Toezicht kwaliteitsborging Hoger Onderwijs stelsel

Overheid
Minister

Adviseren van de Minister over het intrekken van
accreditatie en toets nieuwe opleiding (art. 5a.2).
Ook kan de minister de aanwijzing van de instelling
intrekken (art. 6.12)

Het College van Bestuur is verplicht het
jaarverslag in te dienen. Dit omvat
mede het voorgenomen beleid t.a.v. de
werkzaamheden van deinstelling, mede
in het licht van de uitkomsten van de
kwaliteitsbeoordeling. (art. 2.9)
Het college van bestuur verstrekt de
Minister de gevraagde inlichtingen
omtrent de universiteit. (art. 9.7)

Universiteit

De Minister benoemt de Raad van
Toezicht welke toeziet op het
College van Bestuur van de
universiteit (art. 9.7.2)
De Raad van Toezicht is
verantwoording verschuldigd aan
de Minister. (art. 9.9)

Raad van
Toezicht

Inspectie Hoger Onderwijs

De Minister kan onderzoek laten verrichten naar de kwaliteit van de werkzaamheden van de instelling. (art. 1.18)

Rapporteren over de profilering in het hoger onderwijs
en onderzoek en het publiceren van een ‘mid-termreview’ over de wijze waarop de individuele
instellingen uitvoering geven aan hun plannen.
(instellingsbesluit reviewcommissie, art. 3)

Review commissie

NVAO

De instelling kan een instellingstoets
kwaliteitszorg aanvragen waarbij wordt gekeken
naar de visie op het kwaliteit van onderwijs; de
vormgeving en effectiviteit van interne
kwaliteitszorg; het gevoerde beleid op het
gebied van personeel en voorzieningen;
voorzieningen die toegankelijkheid en
studeerbaarheid voor studenten met een
functiebeperking bevorderen. (art. 5a.13.b)

Commissie
Doelmatigheid
Hoger Onderwijs

Bij de aanvraag om
accreditatie voor een
nieuwe bekostigde
opleiding dient er
tevens een macrodoelmatigheidstoets te
worden aangevraagd.

Bij de aanvraag om accreditatie
voor een opleiding wordt gekeken
naar het beoogde eindniveau, gelet
op wat internationaal gewenst of
gangbaar is; inhoud en opzet van
het programma, kwaliteit en
kwantiteit personeel en
opleidingsspecifieke voorzieningen;
het gerealiseerde eindniveau, gelet
op hetgeen internationaal gangbaar
is. (art. 5a.13f)

Verantwoording over de realisatie van de afspraken via
de jaarverslagen

Algemene Rekenkamer

De inspectie heeft de volgende taken volgens de Wet op
het onderwijstoezicht:
- Het beoordelen en bevorderen van de naleving van
de onderwijswet en de voorschriften
- Het beoordelen en bevorderen van de kwaliteit van
het stelsel van accreditatie, bedoeld in de WHW
- Het beoordelen en bevorderen van de financiële
rechtmatigheid door in ieder geval het verrichten
van onderzoek naar de rechtmatige verkrijging van
bekostiging
- Het beoordelen en bevorderen van de
rechtmatigheid en doeltreffendheid.
Ten behoeve van de bovengenoemde taken (art. 3)
onderzoekt de inspectie de naleving van de wettelijke
voorschriften en de financiële rechtmatigheid bij
instellingen voor hoger onderwijs.
De inspectie kan ook in incidentele gevallen onderzoek
verrichten op aanwijzing van de minister dan wel uit
eigen beweging.

