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Reglement hoorcommissie nbsa HZ 

ingevolge reglement examencommissie HZ  

 

Stichting HZ 

 

 

Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; 

 

Gelet op het bepaalde in art. 7.8b WHW, de artt. 3.3 en 9.4 reglement examencommissie HZ, 

art. 8.5 onderwijs- en examenregeling HZ alsmede het mandaatbesluit college van bestuur HZ 

aan examencommissie HZ; 

 

Gelet op de materiele criteria, opgenomen in artikel 7.8b WHW en hoofdstuk 8 onderwijs- en 

examenregeling HZ; 

 

Acht het wenselijk te komen tot formele regelgeving ten aanzien van het horen van studenten 

inzake een voornemen tot een negatief bindend studieadvies; 

 

Stelt het hierna volgende reglement hoorcommissie nbsa HZ vast.  



reglement hoorcommissie nbsa HZ 2011-10-27, gewijz art 5.8 tweede aandachtsstreepje 2018 06 26 

2 

  

Reglement hoorcommissie nbsa  

ingevolge reglement examencommissie HZ  

 

Stichting HZ  

 

 

 

algemeen 

 

Artikel 1. definities 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

1. HZ: de stichting HZ; 

2. college van bestuur: college van bestuur van de HZ; 

3. WHW: wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 

4. student: persoon die als student of extraneus staat ingeschreven bij de HZ in de zin 

van titel 3 van hoofdstuk 7 WHW; 

5.  nbsa: negatief bindend studieadvies als bedoeld in art. 7.8b WHW en art. 8.4  

onderwijs- en examenregeling HZ; 

6.  hoorcommissie nbsa: hoorcommissie als bedoeld in artikel 3.3 reglement 

examencommissie HZ; 

7. examencommissie HZ: commissie, als bedoeld in artikel 2.1 reglement 

examencommissie HZ; 

8. deelexamencommissie: commissie als bedoeld in artikel 2.3 reglement 

examencommissie HZ; 

 

Artikel 2. algemeen 

2.1 De hoorcommissie nbsa wordt ingesteld door de examencommissie HZ. 

2.2 De hoorcommissie nbsa hoort studenten, ten aanzien van wie een voornemen tot een 

nbsa is uitgebracht. Zij brengt voorts naar aanleiding van dit horen van een standpunt 

uit aan de examencommissie HZ. 

2.3 De hoorcommissie nbsa neemt de door de examencommissie HZ gegeven richtlijnen en 

aanwijzingen, alsmede overige binnen de HZ geldende regelingen, waaronder de OER, 

in acht.  

 

Artikel 3. samenstelling hoorcommissie nbsa 

3.1 De hoorcommissie nbsa bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie leden. 

3.2 De examencommissie HZ benoemt de leden van de hoorcommissie nbsa. 

3.3 De leden van de hoorcommissie nbsa dienen op professionele, integere en 

overtuigende wijze invulling te geven aan het hoorrecht van studenten.  

3.4 Minimaal één lid van de hoorcommissie nbsa is lid van de examencommissie HZ.  

3.5 De examencommissie HZ benoemt uit de leden van de hoorcommissie nbsa een 

voorzitter. 
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3.6 Leden van de hoorcommissie nbsa worden benoemd voor de duur van één 

hogeschooljaar. De leden kunnen na ommekomst van deze termijn steeds worden 

herbenoemd voor de duur van een hogeschooljaar. 

3.7 Voorafgaand aan (her)benoeming van leden van de hoorcommissie nbsa wordt het 

college van bestuur in de gelegenheid gesteld dienaangaande van advies te dienen. Dit 

dient op een zodanig tijdstip te geschieden dat het advies van invloed kan zijn op het 

benoemingsbesluit. 

 

Artikel 4. voorbereiding hoorzitting 

4.1  De examencommissie HZ stelt uiterlijk in september van het voorafgaande 

hogeschooljaar de data vast waarop de hoorcommissie nbsa zitting houdt. Deze data 

worden gepubliceerd op www.hz.nl. 

