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§1

INSTELLING OPLEIDINGSCOMMISSIE

Artikel 1
Algemeen
1. Opleidingscommissies zijn advies- en overlegorganen van de hogeschool ten behoeve van
personeel en studenten op opleidingsniveau. Opleidingscommissies oefenen hun taak uit op
basis van artikel 10.3c WHW en het Bestuurs- en beheersreglement HKU.
2. Een opleidingscommissie adviseert aan en overlegt met de directeur van de school of het
expertisecentrum (hierna: directeur), die de opleiding(en) verzorgt waarvoor de
opleidingscommissie is ingesteld.
Artikel 2
Instelling opleidingscommissies
1. De opleidingscommissies zijn ingesteld conform het schema in bijlage 1.
2. Een opleidingscommissie kan uit deelcommissies bestaan, waarbij een deelcommissie
verbonden is aan de specifieke afstudeerrichtingen van de opleiding(en) die in één school
worden verzorgd. Indien een opleidingscommissie uit deelcommissies bestaat, dient in dit
reglement onder “opleidingscommissie”, “deelcommissie” te worden verstaan.
Artikel 3
Samenstelling opleidingscommissies
1. Een opleidingscommissie bestaat voor de helft uit medewerkers die het onderwijs verzorgen
van de opleiding(en) waarvoor de opleidingscommissie is ingesteld, en voor de andere helft
uit studenten van de opleiding(en) waarvoor de opleidingscommissie is ingesteld. Een
opleidingscommissie kent het aantal leden dat daarbij in het schema in bijlage 1 is vermeld.
2. Het College van Bestuur benoemt de leden van een opleidingscommissie op voordracht van
de betreffende directeur. De directeur draagt zorg voor een transparante
voordrachtsprocedure, waarbij alle studenten en medewerkers in de gelegenheid worden
gesteld om belangstelling voor het lidmaatschap van een opleidingscommissie kenbaar te
maken. De directeur bespreekt deze procedure met de zittende leden van de
opleidingscommissie.
3. De directeur bevordert een evenredige vertegenwoordiging van medewerkers en studenten
van verschillende opleidingen en afstudeerrichtingen in de opleidingscommissie, indien sprake
is van meerdere opleidingen en/of afstudeerrichtingen waarvoor de opleidingscommissie is
ingesteld.
4. Directeuren en studieleiders kunnen geen lid zijn van een opleidingscommissie.
Artikel 4
Zittingsduur
1. De docentleden van een opleidingscommissie hebben voor een periode van drie jaar zitting in
een opleidingscommissie. Voor studentleden is de zittingsperiode één jaar. Leden zijn direct
herbenoembaar.
2. De zittingsperiode loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
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Artikel 5
Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap van een opleidingscommissie eindigt door:
a. het aflopen van de zittingstermijn als bedoeld in artikel 4;
b. het geen deel meer uitmaken van de opleiding waaruit het lid gekozen is.
c. een schriftelijke opzegging door het lid van de opleidingscommissie, gericht aan het College
van Bestuur.
d. beëindiging inschrijving als student bij HKU of beëindiging arbeidsovereenkomst met HKU.

§2

WERKWIJZE OPLEIDINGSCOMMISSIE

Artikel 6
Werkwijze en besluitvorming
1. De werkwijze van de opleidingscommissie is beschreven in het “Handboek
Opleidingscommissies HKU”.
2. De opleidingscommissie kiest uit zijn midden een voorzitter.
3. De opleidingscommissie besluit met gewone meerderheid van stemmen. Een
opleidingscommissie kan slechts besluiten nemen indien tenminste de helft plus één van het
aantal leden ter vergadering aanwezig is. Indien in een vergadering van een
opleidingscommissie een besluit wegens het ontbreken van het voorgeschreven aantal leden
niet kan worden genomen, kan op de eerstvolgende vergadering die tenminste 10 werkdagen
erna plaatsvindt, indien het quorum opnieuw ontbreekt, het desbetreffende besluit niettemin
worden genomen.
Artikel 7
Openbaarheid vergaderingen
1. De vergaderingen van een opleidingscommissie zijn voor medewerkers en studenten van de
opleiding(en), waarvoor de opleidingscommissie is ingesteld, openbaar.
2. Indien naar het oordeel van de voorzitter de aard van een te behandelen onderwerp, of de
door de directeur verstrekte informatie zich verzet tegen een openbare behandeling, kan de
voorzitter besluiten de vergadering te vervolgen in een besloten zitting.
Artikel 8
Advies
1. De adviezen van een opleidingscommissie worden schriftelijk uitgebracht aan de directeur.
2. De directeur draagt zorg voor de openbaarmaking van de adviezen van een
opleidingscommissie.
Artikel 9
Overleg
De directeur en een opleidingscommissie voeren overleg op de bij aanvang van het zittingsjaar
vastgestelde data, conform de vergadercyclus die is opgenomen in het “Handboek
Opleidingscommissies HKU”. De directeur en een opleidingscommissie komen voorts bijeen indien
daarom onder opgaaf van redenen door één van beiden wordt verzocht.
Artikel 10
Informatievoorziening & geheimhouding
1. Een opleidingscommissie ontvangt van de directeur tijdig alle beschikbare informatie over de
opleiding(en), waarvoor de opleidingscommissie is ingesteld, en andere informatie die een
opleidingscommissie voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
2. De leden van een opleidingscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken ten
aanzien waarvan de directeur of de opleidingscommissie geheimhouding heeft opgelegd, of
ten aanzien waarvan zij het vertrouwelijke karakter hadden kunnen begrijpen.
3. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de
opleidingscommissie noch door het verlaten van HKU.
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§3

