
 
Reglement Commissie Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit COG  

Bijlage bij Reglement RvT, vastgesteld d.d. 3 april 2017 

 

 

1. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Commissie Onderwijs, Kwaliteit en 

 Identiteit. 

2. De Commissie Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van 

 Toezicht COG.   

3. De Commissie Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit staat de Raad van Toezicht bij: 

 a.  in de uitoefening van het toezicht op onderwijs, kwaliteit & kwaliteitsborging en identiteit. 

  De commissie Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit stelt zelf haar eigen vergaderschema en haar  

  eigen besluitvormingsproces vast.   

 b.  indien gewenst, kunnen de Commissie Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit en het College van  

  Bestuur ter voorbereiding van de dialoog in de Raad van Toezicht vergadering strategische HR  

  thema’s agenderen. 

4. Indien gewenst, kan de Commissie Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit, na overleg met de Raad van 

 Toezicht, derden verzoeken haar in haar werkzaamheden te ondersteunen en haar rapportage te 

 beoordelen.   

5. De Commissie Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit heeft tot taak de toezichthoudende rol van de Raad van 

 Toezicht meer diepgang te geven ter zake van aangelegenheden op de werkgebieden onderwijs, 

 kwaliteit en identiteit en van de wijze waarop het College van Bestuur daarover verantwoording aflegt. 

 Tevens oefent zij namens Raad van Toezicht (al dan niet voorafgaande) controle uit op de werking van 

 de interne risicobeheersings- en controlesystemen met betrekking tot de PDCA-cyclus, waaronder:  

 a.       de informatieverschaffing betreffende inhoud en kwaliteit van het onderwijs en    

  onderwijsondersteunende processen door het College van Bestuur;    

 b.  de naleving van de voor de werkgebieden van de commissie relevante wet- en regelgeving en  

  toezicht op de werking van de beginselen van goed bestuur;    

  c.  de naleving van aanbevelingen en de opvolging van opmerkingen van de Inspectie van   

  het Onderwijs;    

 d.  het adviseren van de Raad van Toezicht over de uitkomsten daarvan.    

6. De Commissie Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit neemt conform artikel 19 van de Statuten van de     

stichting COG nadrukkelijk geen beslissingsbevoegdheden over van het College van Bestuur of van de 

Raad van Toezicht. Ten behoeve van de Raad van Toezicht worden uitsluitend beslissingen en/of 

aanbevelingen voorbereid en wordt toezicht gehouden op relevante processen.   

7. De Commissie Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit brengt jaarlijks verslag uit over haar eigen functioneren 

 conform de richtlijnen voor bestuursverslaglegging. Dit verslag bevat de samenvatting van haar 

 advisering; deze samenvatting wordt in het bericht van de Raad van Toezicht in het bestuursverslag 

 opgenomen.   

 

 


