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Positie en verantwoordelijkheid commissie 
 
De Commissie Onderwijs & Onderzoek is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. Zij 
adviseert de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van zijn toezichttaken op de aandachtsgebieden 
onderwijs en onderzoek. 
 
De commissie adviseert de Raad van Toezicht over: 
 
 De mate waarin het onderwijsbeleid, het onderzoek, het professionaliseringsbeleid, de 

opleidingsschool en Qoers integraal op elkaar zijn afgestemd en bijdragen aan: 
kwalitatief goed onderwijs, de realisatie van het strategisch beleid en de strategische 
agenda; 

 De resultaten van het onderwijsbeleid, het onderzoek en de realisatie van de 
(kwaliteits-) doelstellingen op stichtingsniveau; 

 De wijze waarop het College van Bestuur sturing geeft aan 
kwaliteitsmanagementsystemen in de scholen die bijdragen aan: 

o de naleving van wettelijke voorschriften; 
o het behalen van onderwijsdoelstellingen op schoolniveau; 
o de ontwikkeling van het lerend vermogen van de school in brede zin. 

 
Samenstelling en bevoegdheden 

 
De commissie bestaat uit ten hoogste drie leden van de Raad van Toezicht met, bij voorkeur, 
affiniteit en/of ervaring onderwijsbeleid, kwaliteitsmanagement en onderzoek. De voorzitter en de 
leden van de commissie worden door de Raad van Toezicht benoemd. De Raad van Toezicht 
machtigt de commissie om, binnen de reikwijdte van haar verantwoordelijkheden, informatie die 
zij nodig heeft, in te winnen bij het College van Bestuur. 
 
Werkwijze 
 
De commissie vergadert in beginsel vier keer per jaar. Indien daar behoefte aan bestaat bij één of 
meerdere leden van de commissie kunnen bijzondere vergaderingen worden georganiseerd.  

 
Naast de leden van de commissie nemen aan commissievergaderingen deel een lid van het College 
van Bestuur en de Directeur Onderwijs & Onderzoek. De voorzitter van de commissie bereidt 
samen met het lid van het College van Bestuur de vergaderingen voor, mede aan de hand van de 
vraagstelling van de commissie, de beleidsagenda van relevante portefeuillehouders en aan de 
hand van de kwaliteitskalender van  Quadraam. Op basis van de voorgestelde agenda kunnen ook 
anderen, zoals een projectleider, schooldirecteur of dienstdirecteur, uitgenodigd worden om aan 
de commissievergadering deel te nemen.  
 
Alle leden van de Raad van Toezicht worden voor elke vergadering van de commissie uitgenodigd. 
 
De vergaderingen worden genotuleerd. De concept-notulen worden geagendeerd ter vergadering 
van de Raad van Toezicht. 
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