KLASSENVERTEGENWOORDIGERS

Artikel 11
Aanwijzing klassenvertegenwoordigers
1. De directeur draagt er voor zorg, dat voor iedere klas binnen de school een student als
klassenvertegenwoordiger wordt aangewezen.
2. De klassenvertegenwoordiger heeft tot taak de klas te vertegenwoordigen in relatie tot de
studieleider en opleidingscommissie en informeert de studieleider en opleidingscommissie
over de gang van zaken, suggesties en klachten van en vanuit de klas waarvoor hij als
klassenvertegenwoordiger is aangewezen.
3. De klassenvertegenwoordiger woont tenminste tweemaal per jaar een overleg van de
opleidingscommissie bij.

§4

RECHTSBESCHERMING EN FACILITEITEN

Artikel 12
Rechtsbescherming
De directeur draagt er zorg voor dat de leden van een opleidingscommissie en
klassenvertegenwoordigers niet uit hoofde van hun lidmaatschap worden benadeeld in hun positie
met betrekking tot de hogeschool.
Artikel 13
Faciliteiten
1. De kosten van een ingestelde opleidingscommissie en van de docentleden van die commissie
komen ten laste van de school waaruit de leden afkomstig zijn.
2. Voor docentleden behoren de werkzaamheden voor een opleidingscommissie tot hun
taakbelasting. Conform de CAO-HBO wordt per jaar 0,05fte – gemiddeld 2 uur per week toegewezen binnen de aanstelling ten behoeve van deze werkzaamheden.
Aan het docentlid dat is aangewezen als voorzitter van de opleidingscommissie wordt per jaar
0,075fte – gemiddeld 3 uur per week - toegewezen binnen de aanstelling ten behoeve van
deze werkzaamheden.
3. Ter compensatie voor de inzet van een studentlid van een opleidingscommissie, en de inzet
voor de student voor de klassenvertegenwoordiging, komt de betreffende student in
aanmerking voor een bestuursbeurs op grond van het Reglement Profileringsfonds.
4. De directeur draagt zorg voor voldoende faciliteiten, zodat de opleidingscommissies en de
leden de werkzaamheden en taken naar behoren kunnen vervullen.
5. Aan de opleidingscommissie wordt een secretaris toegewezen, die in overleg met de
voorzitter van de opleidingscommissie en de directeur zorgdraagt voor de ambtelijke
ondersteuning van de opleidingscommissie.
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Bijlage: opleidingscommissies HKU
Opleidingscommissie

School/ Exp.centrum

OC Media

HKU Media

Aantal
leden
8

OC Design

HKU Design

6

OC Beeldende Kunst
OC Docent Beeldende
Kunst en Vormgeving
OC Theater

HKU Beeldende Kunst
HKU Beeldende Kunst

6
6

HKU Theater

6

OC Muziek

HKU Utrechts Conservatorium

6

OC Docent Muziek
OC Games en Interactie

HKU Utrechts Conservatorium
HKU Games en Interactie

6
6

OC Muziek en
Technologie

HKU Muziek en Technologie

6

OC Kunst en Economie
OC Kunsteducatie

HKU Kunst en Economie
Expertisecentrum Educatie

6
4

Opleidingen
Bachelor Design (deelcommisie voor
afstudeerrichtingen: Graphic Design,
Photography, Illustration, Animation,
Audiovisual Media, Image and Media
Technology)
Bachelor Design (deelcommissie voor
afstudeerrichtingen: Product Design,
Fashion Design, Spatial Design)
Master Interieurarchitectuur
Bachelor Autonome Beeldende Kunst
Bachelor Docent Beeldende Kunst en
Vormgeving
Bachelor Theater
Bachelor Docent Theater
Master Theatervormgeving
Bachelor Muziek (deelcommissie voor
afstudeerrichtingen: Klassieke Muziek,
Historische Instrumenten, Jazz & Pop,
Musician 3.0)
Master Muziek (deelcommissie voor
pathway Performance)
Bachelor Docent Muziek
Bachelor Kunst en Techniek
(deelcommissie voor afstudeerrichtingen:
Game Design and Development, Game
Art,Interaction Design, Interactive Toy
Design)
Bachelor Muziek (deelcommissie voor
afstudeerrichtingen: Composition for the
Media, Composition and Music Production,
Composition and Music Technology, Music
Production and Performance, Music
Technology and Performance,
Composition and Sound Design for
Adaptive Systems, Composition Electronic
Music)
Master Muziek (deelcommissie voor
pathway Music Design)
Bachelor Kunst en Techniek
(deelcommissie voor afstudeerrichtingen:
Sound Design, Audio Design)
Bachelor Kunst en Economie
Master Kunsteducatie
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