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Ten geleide  

 

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Klasse heeft, nu de (financiële) bedrijfsvoering geborgd lijkt, 

ruimte om meer aandacht te besteden aan de kernactiviteit van de organisatie, aan (de kwaliteit van) 

het onderwijs. In dit reglement geeft de RvT aan hoe zij toezicht wil houden op onderwijskwaliteit. 

 

Doel  

De RvT wil, gegeven haar rol en verantwoordelijkheid, periodiek geïnformeerd worden over de 

kwaliteit van het onderwijs dat door de verschillende scholen wordt gegeven. Het gaat in het 

bijzonder om kwaliteitsbeoordeling, een analyse van sterke en zwakke punten en het beleid dat 

moet leiden tot het systematisch en gestructureerd werken aan de voortdurende verbetering van 

onderwijskwaliteit.  

 

Onderwijskwaliteit 

Onderwijskwaliteit kan worden omschreven als de leerprestaties en sociaal-emotionele 

vaardigheden (cognitieve- en niet cognitieve vaardigheden) van de leerlingen. De RvT heeft in haar 

toetsingskader eigen criteria geformuleerd betreffende de onderwijskwaliteit. De commissie 

onderwijskwaliteit baseert zich op dit toetsingskader (versie 10 april 2015). Daarnaast wil de RvT 

speciale aandacht besteden aan de opbrengst van de investeringen in oefen- en verwerkingssoftware 

op de scholen van Klasse.  

 

De commissie realiseert zich dat onderwijskwaliteit meer inhoudt dan het meten van leerprestaties. 

Wanneer de RvT als vanzelfsprekend toezicht houdt op onderwijskwaliteit, kan gezocht worden naar 

manieren om toezicht te houden op onderwijskwaliteit in een bredere betekenis. 

 

 

Artikel 1  Vaststelling en reikwijdte reglement onderwijscommissie 

 

De onderwijscommissie van de Raad van Toezicht (RvT) houdt zich bezig met (het beleid inzake) de 

kwaliteit van het onderwijs dat door de verschillende scholen van Stichting Klasse wordt gegeven.  

 

Dit reglement geeft regels met betrekking tot de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, 

samenstelling en werkwijze van de onderwijscommissie weer. Deze regels dienen door de 

onderwijscommissie als geheel dan wel door ieder lid van de commissie afzonderlijk, te worden 

nageleefd.  

 

 

Artikel 2  Taken en bevoegdheden  
 

1. De algemene taak van de commissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de RvT 

op het specifieke werkterrein van de commissie, met als doel de RvT te ondersteunen in zijn 

toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de kwaliteit van het 

onderwijs en de daarmee verbonden organisatorische en personele aspecten; 

2. De onderwijscommissie treedt tevens op als adviseur/sparringpartner van het College van 

Bestuur (CvB). 
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Tot de concrete taken van de commissie behoren: 

a. het voeren van overleg met en het geven van advies aan het CvB over het te voeren 

onderwijskundig beleid en de ontwikkelingen hierin; 

b. het voeren van overleg met en het geven van advies aan het CvB over het onderdeel 

onderwijs(-kwaliteit) van het strategisch beleidsplan, het jaarverslag en het jaarplan; 

c. het voeren van overleg met en het geven van advies aan het CvB over de wijze waarop zij de 

borging en de optimalisering van onderwijskwaliteit en de kwaliteit van schooladviezen 

realiseert; 

d. het geven van advies over de realisatie van de geplande prestaties op het gebied van 

onderwijskwaliteit en de kwaliteit van schooladviezen; 

e. het voeren van overleg over het resultaat van het toezicht door de Onderwijsinspectie, ‘de 

Staat van de Instelling’ en de eventueel hieruit voortvloeiende afspraken inzake het toezicht 

dat daarop volgt;  

f. het voeren van overleg over de resultaten betreffende onderwijskwaliteit uit de 

verschillende interne en externe onderzoeken betreffende onderwijskwaliteit en 

tevredenheid van stakeholders. 

 

 

Artikel 3  Samenstelling onderwijscommissie  

 

1. De onderwijscommissie bestaat uit minimaal twee leden van de RvT. 

2. De RvT kan te allen tijde leden van de onderwijscommissie benoemen en ontslaan. 

3. De RvT wijst één van de leden van de onderwijscommissie aan als voorzitter van de commissie. 

Het voorzitterschap wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht.  

 

 

Artikel 4  Vergaderingen onderwijscommissie 

  

1. De onderwijscommissie vergadert zo vaak als nodig, maar minimaal twee maal per jaar.  

2. De commissie kan onafhankelijke adviseurs en deskundigen uitnodigen voor haar vergadering.  

3. Bij de vergaderingen van de onderwijscommissie is normaliter het CvB vertegenwoordigd en is  

de beleidsmedewerker onderwijs(kwaliteit) aanwezig.  

4. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden zo veel 

mogelijk kort voor vergaderingen van de RvT plaats.  

5. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. Desgewenst kan de onderwijscommissie 

gebruik maken van een notulist, voor welke volstrekte vertrouwelijkheid geldt.  

6. Ieder lid van de RvT heeft het recht om vergaderingen van de onderwijscommissie bij te wonen.  

 

 

Artikel 5  Rapportage aan de Raad van Toezicht 

  

1. De onderwijscommissie informeert de RvT duidelijk en tijdig over de wijze waarop zij van de 

toegekende bevoegdheden gebruik heeft gemaakt. Tevens informeert de onderwijscommissie de 

RvT over belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheid.  
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2. De verslagen van de vergaderingen van de onderwijscommissie worden geagendeerd in de 

eerstvolgende RvT-vergadering. De voorzitter van de onderwijscommissie brengt mondeling 

verslag uit tijdens de RvT-vergadering over de resultaten van het overleg van de commissie.  

3. In de bijdrage van de RvT aan het jaarverslag worden de samenstelling van de 

onderwijscommissie, het aantal vergaderingen van de commissie en de besproken onderwerpen 

vermeld.  

 

Artikel 6   Informatieverstrekking 

 

a. De RvT vraagt via de commissie aan het CvB om minimaal twee keer per jaar te worden 

geïnformeerd over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit van de verschillende scholen aan 

de hand van bestuursrapportages. 

b. Het CvB voegt een analyse van de ontwikkeling toe (sterke en zwakke punten) en geeft aan welk 

beleid gevoerd wordt om de zwakke punten te verbeteren en de sterke te behouden. Daarnaast 

geeft het CvB aan welk beleid gevoerd wordt om te werken aan permanente 

kwaliteitsontwikkeling en -verbetering.  

c. De rapportages worden twee keer per cursusjaar besproken met de onderwijscommissie. De 

commissie doet verslag van deze besprekingen in de reguliere vergaderingen van de RvT. 

 

 

Artikel 7  Slotbepalingen 

  

1. De RvT kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de onderwijscommissie toegekende 

bevoegdheden herroepen.  

2. Het reglement van de onderwijscommissie is openbaar.  

3. In de gevallen waarin dit reglement, noch de statuten voorzien, beslist de RvT met meerderheid 

van stemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


