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Mandaatregister HZ – gewijzigd vastgesteld College van Bestuur: 23-11-2022 

Mandaatregister HZ University of Applied Sciences 
Vastgesteld College van Bestuur: 29-03-2022 

Gewijzigd vastgesteld op 23-11-2022 

 
Nr Bevoegdheid (van CvB) Mandaat, 

volmacht of 
machtiging?1 

Domein-
directeur 

Directeur 
bedrijfs-
voering 

Bestuurs-
secretaris 

Directeur2 
 

Dienst- 
hoofd 

OLC3 Con- 
troller 

Leading 
lector 

Teamleider Advocaat/  
Bedrijfs-
jurist 

Secretaresse 
CvB 

Examen-
commissie 

Overig Voorwaarden / Beperkingen 

ALGEMEEN 

1  Ondertekening van brieven 
voor het CvB 

Machtiging           V   Middels stempel met 
toestemming CvB. 

2  Ondertekening van brieven 
namens het CvB 

Volmacht V V V           Enkel met toestemming per 
aangelegenheid van het CvB. 

3  Ondertekening van een 
overeenkomst 

Volmacht V V V V V   V      Enkel met toestemming per 
aangelegenheid van het CvB. 

4  Juridische aangelegenheden: 
vertegenwoordiging van het 
CvB bij rechterlijke procedures 

Machtiging   V       V    Enkel met toestemming per 
aangelegenheid van het CvB. 
College van Bestuur weegt  
daarnaast in iedere situatie af of 
er personen zijn die individueel 
gemachtigd moeten worden.  

5  Juridische aangelegenheden: 
afdoen klachten en claims 
gericht aan HZ 

Machtiging   V       V    Via Faciliteit HZ, in 
overeenstemming met CvB. 

ORGANISATIE 

6  Waarschuwing /ontzegging 
toegang tot HZ aan 
medewerkers, bezoekers en 
studenten o.g.v. het Huis- en 
ordereglement HZ  

Machtiging V V V           Art. 7.1, art. 8.2. en art. 8.3 van 
het Huis- en ordereglement HZ. 
In overleg met de 
advocaat/bedrijfsjurist HZ. 
 

7  Vaststellen van identiteit en 
verzoek tot tonen HZ-pas resp. 
identiteitsbewijs o.g.v. Huis- 
en ordereglement HZ 

Machtiging  V       Facilitair    Con-
ciërges 

 

FINANCIËN 

8  Ondertekening van offertes en 
overeenkomsten in MyCorsa 
tot €500,- 

Mandaat         V     Conform het mandaatbesluit in 
MyCorsa. 
 
De teamleiders en OLC’s zijn 
bevoegd tot ondertekening van 
offertes en overeenkomsten tot 
een omvang van €500,- inclusief 
btw per duidelijk te 
onderscheiden aangelegenheid 

                                                           
1 Voor de definitie van mandaat, volmacht en machtiging wordt verwezen naar de Regeling Mandaat, Volmacht en Machtiging HZ, zoals gepubliceerd op de HZ-website.  
2 Directeur Deeltijdacademie en directeur Center of Expertise (CoE) Water & Technology 
3 Opleidingscoördinator 
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Nr Bevoegdheid (van CvB) Mandaat, 
volmacht of 
machtiging?1 

Domein-
directeur 

Directeur 
bedrijfs-
voering 

Bestuurs-
secretaris 

Directeur2 
 

Dienst- 
hoofd 

OLC3 Con- 
troller 

Leading 
lector 

Teamleider Advocaat/  
Bedrijfs-
jurist 

Secretaresse 
CvB 

Examen-
commissie 

Overig Voorwaarden / Beperkingen 

of een reeks van met elkaar 
samenhangende 
aangelegenheden. Een 
verplichting die zich uitstrekt 
over meerdere jaren wordt 
beschouwd als een reeks van 
met elkaar samenhangende 
aangelegenheden.  
 
Overeenkomsten met een 
duurzaam karakter, politieke 
gevoeligheid of verhoogde 
risico’s vallen buiten het 
mandaat en dienen vooraf 
goedgekeurd te worden door 
het College van Bestuur.  
 
