Toetsingskader m.b.t. toezicht
Inleiding
De WHW, de Branchecode Goed Bestuur van de Vereniging Hogescholen, de statuten van de
Stichting Avans en het daaruit voortvloeiende bestuurs- en beheersreglement van Avans
Hogeschool en reglement van de Raad van Toezicht beschrijven de taak en werkwijze van de
Raad van Toezicht. Bij zijn werkzaamheden stelt de Raad de kwaliteit van onderwijs, onderzoek
en kennisvalorisatie centraal.
In de branchecode Goed Bestuur zijn een aantal principes opgenomen waaraan elke hogeschool
dient te voldoen. Eén principe ziet toe op het hanteren van een toetsings- (of toezicht)kader
door de Raad van Toezicht.
Principe III.1.1
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de
uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het bestuur met
raad terzijde. De Raad hanteert daartoe een toetsingskader waarin is uiteengezet op
welke wijze invulling wordt gegeven aan het toezicht op de uitvoering van
werkzaamheden door het college van bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten
daarbij worden gehanteerd. In de uitgangspunten is opgenomen dat de raad van toezicht
bij zijn werkzaamheden de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie
centraal stelt. Het toetsingskader wordt op de website van de hogeschool geplaatst. Van
toepassing is artikel 10.3d van de WH.
Het toetsingskader is een hulpmiddel om de hieruit voortvloeiende toezichtstaken te structureren.
Hierin wordt aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan het toezicht op de uitvoering
van de werkzaamheden door het College van Bestuur.
De onderwerpen van het toezichtkader worden mede aan de hand van de planning- en
controlecyclus geagendeerd bij de raad. Het geformuleerde toezichtkader is niet uitputtend
maar geeft wel sturing en richting. Het toezichtkader is daarnaast ook dynamisch en komt in
goed overleg met het College van Bestuur tot stand.
Algemeen
De Raad van Toezicht:
•
houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de hogeschool,
waarbij de kwaliteit van het primaire proces leidend is;
•
ziet toe op de naleving van de wet- en regelgeving;
•
ziet toe op de naleving van de Branchecode Goed Bestuur van de Vereniging Hogescholen;
•
ziet toe op de vraag of de hogeschool inhoud geeft aan haar maatschappelijke opdracht;
•
ziet toe op de vraag of de hogeschool haar beleid in een goede dialoog afstemt op de
behoeften en wensen van studenten, van de overheid, van het afnemende scholenveld en
van andere belanghebbenden.
Specifiek
De Raad van Toezicht monitort de ontwikkelingen in de hogeschool door zich regelmatig door het
College van Bestuur te laten informeren over een aantal thema’s.
De thema’s zijn:
•
(de stand van zaken t.a.v.) de ambitie van de hogeschool op het gebied van
onderwijs, onderzoek en valorisatie zoals vastgelegd in het ambitieplan;
o de positie in de Keuzegids Hoger Onderwijs;
o de oordelen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO);
o het studiesucces (rendementen);
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•

•
•
•

de tevredenheid van de verschillende stakeholders;
o de medewerkertevredenheid;
o de studenttevredenheid (Nationale Studentenenquête);
o de tevredenheid van het afnemende beroepenveld;
o de tevredenheid van de alumni;
het marktaandeel voor wat betreft de instroom van studenten;
de solvabiliteit, het weerstandsvermogen, de current ratio en liquiditeit;
omzet, rendement en marktaandeel van Avans Contractactiviteiten B.V.

Werkwijze
Dit informatieprofiel wordt steeds geactualiseerd op basis van nieuwe gegevens.
De Raad van Toezicht laat zich informeren in de vergadering. Jaarlijks wordt hiertoe een
planning opgesteld.
Voorts voert de Raad van Toezicht tenminste 2 keer per jaar gesprekken met de algemene
medezeggenschapsraad van Avans Hogeschool.
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