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1999 = 2010 = 2016

2017 WVB

1. Taak en bevoegdheden

2. Samenstelling

3. Facilitering

4. Werkwijze

OC VAN BACHELORS IN BEKOSTIGD HO



September 2017-WVB  

- het adviseren over het bevorderen en waarborgen van 

de kwaliteit van de opleiding

- instemmingsrechten delen OER 

- direct toegang tot geschillencommissie

1 januari 2017

- nieuw kader opleidingsaccreditatie 2016 (in zelfevaluatie 
studenten eigen hoofdstuk en/of advies oc)

1a. TAAK EN BEVOEGDHEDEN in WVB



1b. TAAKINVULLING in 2016

Activiteiten                                    wo                                                

- aantal gevraagde adviezen 8

- advies over concept OER 93%

- advies over kwaliteit docenten 69%

- gemiddeld aantal uren per maand student   6 uur

- gemiddeld aantal uren per maand docent    8 uur  

- oc krijgt altijd beargumenteerde reactie 14%

Grote diversiteit

10% tijdelijk geen oc



1c. TIPS OVER TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Tips in Recht van Spreken

- jaarplanning en jaarverslag oc (continuïteit)

- huishoudelijk reglement (zie ISO handreiking)

- vraag procesregie door management (incl. OER 
instellingsbreed en oud)

- schep duidelijkheid over taakafbakening:

* adviseren of meewerken aan vernieuwing

* adviseren aan management of aan examencie

* eigen taken bepalen of opdracht van management



2a. SAMENSTELLING 

September 2017 (WVB)

Oc bestaat uit 50% studenten en 50% personeel

Verkiezingen tenzij jaarlijks anders bepaald

2016

- hbo: meer studenten in oc dan docenten

- 50% studenten heeft geen weet van oc

- nergens verkiezingen

- lastig docenten te vinden



2b. TIPS OVER SAMENSTELLING 

Tips in Recht van Spreken:

- Studentvoorzitter, vooroverleg, studentenkring

- Achterban via bijvoorbeeld studentenpanel, steun bestuur

- Resultaten voorop in de informatie

- Verkiezingen gelijktijdig met MR?



3a. FACILITERING

September 2017 (WVB)

- recht op ambtelijke, financiële en juridische ondersteuning

- scholingsbudget i.o.m. bestuur vastgesteld

2016 hbo  - wo

- tevreden over het aantal uren voor oc 40% - 42%

- voldoende ambtelijke ondersteuning 23% - 54%

- voldoende scholingsmogelijkheden 48% - 37%

- voldoende ondersteuning contact achterban 38% - 36%

Grootste wens: hulp bij bereiken achterban



3b. TIPS OVER FACILITERING

Tips in Recht van Spreken:

- bestuur maakt bijdrage oc zichtbaar

- professionalisering WVB, ook management

- leren van elkaar en www.opleidingscommissies.nl

http://www.opleidingscommissies.nl/


4a. WERKWIJZE 

September 2017 (WVB)

- verplichting tot huishoudelijk reglement

- recht op 2 keer per jaar overleg met bestuur 

2016

- mijn oc heeft jaarplanning 41%

- mijn oc heeft reglement 41%

- aantal keer per jaar overleg met andere oc’s 1,4 keer 

- aantal keer per jaar overleg met MR 2 keer

- mijn oc wordt meestal tijdig geïnformeerd 53%

- aantal keer per jaar overleg met management 4,2 keer



4b. TIPS OVER DE WERKWIJZE 

Tips:

- agenda, notulen, standaard adviesformulier 

- werken in duo’s docent/student

- gericht uitnodigen manager, EC, curriculumcie

- starten met heidag, scholing

- afstemming andere oc’s en MR

- voorbeelden op www.opleidingscommissies.nl

http://www.opleidingscommissies.nl/


TOT SLOT

In 2017:

- een schepje erbovenop: blokevaluaties, kwaliteitszorg

- eigen prioriteiten in jaarplan

- instemmingsrecht OER vergt regie

- betere facilitering

- 50% personeel en mogelijk verkiezingen

- zichtbaarheid en relatie achterban

www.opleidingscommissies.nl

m.pol@owinsp.nl

http://www.opleidingscommissies.nl/
mailto:m.pol@owinsp.nl