Zaken die niet binnen dit 
mandaat vallen zijn o.a. het in 
rechte verbinden van HZ aan 
andere partijen, aangaan van 
lease contracten, 
verwerven/vervreemden van 
registergoederen, 
verwerven/vervreemden van 
(delen van) organisaties, 
aangaan van 
raamovereenkomsten en alle 
overeenkomsten m.b.t. 
personeel (uitgezonderd de in 
dit mandaatregister verleende 
mandaten m.b.t. personeel). 
 

9  Ondertekening van offertes en 
overeenkomsten in MyCorsa 
tot €5.000,- 

Mandaat    V V V  V     Project-
leiders, 
lectoren 

Conform het mandaatbesluit in 
MyCorsa. 
 
De lectoren en projectleiders zijn 
bevoegd tot ondertekening van 
offertes en overeenkomsten tot 
een omvang van €5.000,- 
inclusief btw per duidelijk te 
onderscheiden aangelegenheid 
of een reeks van met elkaar 
samenhangende 
aangelegenheden. Een 
verplichting die zich uitstrekt 
over meerdere jaren wordt 
beschouwd als een reeks van 
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Nr Bevoegdheid (van CvB) Mandaat, 
volmacht of 
machtiging?1 

Domein-
directeur 

Directeur 
bedrijfs-
voering 

Bestuurs-
secretaris 

Directeur2 
 

Dienst- 
hoofd 

OLC3 Con- 
troller 

Leading 
lector 

Teamleider Advocaat/  
Bedrijfs-
jurist 

Secretaresse 
CvB 

Examen-
commissie 

Overig Voorwaarden / Beperkingen 

met elkaar samenhangende 
aangelegenheden.  
 
Overeenkomsten met een 
duurzaam karakter, politieke 
gevoeligheid of verhoogde 
risico’s vallen buiten het 
mandaat en dienen vooraf 
goedgekeurd te worden door 
het College van Bestuur.  
 
Zaken die niet binnen dit 
mandaat vallen zijn o.a. het in 
rechte verbinden van HZ aan 
andere partijen, aangaan van 
lease contracten, 
verwerven/vervreemden van 
registergoederen, 
verwerven/vervreemden van 
(delen van) organisaties, 
aangaan van 
raamovereenkomsten en alle 
overeenkomsten m.b.t. 
personeel (uitgezonderd de in 
dit mandaatregister verleende 
mandaten m.b.t. personeel). 

10  Ondertekening van offertes en 
overeenkomsten in MyCorsa 
tot €25.000,-  

Mandaat V V V           Conform het mandaatbesluit in 
MyCorsa. 
 
De directeur is bevoegd tot 
ondertekening van offertes en 
overeenkomsten tot een 
omvang van €25.000,- inclusief 
btw per duidelijk te 
onderscheiden aangelegenheid 
of een reeks van met elkaar 
samenhangende 
aangelegenheden. Een 
verplichting die zich uitstrekt 
over meerdere jaren wordt 
beschouwd als een reeks van 
met elkaar samenhangende 
aangelegenheden.  
 
Overeenkomsten met een 
duurzaam karakter, politieke 
gevoeligheid of verhoogde 
risico’s vallen buiten het 
mandaat en dienen vooraf 
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Nr Bevoegdheid (van CvB) Mandaat, 
volmacht of 
machtiging?1 

Domein-
directeur 

Directeur 
bedrijfs-
voering 

Bestuurs-
secretaris 

Directeur2 
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CvB 
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goedgekeurd te worden door 
het College van Bestuur.  
 
Zaken die niet binnen dit 
mandaat vallen zijn o.a. het in 
rechte verbinden van HZ aan 
andere partijen, aangaan van 
lease contracten, 
verwerven/vervreemden van 
registergoederen, 
verwerven/vervreemden van 
(delen van) organisaties, 
aangaan van 
raamovereenkomsten en alle 
overeenkomsten m.b.t. 
personeel (uitgezonderd de in 
dit mandaatregister verleende 
mandaten m.b.t. personeel). 
 

11  Ondertekening van 
projecten/offertes  
die vallen binnen de 
werkingssfeer van eerder door 
het CvB  geaccordeerde en 
ondertekende 
samenwerkingsovereenkomst
en met derde 
partijen tot een 
maximumbedrag van € 
100.000,- per 
project/offerte. 

Mandaat V V            Na correct en volledig doorlopen 
interne kwaliteitsproces.  
 
