Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg door de hogeschool
De hogeschool ontplooit op het gebied van kwaliteitszorg activiteiten in de kaders van
accreditering en visitatie.
Deze activiteiten houden tenminste in:
 regelmatige beoordeling van de instelling;
 regelmatige beoordeling van de opleidingen;
 regelmatige evaluatie van het onderwijs en de voorzieningen door studenten;
 ontwikkelen en in stand houden van goed functionerende opleidingscommissies.

Recht op kwaliteit en evaluatie
1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat wordt voorzien in een
regelmatige beoordeling, mede door onafhankelijke deskundigen, van de kwaliteit
van de werkzaamheden binnen de opleidingen.
2. Uitvoering van de zelfevaluatie ter voorbereiding van die beoordeling geschiedt
mede aan de hand van het oordeel van studenten over de kwaliteit van het
onderwijs, inclusief de personele invulling daarvan.
3. Studenten nemen deel aan het overleg ten behoeve van het opstellen van een
zelfevaluatierapport door een opleiding.
4. De uitkomsten van de beoordeling zijn openbaar.
5. De opleidingsdirectie draagt er zorg voor dat elke student ten minste eenmaal per
jaar in de gelegenheid wordt gesteld schriftelijk een oordeel te geven over de
kwaliteit van het onderwijs en de voorzieningen.
6. De opleidingsdirectie regelt de wijze waarop wordt omgegaan met de uitkomst
van de evaluaties van de kwaliteit van de opleiding door de studenten. Eén en
ander wordt aan de studenten bekend gemaakt.
7. Het College van Bestuur voert regelmatig overleg met studenten over de kwaliteit
van het onderwijs en de studentenzaken binnen de hogeschool. De resultaten van
dit overleg worden door het College van Bestuur ter beschikking gesteld van de
studentengeleding van de Hogeschoolraad.
8. In het jaarverslag van de hogeschool worden uitkomsten ten aanzien van de
kwaliteit van het onderwijs opgenomen.
9. De opleidingscommissie voert tenminste tweemaal per jaar overleg met de
opleidingsdirectie.
1. Het College van Bestuur controleert periodiek of de bepalingen met betrekking tot
de onderwijs- en examenregeling door de opleidingen correct worden uitgevoerd
en geeft in verband hiermee indien nodig richtlijnen en aanwijzingen aan de
opleidingsdirectie, en richtlijnen met betrekking tot organisatorische zaken aan de
voorzitter van de examencommissie.
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