
DE OPLEIDINGSCOMMISSIE
MEEPRATEN ÉN MEEBESLISSEN

ELKE OPLEIDING HEEFT EEN OPLEIDINGSCOMMISSIE (OC) DIE DE KWALITEIT VAN DE 
OPLEIDING BEWAAKT. DE OC BESTAAT UIT STUDENTEN EN DOCENTEN (50/50) EN IS 
VANAF SEPTEMBER 2017 OFFICIEEL EEN MEDEZEGGENSCHAPSORGAAN. DE OC 
GEEFT DUS NIET ALLEEN ADVIES, MAAR MAG NU OOK MEEBESLISSEN OVER 
BELANGRIJKE ZAKEN BINNEN DE OPLEIDING.

WAT DOET DE OPLEIDINGSCOMMISSIE? DE OC:

► adviseert over de inhoud van de opleiding, de wijze waarop het onderwijs gegeven wordt en 

de examinering e.d.

► adviseert over de Onderwijs- en Examen Regeling (OER) en heeft instemmingsrecht op 

bepaalde OER-onderdelen, zoals de inhoud van afstudeerrichtingen, de studielast en de vorm 

van onderwijsevaluatie. Jaarlijks beoordeelt zij de wijze waarop de (OER) wordt uitgevoerd.

► bespreekt onderwijsevaluaties, signaleert en analyseert de ontwikkelingen binnen de opleiding 

en adviseert de opleidingsmanager over verbetermaatregelen.

► houdt continu in de gaten welke problemen er spelen bij studenten en medewerkers, 

bijvoorbeeld door met hen gesprekken te voeren of enquêtes te houden.



HOE ZIT HET OOK ALWEER?

Bij de HvA zijn op verschillende niveaus 

medezeggenschapsorganen actief. Je hebt 

o.a. de Centrale Medezeggenschapsraad 

(CMR), de Deelraad Techniek (DT) en de 

Opleidingscommissie. In deze organen zijn 

zowel studenten als medewerkers 

vertegenwoordigd. 

De OC is het eerst aangesproken 

medezeggenschapsorgaan als het gaat om de 

opleidingskwaliteit en is dan ook een 

belangrijke gesprekspartner van de 

opleidingsmanager en de decaan. De OC 

heeft regelmatig contact met de Deelraad en 

de Examencommissie. Je kunt ook zelf de OC 

benaderen met adviezen, vragen of suggesties 

over de opleiding.

WIL JIJ LID WORDEN VAN DE OC?

Met medezeggenschap heeft de OC een nog 

belangrijkere positie dan voorheen en een 

stem in de vormgeving van de opleiding. Elk 

jaar zoekt de opleidingscommissie nieuwe 

leden. Wil jij als student of medewerker actief 

een bijdrage leveren aan het verbeteren van 

de opleiding en bestuurlijke ervaring 

opdoen? Mail jouw opleidingscommissie en 

laat je informeren over de beschikbare 

vergoedingen (medewerkers krijgen tijd en 

studenten een financiële vergoeding).

MEER WETEN OVER DE OC?

Bekijk meer informatie over 

medezeggenschap en de 

opleidingscommissies van faculteit Techniek in 

de A-Z of volg jouw OC via ft.mijnhva.nl.

OPLEIDINGSCOMMISSIES FACULTEIT 

TECHNIEK

Aviation

oc-avi@hva.nl

Built Environment 

oc-be@hva.nl

Engineering  

oc-engineering@hva.nl

Forensisch Onderzoek 

oc-fo@hva.nl

Logistics Engineering & Logistics Management

oclog@hva.nl

Maritiem Officier

oc-mo@hva.nl

Toegepaste Wiskunde

octw@hva.nl