Dit mandaat geldt uitsluitend 
voor de hiernavolgende 
samenwerkingsovereenkomsten 
per datum 20-05-2021: 

• Waterschap 
Scheldestromen – HZ d.d 
27-11-2019; 

• Wageningen Marine 
Research – HZ d.d. 21-05-
2020 resp 15-05-2020; 

• Rijkswaterstaat – HZ d.d. 
29-09-2020; 

• North Sea Port 
Netherlands N.V. – HZ d.d 
18-05-2021 

 
De domeindirecteuren en 
directeur bedrijfsvoering die 
gebruik maken van hun Mandaat 
informeren het College van 
Bestuur hierover schriftelijk via 
het Bestuur en Directie Team 
overleg, zodat de besluitvorming 
kan worden vastgelegd in de 
notulen. 

12  Uitgave via een HZ-creditcard 
tot een maximumbedrag 

Volmacht V    Financiën, 
MCI  

 V  HZ Cult, HZ 
Sport 

   V Via machtigingsformulier 
“verstrekking creditcard”, met 
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Nr Bevoegdheid (van CvB) Mandaat, 
volmacht of 
machtiging?1 

Domein-
directeur 

Directeur 
bedrijfs-
voering 

Bestuurs-
secretaris 

Directeur2 
 

Dienst- 
hoofd 

OLC3 Con- 
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Leading 
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Teamleider Advocaat/  
Bedrijfs-
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Secretaresse 
CvB 

Examen-
commissie 

Overig Voorwaarden / Beperkingen 

daarop de omschrijving van de 
doeleinden en het 
maximumbedrag. 

ONDERWIJS 

13  Vaststellen van de inhoud van 
de opleiding (het curriculum) 
als bedoeld in artikel 7.13 
Whw 

Mandaat V              

14  Ondertekening van de 
aanvraag van de accreditatie 
van de opleiding 

Machtiging V              

15  Waarnemen en ondertekenen 
van kopieën van het originele 
getuigschrift en kopieën van 
de cijferlijst 

Mandaat         Studenten-
bureau 

    Alle medewerkers van het 
Studentenbureau zijn bevoegd 
in overeenstemming met de 
teamleider om gewaarmerkte 
kopieën uit  te geven van een 
getuigschrift en cijferlijst 
 

16  Ondertekening van de 
onderwijsovereenkomsten 
algemeen deel Experiment 
Leeruitkomsten als beschreven 
in het ‘Besluit Experimenten 
flexibel hoger onderwijs’ 
(AMvB 08-04-2016) deeltijdse 
en/of 
onderwijsarbeidsovereenkoms
t duale vormen van bachelor-
opleidingen en Ad-
opleidingen, tijdens de duur 
van het experiment. 

Mandaat    Directeur 
deeltijd 
academie 

         Het ondertekeningsmandaat 
luidt als volgt: 
“het College van Bestuur, 
namens deze, 
…, directeur Deeltijd academie” 
 
De directeur deeltijd Academie 
die gebruik maakt van het 
Mandaat informeert het College 
van Bestuur hierover schriftelijk 
via het Bestuur en Directie Team 
overleg, zodat de besluitvorming 
kan worden vastgelegd in de 
notulen. 

17  Ondertekening 
onderwijsovereenkomsten 
algemeen deel  
onderwijsarbeidsovereenkoms
t duale vormen van 
bacheloropleidingen en Ad-
opleidingen voltijd, voor zover 
de student het 
voltijdsprogramma blijft 
volgen. 

Mandaat V             Het ondertekeningsmandaat 
luidt als volgt: 
“het College van Bestuur, 
namens deze, 
…, domeindirecteur HEW” 
 
Mandaat geldt enkel voor de 
domeindirecteur Health, 
Education & Wellbeing. 
 
De domeindirecteur Health, 
Education & Wellbeing die 
gebruik maakt van het Mandaat 
informeert het College van 
Bestuur hierover schriftelijk via 
het Bestuur en Directie Team 
overleg, zodat de besluitvorming 
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Nr Bevoegdheid (van CvB) Mandaat, 
volmacht of 
machtiging?1 

Domein-
directeur 

Directeur 
bedrijfs-
voering 

Bestuurs-
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Directeur2 
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troller 

Leading 
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Bedrijfs-
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Secretaresse 
CvB 

Examen-
commissie 

Overig Voorwaarden / Beperkingen 

kan worden vastgelegd in de 
notulen. 

