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Artikel 1 Inleiding  
1.1. Dit reglement van de Commissie Onderwijs en Onderzoek (verder geduid als ‘Commissie’) is 

vastgesteld door de Raad van Toezicht van Hogeschool Amsterdam conform uitwerking III 3.2 
van de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen. 

1.2. Voor de betekenis van begrippen die in dit reglement gehanteerd worden, wordt verwezen naar 
artikel 1 van het Bestuur- en beheersreglement HvA.  
 

 
Artikel 2 Samenstelling en organisatie  
2.1. De Commissie bestaat uit maximaal drie leden van de Raad van Toezicht. De Commissie kiest 

uit haar midden een voorzitter.  
2.2.  De samenstelling van de Commissie wordt bekend gemaakt in het jaarverslag en via de website 

van de hogeschool.  
2.3.  De Commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Raad van 

Toezicht, maar ten minste tweemaal per jaar. Vergaderingen kunnen door elk van de 
commissieleden bijeengeroepen worden. De rector HvA en de studentassessor HvA wonen de 
vergaderingen van de commissie bij. De Commissie kan andere leden van het College van 
Bestuur uitnodigen (een deel van) haar vergadering bij te wonen. 

2.4.  Verslagen van de vergaderingen worden zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld aan de 
Raad van Toezicht, alsmede aan het College van Bestuur.  
 

 
Artikel 3 Doelstelling, taken en verantwoordelijkheden  
3.1.  De Commissie ondersteunt de Raad van Toezicht door voorbereidende werkzaamheden te 

verrichten voor wat betreft het toezicht op de ontwikkelingen van het Onderwijs en het 
Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam.  

 
3.2 De commissie volgt namens de Raad van Toezicht en adviseert de Raad van Toezicht over: 

a. het Onderwijs- en Onderzoeksbeleid en daarmee samenhangend innovaties en impact; 
b. het kwaliteitsbeleid en accreditaties; 
c. naleving van de relevante wet- regelgeving; 
d. bespreken relevante landelijke en regionale ontwikkelingen, en  
e. alle andere aangelegenheden die van belang zijn voor het toezicht van de Raad van 

Toezicht op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.   
 
3.3 De Commissie is binnen haar verantwoordelijkheidsgebied bevoegd de informatie, die zij nodig 

acht, op te vragen. Zo nodig wint de Commissie extern advies in.  

3.4  De Commissie informeert de Raad van Toezicht over haar belangrijkste overwegingen en 
bevindingen, alsmede over de omstandigheden en vraagstukken die van belang zijn voor de 
besluitvorming door de Raad van Toezicht.  

 
Artikel 4 Inwerkingtreding en publicatie van dit reglement  
Dit reglement treedt in werking op 26 juni 2019 en wordt op de website van de hogeschool geplaatst. 
Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 26 juni 2019. 


