
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichtkader Breda University of Applied Sciences 
 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 4 juli 2017 Advies van het College  

van Bestuur is verkregen op 14 juni 2017 

Engelse versie beschikbaar: ja  

Publiceren op website www.Buas.nl : ja 

Eigenaar: secretaris van de Raad van Toezicht 

 

Inleiding 

De taak en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn geregeld in de Wet op het Hoger 

onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, de statuten van Breda University of Applied Sciences en 

het daaruit voortvloeiende Bestuurs- en beheersreglement. Zij sluiten zoveel mogelijk aan op de 

Branchecode goed Bestuur van de Vereniging  

 

Hogescholen (principe II.1.1). 

 

*Principe III.1.1 uit Branchecode goed bestuur hogescholen 

 

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 van  

Toezicht hanteert daartoe een Toetsingskader (Toezichtkader) 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 WHW. 

 

De Raad van Toezicht laat zich in haar vergaderingen informeren over de onderwerpen van het  

Toezichtkader volgens een jaarlijks vast te stellen planning. Deze onderwerpen worden mede aan de  

hand van de P&C-cyclus geagendeerd voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht. 

Dit Toezichtkader geeft sturing en richting aan de invulling door de Raad van Toezicht op het  

toezicht en de uitvoering van de werkzaamheden door het College van Bestuur. 

Dit Toezichtkader wordt zondig geactualiseerd op basis van nieuwe gegevens en wordt gepubliceerd  

op de website www.BUas.nl . 

 

Algemeen 

 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op: 

 het primaire proces: onderwijs, onderzoek en valorisatie 

http://www.buas.nl/
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o centraal stellen van kwaliteit van onderwijs, onderzoek en valorisatie. 

 de strategie: positionering, portfoliomanagement & externe samenwerking 

o de strategie, operationele en financiële doelstellingen, risico’s daarbij en realisatie 

van doelstellingen binnen de randvoorwaarden. 

 de externe verankering: representatie, contacten bedrijfsleven, overheid & politiek 

o betrokkenheid van stakeholders bij beleidsvorming en communicatie over uitvoering; 

o betrokkenheid van de organisatie bij actuele en relevante maatschappelijke 

vraagstukken; 

o principes, uitgangspunten en randvoorwaarden van de horizontale dialoog met 

stakeholders,  

 communicatie daarover en kwaliteit van de gevoerde dialoog. 

 de bedrijfsvoering: zorg voor financiën en de naleving en handhaving van wet- en regelgeving 

o financiële informatieverschaffing; 

o opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en nadere 

uitwerking van  

 risicomanagement; 

o naleving en handhaving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet uitsluitend de 

Branchecode  

o goed bestuur hogescholen, de bekostigingsregel en de integriteitscode. 

 

Specifiek 

De Raad van Toezicht monitort de ontwikkelingen binnen Breda University of Applied Sciences door 

zich regelmatig door het College van Bestuur en/of specifieke organisatieonderdelen op een 

geobjectiveerde manier te laten informeren over de volgende onderwerpen: 

 (de stand van zaken ten aanzien van) de ambitie van Breda University of Applied Sciences op 

het gebied van onderwijs,  

 onderzoek en valorisatie (onderwijs- en onderzoekvisie en onderwijs- en onderzoek 

accreditaties)  

 aan de hand van onder andere de positie in de Keuzegids Hoger Onderwijs, de oordelen van 

de NVAO,  

 de HBO-Monitor, het studiesucces (rendementen) en kwaliteitsbeleid; 

 de tevredenheid van de verschillende stakeholders waaronder de medewerker tevredenheid  

 (resultaten van het MTO), de studenttevredenheid (NSE/Keuzegids), de tevredenheid van het  

 beroepenveld (stakeholdersbijeekomst), de tevredenheid van de alumni (alumni dag); 

 de instroom van studenten; 

 (de stand van zaken ten aanzien van de realisatie van) de Campus; 

 het weerstandvermogen, de solvabiliteit, de rentabiliteit en liquiditeit; 

 omzet, rendement en marktaandeel van Breda University of Applied Sciences Business BV. 