18  Ondertekening tripartite 
overeenkomsten voor Zij-
instroom van de opleiding 
Leraar Basisonderwijs (PABO). 

Mandaat V             Het ondertekeningsmandaat 
luidt als volgt: 
“het College van Bestuur, 
namens deze, 
…, domeindirecteur HEW” 
 
Mandaat geldt enkel voor de 
domeindirecteur Health, 
Education & Wellbeing. 
 
De domeindirecteur Health, 
Education & Wellbeing die 
gebruik maakt van het Mandaat 
informeert het College van 
Bestuur hierover schriftelijk via 
het Bestuur en Directie Team 
overleg, zodat de besluitvorming 
kan worden vastgelegd in de 
notulen. 

19  Benoeming voorzitter en leden 
van een 
deelexamencommissie 
(jaarlijks), uiterlijk 1 
september, in lijn met 
geldende regelgeving. 

Mandaat V             Voorafgaand aan een 
benoeming raadpleegt de 
domeindirecteur de voorzitter 
van de examencommissie. 
 
Als er gevoeligheden zijn 
rondom een benoeming, is een 
benoeming voorbehouden aan 
het College 
van Bestuur. 
 
De domeindirecteuren die 
gebruik maken van hun Mandaat 
informeren het College van 
Bestuur hierover schriftelijk via 
het Bestuur en Directie Team 
overleg, zodat de besluitvorming 
kan worden vastgelegd in de 
notulen. 

20  Ondertekening van 
deelnamecertificaten voor 
masterclasses deeltijd  

Mandaat    Directeur 
deeltijd 

         Dit zijn masterclasses die 
gevolgd worden in het kader van 
permanente educatie. 

21  Ondertekening van Erasmus+ 
Exchange contracten  

Mandaat     DMCI         Dit zijn overeenkomsten die 
vallen onder de jaarlijkse 
Erasmus+ aanvraag die wordt 
ondertekend door het CvB.  
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Nr Bevoegdheid (van CvB) Mandaat, 
volmacht of 
machtiging?1 

Domein-
directeur 

Directeur 
bedrijfs-
voering 

Bestuurs-
secretaris 

Directeur2 
 

Dienst- 
hoofd 

OLC3 Con- 
troller 

Leading 
lector 

Teamleider Advocaat/  
Bedrijfs-
jurist 

Secretaresse 
CvB 

Examen-
commissie 

Overig Voorwaarden / Beperkingen 

22  Ondertekening van 
cooperation agreements met 
agencies 

     DMCI         Conform het format 
“cooperation agreements” zoals 
overeengekomen met CvB 

ONDERZOEK 

23  Beschikking over het 
auteursrecht van publicaties 
die 
volgen uit praktijkgericht 
onderzoek  

Mandaat        V      De lectoren hebben het 
ondermandaat van de leading 
lector tot het gebruik van het 
auteursrecht voor publicaties die 
volgen uit praktijkgericht 
onderzoek. 

STUDENTEN 

24  Inschrijving studenten voor 1 
oktober van het studiejaar 
o.g.v. art. 7.33 Whw en 
Reglement (beëindiging) 
inschrijving studenten en 
extranei HZ 

Mandaat V        Studenten-
bureau 

     

25  Inschrijving studenten na 1 
oktober van het studiejaar 
o.g.v. art. 7.33 Whw en 
Reglement (beëindiging) 
inschrijving studenten en 
extranei HZ 

Mandaat V             Een en ander conform de 
“werkwijze beschrijving en 
rolverdeling bij tussentijdse 
inschrijving, te weten na 1 
oktober van het lopende 
studiejaar” 
 
Enkel bij positief besluit op 
toelatingsverzoek, met dien 
verstande dat de 
domeindirecteur zich daarbij laat 
adviseren door de 
opleiding/cursus die de 
studerende wil volgen. 
Indien een domeindirecteur niet 
positief besluit over toelating 
wordt het CvB geïnformeerd en 
neemt het CvB een besluit. 
 
De domeindirecteuren die 
gebruik maken van hun Mandaat 
informeren het College van 
Bestuur hierover schriftelijk via 
het Bestuur en Directie Team 
overleg, zodat de besluitvorming 
kan worden vastgelegd in de 
notulen. 

