Reglement Beroepenveldcommissie

Vastgesteld door het Bestuur met instemming van het Management Team op 30–10-2017.
Gewijzigd op 30-10-2019 (toevoeging artikel 6.5 en 6.6).
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Woord vooraf
Het doel van de Leidse instrumentmakers School (LiS) is vakmensen opleiden die breed
inzetbaar zijn binnen de fijnmechanische techniek, zoals onderzoekscentra,
universiteiten en technische bedrijven. De nadruk van de werkzaamheden ligt op
nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en probleemoplossend vermogen. Deze
precisietechnologen kunnen ideeën vertalen in functionerende precisie-instrumenten op
verschillende toepassingsgebieden. Zij kunnen aan de hand van een eisenpakket
(specificaties) producten bouwen en testen en een prototype van een apparaat
ontwikkelen.
De uitdaging voor ons is om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden door mee te
ontwikkelen met de alsmaar vernieuwende technologieën en onderwijsconcepten.
De LiS leidt op tot Research Instrumentmaker op mbo-niveau 4. Uitstroom op een lager
niveau is mogelijk, maar is niet het hoofddoel.
De LiS wordt geadviseerd door onder andere de Beroepenveldcommissie (BVC). Dit
reglement beschrijft achtereenvolgens het doel, de plaats in de organisatie, de
samenstelling, benoeming, de functie-eisen, de taken, werkwijze, verplichtingen vanuit
de LiS, faciliteiten, de beëindiging van het lidmaatschap en de slotbepaling.
Leiden, 30 oktober 2019.

Bestuur en Management Team

2

Leidse
instrumentmakers
School

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement worden onder andere de volgende begrippen gebruikt:
• BVC: Beroepenveldcommissie
• Bestuur: het Bevoegd Gezag zoals bedoeld in vigerende wet- en regelgevingen.
• Directie: zoals bedoeld in artikel 6 van de statuten van de stichting.
• Instelling: de instelling voor middelbaar beroepsonderwijs genaamd de Leidse
instrumentmakers School (LiS) die door de stichting in stand wordt gehouden.
• Stichting: de Stichting Leidse instrumentmakers School
• SBB: Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs (www.s-bb.nl).

Artikel 2. Doel

De LiS kent een Beroepenveldcommissie (BVC), bestaande uit leden die inzicht
hebben in de ontwikkelingen in het beroepenveld van een afgestudeerde LiS
student.
De BVC heeft als doel te bevorderen dat de opleiding zo goed mogelijk aansluit op
de arbeidsmarkt van het betreffende beroepenveld. Dit doet zij door het
onderhouden van de relatie tussen de LiS en het beroepenveld en door de
inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs te bewaken.

Artikel 3. Plaats in de organisatie

De BVC is een adviescommissie van de LiS.

Artikel 4. Samenstelling BVC

De BVC wordt samengesteld uit vertegenwoordigers uit het beroepenveld
waarvoor wordt opgeleid. De commissie bestaat uit minimaal vijf
vertegenwoordigers waarbij er naar wordt gestreefd om tenminste twee van de
vertegenwoordigers te rekruteren uit de alumni van de opleiding.

Artikel 5. Benoemen leden van de BVC

De leden worden benoemd door het Bestuur, op voordracht van de Directie.

Artikel 6. Functie-eisen

De leden van de BVC worden benoemd op basis van de volgende criteria:
1. Relevante praktijkervaring met het vak Research Instrumentmaker.
2. Kennis van de door SBB vastgestelde kwalificatiestructuur en
kwalificatiedossier.
3. Goede communicatieve vaardigheden.
4. Kennis van en affiniteit met onderwijskundige processen en het vigerende
kwalificatiedossier.
5. Vertegenwoordigt het netwerk.
6. Geeft leiding aan een afdeling waar researchinstrumentmakers werkzaam
zijn.

Artikel 7. Taken en bevoegdheden beroepenveldcommissie
De BVC geeft gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van:
3

Leidse
instrumentmakers
School

1. Aansluiting van het opleidingstraject op het beroepsprofiel.
2. De onderwijsprogrammering.
3. De kwaliteitsbewaking van het onderwijs.

Artikel 8. Werkwijze

1. De BVC benoemt uit haar midden een voorzitter.
2. De BVC:
a. Vergadert volgens een zelf vast te stellen schema, met een
minimumfrequentie van tweemaal per jaar. Bij grote wijzigingen in het
vigerende kwalificatiedossier of onderwijstraject van de school vindt er in
elk geval een vergadering plaats om de invloed op het onderwijstraject
vast te stellen.
b. Bepaalt binnen de wettelijke kaders haar eigen werkwijze.
c. Rapporteert jaarlijks aan het bevoegd gezag van de LiS.
3. De rapporten van vergaderingen van de BVC zijn vrij beschikbaar voor
personeel, studenten en andere belanghebbenden van de LiS.

Artikel 9. Verplichtingen vanuit de LiS

Bestuur en Directie van de LiS verplichten zich desgevraagd de BVC de
gelegenheid te bieden tot:
1. Het inzien van interne en externe beleidsplannen.
2. Het verkrijgen van inzicht in het onderwijsproces, bijvoorbeeld door het
bijwonen van onderwijsactiviteiten en door gesprekken met personeelsleden
en studenten.
3. Het bijwonen van onderwijs richting gevende vergaderingen, die binnen de
school worden uitgeschreven.
4. Het inzien van de modulewijzers, lesmateriaal, tentamen- en
examenopdrachten.

Artikel 10. Faciliteiten

1. De LiS verzorgt de vergaderfaciliteiten en indien nodig de administratieve
en/of ambtelijke ondersteuning.
2. De leden van de BVC hebben recht op een reiskostenvergoeding.

Artikel 11. Beëindiging lidmaatschap

1. Een lid van de BVC heeft zitting voor de tijd van vier jaren en is terstond
herbenoembaar, tenzij het betrokken lid reeds tweemaal voor op elkaar
aansluitende perioden is benoemd.
2. Voorts eindigt het lidmaatschap van de BVC middels schriftelijke opzegging
door het lid of door het Bestuur.

Artikel 12. Slotbepaling

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur.
2. Dit reglement kan worden aangehaald als het ‘Reglement Beroepenveldcommissie
LiS’.
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