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Reglement toetscommissie  

Ingevolge reglement examencommissie HZ  

 

Stichting HZ  

 

      

 

Het college van bestuur van de HZ; 

 

Gelet op artikel 7.12b, eerste lid van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek; 

 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 3.3 en 14 van het reglement examencommissie HZ; 

 

Gelet op de handreiking voor examencommissies van februari 2011, die door de HBO raad is 

vastgelegd in een bindingsbesluit; 

 

Stelt het hierna volgende reglement toetscommissie ingevolge reglement examencommissie 

HZ vast. 
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Reglement toetscommissie  

Ingevolge reglement examencommissie HZ  

 

Stichting HZ 

 

Artikel 1. definities 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

1. HZ: de stichting HZ; 

2. examencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 7.12, lid 2 WHW; 

3. deelexamencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 10 reglement 

examencommissie HZ; 

4. examinator: de functionaris als bedoeld in artikel 7.12c, lid 1 WHW, belast met het 

 afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan; 

5. toetscommissie: een permanente commissie als bedoeld in artikel 3, lid 3 reglement 

examencommissie HZ. 

 

artikel 2. toetscommissie 

2.1 De examencommissie stelt een permanente toetscommissie in. 

2.2 De toetscommissie heeft tot taak, in acht nemende het bepaalde in de artikelen 9, 13 

en 16 van het reglement examencommissie HZ, par. 2.4 van de handreiking 

Examencommissies HBO Raad 2011 en de HZ kaders, het gevraagd en ongevraagd 

adviseren van de examencommissie inzake kwaliteitsborging en kwaliteitsbeleid rond 

examens en tentamens. 

2.3 De toetscommissie ressorteert rechtstreeks onder de examencommissie.  

2.4 De toetscommissie verricht haar werkzaamheden in opdracht, ten behoeve van en 

onder verantwoordelijkheid van de examencommissie.  

 

artikel 3. samenstelling 

3.1 De toetscommissie bestaat uit zes leden. 

3.2 De examencommissie benoemt de leden van de toetscommissie. De leden van de 

toetscommissie dienen te beschikken over aantoonbare toetsingsexpertise. 

3.3 De examencommissie wijst een van haar leden tot voorzitter van de toetscommissie 

aan.  

3.4 De zittingsduur van de leden van de toetscommissie bedraagt één hogeschooljaar. Na 

het verstrijken van de zittingsduur kan herbenoeming plaatsvinden. 

 

artikel 4. werkwijze 

4.1 De toetscommissie vervaardigt in overleg met de examencommissie in september een 

vergaderschema voor het komende hogeschooljaar. 

4.2 Op voorstel van een van de leden van de toetscommissie roept de voorzitter de 

commissie tussentijds bijeen. 

4.3 De voorzitter ziet er op toe dat van elke vergadering een verslag en een actielijst wordt 

vervaardigd. 



 

Reglement toetscommissie ingevolge reglement examencommissie HZ - vastgesteld CvB 2011-07-07 
Herzien vastgesteld CvB 2012-10-30, gewijzigd artikel 5 treedt in werking per 31-10-2012 

Herzien vastgesteld CvB 2020-03-10, advies examencommissie 2019-10-09 
 

3 

4.4 De voorzitter zendt afschriften van verslagen en actielijsten aan de examencommissie. 

4.5  De toetscommissie kan de examencommissie verzoeken in te stemmen met het 

inwinnen van extern advies. 

 

 

artikel 6. slotbepalingen 

6.1 Dit reglement treedt in werking op 1 september  2011. 

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

6.3 Dit reglement dient te worden aangehaald als “reglement toetscommissie ingevolge 

reglement examencommissie HZ”. 

  

Vlissingen, 7 juli 2011 

 

Drs. P.C.A. van Dongen, voorzitter college van bestuur 

 
 