26  Afhandeling 
herinschrijvingsverzoeken van 
studenten binnen 3 jaar naar 
het verstrekken van een 

Mandaat V             Enkel bij positief besluit op 
herinschrijvingsverzoek door 
zowel domeindirecteur als 
opleiding. 
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Nr Bevoegdheid (van CvB) Mandaat, 
volmacht of 
machtiging?1 

Domein-
directeur 

Directeur 
bedrijfs-
voering 

Bestuurs-
secretaris 

Directeur2 
 

Dienst- 
hoofd 

OLC3 Con- 
troller 

Leading 
lector 

Teamleider Advocaat/  
Bedrijfs-
jurist 

Secretaresse 
CvB 

Examen-
commissie 

Overig Voorwaarden / Beperkingen 

Negatief Bindend Studie 
Advies  

Indien een domeindirecteur niet 
positief besluit over toelating 
wordt het CvB geïnformeerd en 
neemt het CvB een besluit. 
 
De domeindirecteuren die 
gebruik maken van hun Mandaat 
informeren het College van 
Bestuur hierover schriftelijk via 
het Bestuur en Directie Team 
overleg, zodat de besluitvorming 
kan worden vastgelegd in de 
notulen. 

27  Uitschrijving studenten op 
verzoek o.g.v. art. 35 
Reglement (beëindiging) 
inschrijving studenten en 
extranei HZ 

Mandaat         Studenten-
bureau 

     

28  Uitschrijving studenten na 
NBSA o.g.v. art. 36 Reglement 
(beëindiging) inschrijving 
studenten en extranei HZ 

Mandaat V   Directeur 
deeltijd 

          

29  Beëindiging inschrijving 
studenten wegens het niet 
nakomen van 
betalingsverplichtingen 
 

Mandaat  V            Met inachtneming van de 
procedure niet betalen 
collegegeld en artikel 37.4 van 
het reglement inschrijving 
studenten HZ.  
 
Het ondertekeningsmandaat 
luidt als volgt: 
“het College van Bestuur, 
Namens deze, 
…, directeur bedrijfsvoering” 
 
De directeur bedrijfsvoering die 
gebruik maakt van het  Mandaat 
informeert het College van 
Bestuur hierover schriftelijk via 
het Bestuur en Directie Team 
overleg, zodat de besluitvorming 
kan worden vastgelegd in de 
notulen. 

30  Het uitvoeren van een 
studiekeuzecheck en het 
eventueel uitbrengen van een 
studiekeuzeadvies o.g.v. art. 
7.31b Whw 

Mandaat V   Directeur 
deeltijd 

          

31  Het afsluiten van 
stageovereenkomsten  

Mandaat V   Directeur 
deeltijd 
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Nr Bevoegdheid (van CvB) Mandaat, 
volmacht of 
machtiging?1 

Domein-
directeur 

Directeur 
bedrijfs-
voering 

Bestuurs-
secretaris 

Directeur2 
 

Dienst- 
hoofd 

OLC3 Con- 
troller 

Leading 
lector 

Teamleider Advocaat/  
Bedrijfs-
jurist 

Secretaresse 
CvB 

Examen-
commissie 

Overig Voorwaarden / Beperkingen 

32  Het afsluiten van 
tripartiteovereenkomsten bij 
duale opleidingen 

Mandaat V   Directeur 
deeltijd 

          

33  Officiële waarschuwing geven 
aan een student o.g.v. art. 
7.57h Whw en art. 7 Huis- en 
ordereglement HZ 

Mandaat V             Voorafgaand aan besluitvorming 
in samenspraak met het CvB en 
jurist HZ. 

34  Ondertekening 
onderwijsovereenkomst voor 
de toekenning van faciliteiten 
aan studenten met een 
functiebeperking 

Mandaat V             Conform het HZ-beleid 
“Studeren met een 
functiebeperking”. 

MEDEWERKERS 

35  Ondertekening 
aanstellingsbrieven, 
detacheringsovereenkomsten, 
inzet uitzendbureaus en 
arbeidsovereenkomsten 
namens CvB 

Mandaat             V Dit mandaat geldt voor de 
P&OO-adviseurs. Ondertekening 
van aanstellingsbrieven en 
arbeidsovereenkomsten voor de 
dienst P&OO gebeurt door de 
directeur bedrijfsvoering. 

36  Aanvraagprocedure personele 
inzet 

Mandaat V V V V V V  V V     Dit mandaat geldt enkel bij 
positief advies van zowel P&OO 
als P&C. 

