ArtEZ hogeschool voor de kunsten
| Raad van Toezicht

Reglement Onderwijs- en onderzoekcommissie
Artikel 1 Doel
De Onderwijs- en onderzoekcommissie (verder te noemen: de commissie) ondersteunt en adviseert
de Raad van Toezicht over het beleid van ArtEZ ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs en
onderzoek.
Artikel 2 Werkzaamheden
1. De commissie bereidt waar nodig besluitvorming ter zake van de Raad van Toezicht voor.
2. De commissie rapporteert haar bevindingen en aanbevelingen aan de Raad van Toezicht, waarbij
de Raad van Toezicht geheel verantwoordelijk blijft voor zijn taken en de door de commissie
uitgevoerde werkzaamheden.
3. De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de Raad van Toezicht.
Artikel 3 Samenstelling
1. De commissie telt in beginsel twee leden die worden benoemd uit en door de Raad van Toezicht.
2. Ten minste een lid van de commissie heeft relevante kennis en ervaring op het gebied van hoger
onderwijs en onderzoek.
3. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.
4. De zittingsduur van leden van de commissie bedraagt vier jaar of tot einde lidmaatschap Raad van
Toezicht.
5. Onmiddellijke herbenoeming van leden van de commissie door de Raad van Toezicht is mogelijk.
Artikel 4 Werkwijze
1. De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht en ten minste twee keer per jaar.
2. De commissie bepaalt of en wanneer de portefeuillehouder(s) onderwijs en onderzoek van het
College van Bestuur bij de vergadering aanwezig zijn.
3. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige informatieverstrekking
aan de commissie. De commissie is bevoegd binnen zijn eigen taken en verantwoordelijkheden,
informatie en advies binnen of buiten de hogeschool op te vragen die zij nodig acht.
4. Interne besluitvorming binnen de commissie vindt plaats op basis van unanimiteit.
5. Verslagen van vergaderingen worden zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld aan
commissieleden en aan de overige leden van de Raad van Toezicht, alsmede aan het College van
Bestuur.
6. De commissie ziet er op toe dat het jaarlijks verslag van haar werkzaamheden deel uitmaakt van
het jaarverslag van de Raad van Toezicht.
7. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Dit reglement is door de Raad van Toezicht vastgesteld op 16 december 2016 en treedt per direct in
werking.

