
 

DEF Reglement instelling commissies door de Raad van Toezicht 

Uitwerking van artikel 12 van de statuten 

1. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc commissies 
benoemen en deze belasten met nader door de Raad van Toezicht omschreven 
taken. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de Raad van 
Toezicht.  

2. De Raad van Toezicht kent in elk geval een Auditcommissie, een 
onderwijscommissie en een renumeratiecommissie. 

3. De Raad van Toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten, die zijn 
voorbereid door commissies uit zijn midden. Een commissie kan slechts die 
bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft 
toegekend en zijn kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan 
de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen. 

4. Elke commissie dient de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig te informeren over 
de wijze waarop zij van de bevoegdheden gebruik heeft gemaakt. Alle leden van 
de Raad van Toezicht hebben vrije toegang tot alle vergaderingen en gegevens 
van de commissies. 

5. Elke commissie draagt zorg voor een adequate informatieverstrekking naar het 
College van Bestuur. In beginsel woont het College van Bestuur de bijeenkomsten 
van een commissie bij. Bij haar werkzaamheden wordt een commissie 
ondersteund door de beleidsadviseurs.  

6. De Raad van Toezicht kan voor een commissie een reglement opstellen en die ten 
allen tijde wijzigen. 
 

Auditcommissie  

1.  De auditcommissie bestaat tenminste uit twee leden 
2.  De auditcommissie heeft tot taak: 

• het houden van toezicht en het uitoefenen van (al dan niet voorafgaande) 
controle op de werking van de interne risicobeheersings- en controle systemen 

• het adviseren aan de Raad van Toezicht 

 

Renumeratiecommissie 

1. De renumeratiecommissie bestaat uit minimaal twee leden 
2. De renumeratiecommissie heeft tot taak:  

• het uitvoeren van de gesprekkencyclus met de leden van het College van 
Bestuur 

• het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht betreffende   
het bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van de leden van het College van 
Bestuur  
 



Onderwijscommissie 

1. De onderwijscommissie bestaat uit minimaal twee leden. 
2. De onderwijscommissie heeft tot taak: 

• het adviseren van  de Raad van Toezicht betreffende  de beoordeling van de 
kwaliteit en voortgang van het strategisch onderwijsbeleid; 

• het adviseren van de Raad van Toezicht betreffende  de kwaliteitsanalyses 
van het College van Bestuur betreffende  de onderwijsresultaten, het 
onderwijsproces en de effectiviteit van de verbetertrajecten.   

 

Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 14 april 2015 