37  Accorderen ziekmeldingen 
(inclusief re-integratietraject), 
functioneren & beoordelen, 
verlof, scholing e.d 

Mandaat V V V V V V  V V    Onderzo
eks-
coördin
ator 

Enkel vanuit hun rol als 
leidinggevende. 

38  Uitvoering van het Lief & Leed 
beleid 

Mandaat  V           V Dit mandaat geldt voor de 
directeur bedrijfsvoering en 
P&OO adviseurs. 

39  Uitvoering Werving & Selectie 
beleid en besteding 
beschikbare budget 

Mandaat  V           V Dit mandaat geldt enkel voor de 
P&OO adviseurs. 

40  Wijzigen van 
arbeidsovereenkomsten 

Mandaat  V           V Dit mandaat geldt enkel voor de 
P&OO adviseurs. Dit gaat 
uitsluitend om: aanpassen 
functie, verminderen of 
verlengen van de arbeidsduur. 
Ondertekening van 
aanstellingsbrieven en 
arbeidsovereenkomsten voor de 
dienst P&OO gebeurt door de 
directeur bedrijfsvoering. 

41  Goedkeuren van declaraties Mandaat V V V V V V  V V     Enkel vanuit hun rol als 
leidinggevende. 
Bijv. declaratie reiskosten 

42  Uitvoering 
professionaliseringsbeleid  

Mandaat V V V V V V  V V     Enkel vanuit hun rol als 
leidinggevende. 
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Nr Bevoegdheid (van CvB) Mandaat, 
volmacht of 
machtiging?1 

Domein-
directeur 

Directeur 
bedrijfs-
voering 

Bestuurs-
secretaris 

Directeur2 
 

Dienst- 
hoofd 

OLC3 Con- 
troller 

Leading 
lector 

Teamleider Advocaat/  
Bedrijfs-
jurist 

Secretaresse 
CvB 

Examen-
commissie 

Overig Voorwaarden / Beperkingen 

43  Toestemming geven tot het 
verrichten van 
nevenwerkzaamheden 

Mandaat V V V V V V  V      Enkel vanuit hun rol als 
leidinggevende. 
Met melding aan het CvB. 

44  Opleggen van maatregelen 
aan medewerkers conform het 
huis en ordereglement HZ 

Mandaat V V V           In overeenstemming met het 
CvB. 
 

45  Opleggen disciplinaire 
maatregel (cao-hbo) aan 
medewerkers 

Mandaat V V V           Schorsen, overplaatsing, 
schriftelijke berisping 
In overeenstemming met het 
CvB. 

46  Afhandeling aanvraag 
buitenlandreis medewerkers 

Mandaat V V            De aanvraag dient te passen 
binnen de geldende kaders. 

47  Aangaan van de 
aanbestedingsovereenkomst 
voor eHRM 

Volmacht  V            Dit betreft de projecten herijking 
P&C-cyclus en vervanging HR 
systeem Visma-Raet (start 
2022). 

48  Aangaan van 
aanbestedingsovereenkomst 
via DCO op arbobeleid 

Volmacht  V            Dit betreft een aanbesteding via 
DCO m.b.t. arbobeleid via het 
inkoopreglement DCO (start 
2022). 

EXAMENCOMMISSIE 

49  Het uitbrengen van een 
studieadvies, waaronder het 
bindend studieadvies o.g.v. 
art. 
7.8b Whw 

Mandaat            Voorzitter 
examenco
mmissie 

 De examencommissie HZ 
rapporteert omtrent de 
uitvoering van het verleende 
mandaat aan het college van 
bestuur conform het protocol 
jaarverslag examencommissie 
HZ. 

50  De mogelijkheid tot het 
verlenen van toestemming aan 
buitenlandse studenten die 
vrijstelling(en) hebben 
verkregen om toch stage te 
lopen of af te studeren in het 
land van herkomst (art. 3.9 
vierde lid OER HZ). 

Mandaat            Voorzitter 
examenco
mmissie 

 De examencommissie HZ 
rapporteert omtrent de 
uitvoering van het verleende 
mandaat aan het college van 
bestuur conform het protocol 
jaarverslag examencommissie 
HZ. 

51  Instellen van de 
klachtencommissie 

Mandaat            Voorzitter 
examenco
mmissie 

 Conform reglement 
klachtencommissie ingevolge 
reglement examencommissie. 

 


