
  

2017-2018 

 

Faculteit der Sociale Wetenschappen 
 

 

 

Huishoudelijk reglement van de opleidingscommissie 

van de opleidingen 

Pedagogische Wetenschappen 

Education and Child Studies 

Developmental Psychopathology in Education and Child 

Studies 

 

 
zoals bedoeld in 9.18 lid 3 van de WHW 

 

 

 

 

Vastgesteld op 22-2-2018 

  



Algemene bepalingen, definities en afkortingen 
 

Het huishoudelijk reglement is een wettelijk voorgeschreven reglement (artikel 9.18 & 9.31 WHW) 

voor de zaken van huishoudelijke aard. 

 

Afkortingen  

• OC    Opleidingscommissie  

• WHW    Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  

• OER    Onderwijs- en Examenregeling 

• BBR   Bestuurs- en beheersreglement  

 

Definities  

• Faculteitsreglement: reglement als bedoeld in artikel 9.14 van de WHW.  

• Opleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3 van de WHW.  

• Opleidingscommissie: commissie als bedoeld in artikel 9.18 van de WHW.  

• Studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het 

daaropvolgende jaar.  

• Bestuurs- en beheersreglement: reglement als bedoeld in artikel 9.4 van de WHW.  

 

Artikel 1: Samenstelling van de opleidingscommissie  
1.1 De OC bestaat uit 12 leden. 

1.2 De OC bestaat voor de helft uit studenten en voor de andere helft uit docenten.  

1.3 Studenten worden voor minstens een jaar gekozen door en uit de studenten van de opleiding. De 

zittingstermijn is 2 jaar,  waarbij herverkiezing mogelijk is. Er wordt gestreefd naar continuïteit in 

de bezetting  en een evenwichtige verdeling van studenten over de studiejaren en opleidingen.  

1.4 De docentleden worden door het faculteitsbestuur voor 2 jaar benoemd uit het personeel dat belast 

is met de verzorging van het onderwijs in de desbetreffende opleiding op voorstel van het 

opleidingsbestuur.  

1.5 Het lidmaatschap van de OC is onverenigbaar met dat van het opleidingsbestuur. 

1.6 De verkiezing van studentleden van de OC vindt plaats in september. Zie artikel 4. 
1.7 De secretaris van de OC is studieadviseur en woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. 

1.8  Het opleidingsbestuur nodigt de docenten van de opleiding uit te solliciteren op de vacature(s) in 

de OC. Er wordt gestreefd naar  een evenwichtige verdeling  van docenten over studiejaren en 

opleidingen . 

1.9 De opleidingsmanager woont q.q. de vergadering van de opleidingscommissie bij als toehoorder. 

De opleidingscommissie kan ook andere toehoorders toelaten. 

 



Artikel 2: Taken van de opleidingscommissie  
2.1 De commissie heeft tot taak  te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van 

de opleiding. 

2.2 De commissie adviseert het Faculteitsbestuur over de vaststelling en de wijziging van de OER van 

de opleiding met betrekking tot de punten a, f, h-u en x1 uit Artikel 7.13, lid 2 van de WHW. 

2.3 De commissie stemt in met de vaststelling en de wijziging van de OER van de opleiding met 

betrekking tot de punten a1, b-e, g en v2 uit Artikel 7.13, lid 2 van de WHW. 

2.4 De OC bespreekt de onderwijsevaluaties. 

2.5 De OC adviseert over  en levert een actieve bijdrage aan het opleidingsjaarverslag van het Instituut. 

2.6 De OC kan gevraagd en ongevraagd adviseren aan het opleidingsbestuur en de examencommissie 

over gesignaleerde knelpunten en mogelijke verbeteracties m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs. 

2.7 De OC heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid met het opleidingsbestuur voor de 

communicatie naar studenten en docenten over zaken die betrekking hebben op de kwaliteit van 

onderwijs. 