4.2 Een student ten aanzien van wie een voornemen tot een nbsa is uitgebracht dient 

uiterlijk binnen drie weken na verzending van dit voornemen tijdig en schriftelijk aan te 

geven of hij wenst te worden gehoord.  

4.3 Niet tijdig ingediende verzoeken worden door de hoorcommissie nbsa niet in 

behandeling genomen. 

4.4 Na ontvangst van een tijdig ingediend verzoek van een student als bedoeld in het 

tweede lid, zendt de (deel-)examencommissie HZ het studentendossier aan de 

hoorcommissie nbsa. 

4.5 De hoorcommissie nbsa kan te allen tijde nadere informatie opvragen bij onder meer 

de (deel)examencommissie en examinatoren. 

4.6 De hoorcommissie nbsa nodigt de student schriftelijk of mondeling uit voor een 

hoorzitting. 

4.7  De student kan het bij de hoorcommissie nbsa aanwezige dossier inzien. 

4.8 Een student kan tot het moment van de hoorzitting nadere stukken indienen. 

 

Artikel 5. hoorzitting 

5.1 Hoorzittingen zijn niet openbaar. 

5.2  Hoorzittingen vinden doorgaans plaats op HZ-locaties. Met instemming van partijen 

kunnen hoorzittingen telefonisch of op andere wijze plaatsvinden. 

5.3 De student kan zich desgewenst tijdens de hoorzitting doen vergezellen van derden. 

5.4 De voorzitter van de hoorcommissie nbsa kan in voorkomende gevallen derden 

toegang tot een hoorzitting ontzeggen. 

5.5 De student kan zich tijdens de zitting door een gemachtigde laten vertegenwoordigen, 

mits uiterlijk voor de mondelinge behandeling ter zitting een door de student 

ondertekende schriftelijke volmacht wordt overgelegd. 

5.6 Het horen vindt plaats door de hoorcommissie nbsa of namens haar door een of 

meerdere van haar leden. 

5.7 Van elke hoorzitting wordt een verslag vervaardigd door of namens de hoorcommissie 

nbsa. 

5.8 De verslagen van de hoorzittingen worden binnen een week na afloop daarvan in een 

plenaire vergadering van de hoorcommissie nbsa behandeld,  

- waarbij deze commissie (schriftelijk) haar standpunt omtrent de gegrondheid van de 

door de student ingediende zienswijze bepaalt en  

- waarop zo spoedig mogelijk dit standpunt door de voorzitter van de hoorcommissie  

aan de examencommissie HZ ter kennis wordt gebracht.  

http://www.hz.nl/
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Desgewenst kan de hoorcommissie nbsa alvorens een (definitief) standpunt te bepalen 

een nadere hoorzitting houden.  

 

Artikel 6. Beslissing examencommissie HZ nbsa 

6.1  De examencommissie HZ neemt, gelet op het uitgebrachte standpunt van de 

hoorcommissie nbsa, namens het college van bestuur een besluit omtrent het 

uitbrengen van een nbsa.  

6.3 De examencommissie HZ neemt, behoudens in geval van bijzondere omstandigheden, 

het besluit omtrent een nbsa voor aanvang van het nieuwe studiejaar en draagt er 

zorg voor dat het besluit ter kennis wordt gebracht aan de student en aan het college 

van bestuur.  

 

Artikel 7. overig 

7.1 Het college van bestuur kan in gevallen waarin dit reglement niet voorziet een 

passende voorziening treffen. 

  

Artikel 8. slotbepaling 

8.1 Dit reglement treedt in werking op 1 november 2011, met inachtneming van de nadien 

vastgestelde wijzigingen. 

8.2 Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de HZ. 

8.3 Dit reglement dient te worden aangehaald als “reglement hoorcommissie nbsa HZ”. 

  

 

 