Medezeggenschap
De medezeggenschap heeft
instemmingsrecht op elk door het CvB
te nemen besluit over onder andere:
het instellingsplan, de vormgeving van
het systeem van kwaliteitszorg en het
studentenstatuut. (art. 9.33)
Het CvB stelt de leden van de
universiteitsraad in de gelegenheid om
scholing te ontvangen. (art. 9.48)

Faculteit

De Raad van Toezicht houdt met
het oog op de taken van de
universiteit toezicht op de
uitvoering van de werkzaamheden
en staat het college met raad
terzijde. (art. 9.8)

College van Bestuur

Opleiding
Toezicht &
verantwoording (art. 9.5)

Het college van bestuur is belast met het bestuur van de universiteit in haar geheel en met het beheer daarvan. Het
college van bestuur stelt een bestuurs- en beheersreglement ter regeling van het bestuur, het beheer en de inrichting van
de universiteit vast. (art. 9.4)
Eenmaal per zes jaar wordt er een instellingsplan vastgesteld met o.a. voornemens ter verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs en de inrichting van de opleidingen. (art. 2.2)
Het instellingsbestuur stelt voor (elke groep van) opleiding(en) een onderwijs en examenregeling vast. Hierin worden alle
geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd m.b.t. het onderwijs en de examens. Onder andere: de inhoud
van de opleidingen en de daaraan verbonden examen, de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzichten en
vaardigheden, de geldigheidsduur van tentamens, of tentamens mondeling of schriftelijk worden afgenomen. (art. 7.13)
Het instellingsbestuur verstrekt zodanige informatie aan studenten en aanstaande studenten over de instelling, het te
volgen onderwijs en de opleidingsnamen dat het die persoon in staat stelt opleidingsmogelijkheden te vergelijken en zich
een goed oordeel te vormen over de inhoud en de inrichting van het onderwijs. (art. 7.15)
Het instellingsbestuur reikt iedere student bij de eerste inschrijving voor een opleiding het studentenstatuut uit. Het
opleidingsspecifieke deel bevat in elk geval: beschrijving studieopbouw en ondersteunende faciliteiten; de onderwijs- en
examenregeling; overige procedures m.b.t de opleiding. (art. 7.59)
Het instellingsbestuur richt een toegankelijke en eenduidige faciliteit voor klachten in. Het instellingsbestuur handelt een
klacht van een betrokkene in overeenstemming met de Algemene wet bestuursrecht af. (art. 7.59b)
Elke instelling voor hoger onderwijs heeft een college van beroep voor de examens. Het college van beroep is bevoegd
ten aanzien van o.a. de volgende beslissingen: bindend studieadvies, het afsluitend examen, omvang van vrijstellingen,
beslissingen examencommissies en examinatoren. (art. 7.61)
Elke instelling voor hoger onderwijs heeft een geschillencommissie. De geschillencommissie brengt aan het
instellingsbestuur advies uit over de bezwaren m.b.t. andere beslissingen, dan wel het ontbreken ervan op basis van de
wet en de daarop gebaseerde regelingen (art. 7.63a)

Decaan

De decaan is belast met de algemene
leiding van de faculteit, onder andere:
onderwijs- en examenregeling
vaststellen (en erop toezien), instellen
examencommissie, regels voor
vrijstellingen. (art. 9.15)

Opleidingsbestuur of -directeur

Medezeggenschap dient in te stemmen
met het faculteitsreglement en
bepaalde onderdelen van de
onderwijs- en examen regeling. (art.
9.38)

De opleidingscommissie geeft advies over de
onderwijs- en examenregeling en beoordeelt
jaarlijks de wijze van uitvoering van de OER.
Verder geeft zij ongevraagd advies aan het
bestuur van de opleiding over alle
aangelegenheden betreffende het onderwijs.
(art. 9.18)

Medezeggenschap

Opleidingscommissie

De examencommissie (intern
toezichthouder) stelt op objectieve en
deskundige wijze vast of de student aan de
gestelde voorwaarden voldoet om een
graad te verkrijgen. (art. 7.12a)

Examencommissie

Het instellingsbestuur draagt zorg voor het
onafhankelijk en deskundig functioneren
van de examencommissie. (art. 7.12a)
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