad van Toezicht.
4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en geldt voor onbepaalde tijd. Jaarlijks zal dit 

reglement geëvalueerd worden, naar aanleiding waarvan wijzigingen van dit reglement kunnen 
plaatsvinden.

2. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Onderwijscommissie.



Na ingewonnen advies van het College van Bestuur, vastgesteld door de Raad van Toezicht in zijn 
vergadering van: 30 september 2020 (datum)

Voorzitter


