Reglement voor de onderwijskwaliteitscommissie van de
Raad van Toezicht van de stichting PCBO te Apeldoorn
Artikel 1
De onderwijskwaliteitscommissie (OKC) functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van
Toezicht en monitort in hoeverre in het onderwijs en in de kwaliteit daarvan de doelen van PCBO, zoals
vermeld in het meerjaren strategisch beleidsplan, worden gerealiseerd, in hoeverre de resultaten een
getrouw beeld geven van de werkelijkheid en in hoeverre het onderwijs voldoet aan de kwaliteitsnormen,
die binnen PCBO zijn geformuleerd.
De OKC heeft tot taak de Raad van Toezicht te ondersteunen en informeren in zijn toezichthoudende
taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs en bespreekt met het
College van Bestuur
a. het onderwijskundige beleid en de ontwikkelingen hierin
b. het gehele domein onderwijskwaliteit
c. de gerealiseerde onderwijsdoelstellingen n.a.v. het strategisch meerjarenbeleidsplan, het daaruit
volgende jaarplan PCBO en de jaarlijkse bestuursrapportage over de realisatie van de doelstellingen
d. het resultaat van het toezicht door de onderwijsinspectie
De OKC fungeert als klankbord voor het College van Bestuur op het gebied van Onderwijs en Kwaliteit
en kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd voorzien van adviezen. De OKC neemt bij de
uitvoering van haar taken de statuten van de stichting en het bestuursreglement van PCBO in acht.
Artikel 2
De OKC kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft
toegekend of gedelegeerd; zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de
bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.
Artikel 3
De OKC heeft toegang tot alle gegevens en informatie van de stichting die het kwaliteitsbeleid aangaan. Het
informatieprotocol geeft richting aan de verstrekte informatie rondom onderwijskwaliteit
Artikel 4
De OKC bestaat uitsluitend uit leden van de Raad van Toezicht. De commissie bestaat uit ten minste
twee leden. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad
van Toezicht.
Artikel 5
De OKC vergadert in beslotenheid en zo vaak als zij dat nodig acht met een minimum van twee keer per
jaar. Ieder lid van de commissie kan de vergadering bijeen roepen. De voorzitter stelt de agenda vast. Bij
diens afwezigheid fungeert, met inachtneming van artikel 4, een ander lid van de commissie of de Raad
van Toezicht als voorzitter.
Artikel 6
De OKC bepaalt in overleg met het College van Bestuur of de bestuurder verantwoordelijk voor de zaken
aangaande onderwijs en kwaliteit en/of de staffunctionaris Kwaliteit bij haar vergaderingen aanwezig zijn.
Artikel 7
De Raad van Toezicht ontvangt van de commissie ten minste eenmaal per jaar een (mondeling) verslag van

de beraadslagingen en bevindingen.
Artikel 8
Indien de commissie niet kan functioneren, is het in artikel 1 genoemde op de gehele Raad van Toezicht van
toepassing.
Artikel 9 Vaststelling, wijziging en publicatie
Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 14 januari 2021. Dit
reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht. Het reglement zal
gepubliceerd worden op de website van PCBO.

