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Reglement Opleidingscommissie 
Theologische Universiteit Apeldoorn 
 
 
Artikel 1 – Begripsbepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1. De OC: de opleidingscommissie zoals bedoeld in artikel 9.18 van de Wet op Hoger onderwijs en 

Wetenschappelijk onderzoek. 
2. WHW: Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. 
3. Het bestuur: het college van bestuur. 
4. Het coho: het college van hoogleraren. 
 
Artikel 2 - Positie binnen de TUA 
1. Aan de TUA functioneert één OC voor zowel de bachelor- als de masteropleiding. 
2. De commissie is een adviesorgaan ten behoeve van het bestuur, dat deze taak heeft gedelegeerd 

aan het coho. 
 
Artikel 3 – Taken en bevoegdheden 
1. De OC heeft tot taak (WHW 9.18):   

a. adviseert met betrekking tot de onderwijskwaliteit; 
b. brengt advies uit over de  onderwijs- en examenregeling; 
c. beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling en 
d. brengt desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan het coho over alle aangelegenheden 

betreffende het onderwijs. 
2. De OC zendt haar adviezen aan het coho. Het coho behandelt het advies in haar vergadering en 

stuurt een finaal advies voor vaststelling aan het bestuur. Het bestuur zendt de adviezen, 
bedoeld bij 1.b en 1.d, voor instemming of voor advies aan de universiteitsraad. 

 
Artikel 4 – De samenstelling 
1. De leden van de OC worden benoemd door het bestuur. 
2. De OC bestaat uit de conrector, een universitair docent, twee studenten uit de bachelorfase, 

twee studenten uit de masterfase, de studieadviseur en de beleidsmedewerker. 
3. De conrector is voorzitter van de OC. 
4. Een student van OC wordt benoemd als secretaris. Hij/zij krijgt daarbij ondersteuning vanuit het 

secretariaat. 
5. Van het lidmaatschap van de OC zijn leden van de universiteitsraad en het bestuur uitgesloten. 

De rector, lid van het bestuur, treedt op als adviseur van de OC en kan om die reden de 
vergaderingen van de OC bijwonen. 

 
Artikel 5 - Benoeming en zittingsduur 
1. De conrector (tevens voorzitter) heeft  zitting in de OC, ter voorbereiding op zijn taak als rector. 
2. De universitair docent wordt benoemd voor een periode van drie jaar, met een mogelijke 

verlenging van drie jaar. 
3. Voor de benoeming van een universitair docent wordt gekeken naar geschiktheid en affiniteit 

met de OC. Dit is ter beoordeling aan de OC,  het coho en/of het bestuur.  
4. Bachelorstudenten worden in principe voor hun gehele studie benoemd (tot een maximum van 6 

jaar). 
5. Bij een vacature van een bachelorstudent, wordt een bachelorstudent benoemd. Bij een vacature 

van een masterstudent, wordt er een masterstudent benoemd. 
6. Voor de benoeming van studenten wordt gekeken naar geschiktheid en affiniteit met de OC. Dit 

is ter beoordeling aan de OC, college van hoogleraren en/of het bestuur. Er wordt gestreefd naar 
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een balans in het aantal bachelor- en masterstudenten. Indien er meer dan 2  masterstudenten 
in de OC zitting hebben, treedt de langstzittende student als eerste af. 

7. De studieadviseur en beleidsmedewerker zijn vaste leden van de OC. 
 
Artikel  6 – De werkwijze van de commissie 
1. De OC vergadert in beginsel vier keer per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 

twee leden van de commissie dit wenselijk achten. 
2. De voorzitter stelt de concept agenda op. Een exemplaar van de agenda wordt tijdig aan alle 

leden van de commissie toegezonden. 
3. De agenda en de vergaderingen van de OC zijn in principe openbaar, tenzij de commissie besluit 

in beslotenheid te vergaderen. 
4. Door een lid van de OC wordt een verslag van de vergadering van de OC opgesteld. Het verslag 

wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. 
5. De OC geeft via het mededelingenblad kennis van haar besprekingen. 

 
Artikel 7 – Slotbepaling 
1. De voorzitter zorgt ervoor dat dit reglement in acht wordt genomen. 
2. Dit besluit wordt aangehaald als “reglement opleidingscommissie”. 
 
 
Aldus vastgesteld door het  College van Bestuur in zijn vergadering van 5 december 2012 
 
 
 
Ir. W.J.A. Hanekamp 
 
 
Prof. dr. G.C. den Hertog 
 
 
 


