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Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verplicht het bevoegd
gezag om te verklaren dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten.
De wettelijke vereisten definieert Onderwijsgroep Tilburg als alle relevante
onderwijswet- en regelgeving. Wij oefenen toezicht uit op het voldoen aan deze
wettelijke vereisten en geven hiervan in dit verslag de stand van zaken weer.
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