2.8 De OC bespreekt curriculumevaluaties  van de bachelor en de (research) master, minor-evaluaties,  

analyses van  studenttevredenheidsonderzoeken zoals de NSE en de NAE, de Keuzegids Hoger 

Onderwijs. 

 

Artikel 3: Werkwijze OC 
3.1 De OC vergadert ten minste 9 maal per jaar, en voorts zo dikwijls als de voorzitter gewenst acht. 

3.2 De vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter, in overleg met secretaris.  

3.3 De secretaris zorgt voor een verslag van de vergadering, dat in de volgende vergadering ter 

goedkeuring wordt voorgelegd. 

3.4 De OC voert minstens tweemaal per jaar overleg met het opleidingsbestuur over alle 

aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding. Uitnodigingen voor de 

overlegvergaderingen worden minimaal één week voor de vergadering schriftelijk aan het 

opleidingsbestuur verzonden, onder opgave van de te bespreken onderwerpen. Hiertoe behoort in 

elk geval het opleidingsjaarverslag. 

3.5 De OC spreekt het opleidingsbestuur zo nodig aan op het tijdig (binnen twee maanden) geven van 

een schriftelijke en gemotiveerde reactie op haar adviezen.  

3.6 Aan het begin van het collegejaar stelt de OC een jaarwerkplan vast.  

3.7 De OC zendt een aan het opleidingsbestuur uitgebracht advies tevens ter kennisneming aan de 

faculteitsraad. 

3.8 De OC informeert op de volgende wijze  studenten en docenten over haar werkzaamheden en 

adviezen aan het opleidingsbestuur en de faculteitsraad: Het opstellen van het jaarverslag van de 

 
1 Zie https://opleidingscommissies.nl/wp-content/uploads/2016/10/Overzicht-instemmingsrechten-OER.pdf voor een 
overzicht. 
 
 

https://opleidingscommissies.nl/wp-content/uploads/2016/10/Overzicht-instemmingsrechten-OER.pdf


OC ; via presentaties in onderwijsonderdelen; via de nieuwsbrief van de OC; in de bijeenkomsten 

in het kader van de overlegstructuur onderwijs; in bijeenkomsten voor studenten. 

Artikel 4: Verkiezing van de student-leden  
4.1 De verkiezing van de studentleden van de OC geschiedt onder verantwoordelijkheid van  het 

student-lid van het opleidingsbestuur. Het stembureau bestaat uit het student-lid van het 

opleidingsbestuur en een student-lid van de OC. De benoeming van deze mensen geschiedt door 

het opleidingsbestuur op voordracht van de OC. 

4.2 De taak van het stembureau is het in samenspraak met de secretaris van de OC voorbereiden en 

uitvoeren van de jaarlijkse verkiezing van de studentleden van de OC alsmede het vaststellen van 

de uitslag van deze verkiezingen. 

4.3 Alle voor de opleiding(en) ingeschreven studenten worden geïnformeerd over de mogelijkheid tot 

en wijze van kandidaatstelling.  

4.4 Het stembureau regelt de anonimiteit van de verkiezingen en waarborgt een goede gang van zaken. 

4.5 Stemming vindt alleen plaats indien het aantal kandidaat-leden voor de OC groter is dan het aantal 

beschikbare plekken.  

4.6 De werving en eventuele  verkiezing van een eerstejaarsstudent vindt zo nodig plaats gedurende het 

cursusjaar en deze student blijft minimaal een jaar lid . De zittingstermijn is 2 jaar; herverkiezing is 

mogelijk. 

Artikel 5: Slotbepaling 

5.1 Het Huishoudelijk Reglement is opgesteld door de OC en vastgesteld op 22-2-2018 

5.2 Het reglement wordt ter kennisneming verstuurd naar het opleidingsbestuur en het 

faculteitsbestuur. 

5.3 Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement treden in werking met ingang van de dag volgende 

op die van de vaststelling door OC.  

5.4 In gevallen waarin niet voorzien wordt door dit Huishoudelijk Reglement, beslist de OC. 
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