Mandatenlijst Bestuur- en Directieteam HZ

Structurele mandaten
1. Herinschrijvingsverzoek na NBSA – 26 maart 2019
Herinschrijvingsverzoeken van studenten binnen 3 jaar naar het verstrekken van een Negatief
Bindend Studie Advies (artikel 8.1 lid 9 en 10 van de OER HZ Bachelor en OER HZ Experiment
Leeruitkomsten. Artikel 8.1 lid 6 en 7 OER HZ Associate Degrees en OER HZ Experiment
Leeruitkomsten Associate Degrees) mogen worden afgehandeld door de betrokken
domeindirecteur, indien zowel de opleiding als de domeindirecteur positief tegenover het
herinschrijvingsverzoek staan.
2. Buitenlandreis aan domeindirecteur – 31 januari 2020
Een domeindirecteur en directeur bedrijfsvoering zijn bevoegd om een aanvraag van medewerkers
voor het maken van een buitenlandreis af te handelen voor zover passend binnen de geldende
kaders.
Dit mandaat valt niet onder artikel 3.3. van de mandatenregeling HZ.
3. Benoeming voorzitter en leden deelexamencommissies - 31 januari 2020
Een domeindirecteur is bevoegd jaarlijks de voorzitter en leden van een deelexamencommissie te
benoemen, uiterlijk 1 per september, in lijn met geldende regelgeving. 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 (hierna ook: CvB).
4. Tekenen projecten/offertes – 30 juni 2020
Een domeindirecteur en directeur bedrijfsvoering is bevoegd (na correct en volledig doorlopen
interne kwaliteitsproces) projecten/offertes te tekenen die vallen binnen de werkingssfeer van
eerder door het CvB geaccordeerde en ondertekende samenwerkingsovereenkomsten met derde
partijen, zoals weergegeven in de bijlage 1, tot een maximumbedrag van € 100.000,- per
project/offerte.
5. Inschrijving na inschrijftermijn – 30 juni 2020
Een domeindirecteur besluit eigenstandig over toelating van een studerende na de inschrijftermijn
van 1 oktober indien het een positief besluit over toelating betreft, 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. Een en ander conform de “werkwijze beschrijving en rolverdeling bij
tussentijdse inschrijving, te weten na 1 oktober van het lopende studiejaar” vastgesteld in het BDT
op 5 maart 2020.
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6. Toekennen faciliteiten bij studeren met functiebeperking - 17 november 2020
Een domeindirecteur is bevoegd om in voorkomende gevallen de onderwijsovereenkomst te
ondertekenen voor de toekenning van faciliteiten aan studenten met een functiebeperking, conform
het HZ-beleid “Studeren met een functiebeperking”.
Dit mandaat valt niet onder artikel 3.3. van de mandatenregeling HZ.
7. Uitschrijving studenten wegens niet nakomen betalingsverplichtingen – 13 april 2021
De directeur bedrijfsvoering is bevoegd om de inschrijving van studenten te beëindigen wegens het
niet nakomen van betalingsverplichtingen, 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”
8. Ondertekeningsmandaat onderwijsovereenkomsten algemeen deel 2021-2022 Experiment
Leeruitkomsten – 11 mei 2021
De directeur deeltijd academie is bevoegd tot het ondertekenen van de onderwijsovereenkomsten
algemeen deel 2021-2022 Experiment Leeruitkomsten als beschreven in het ‘Besluit Experimenten
flexibel hoger onderwijs’ (AMvB 08-04-2016) deeltijdse en/of onderwijsarbeidsovereenkomst duale
vormen van bacheloropleidingen en Ad-opleidingen, tijdens de duur van het experiment. Het
ondertekeningsmandaat luidt als volgt:
“het College van Bestuur,
namens deze,
…, directeur Deeltijd academie”
9. Ondertekeningsmandaat onderwijsovereenkomsten algemeen deel 2021-2022
onderwijsarbeidsovereenkomst duale vormen van bacheloropleidingen en Ad-opleidingen voltijd
– 11 mei 2021
De domeindirecteur van domein Health, Education & Wellbeing is bevoegd tot het ondertekenen
van de onderwijsovereenkomsten algemeen deel 2021-2022 onderwijsarbeidsovereenkomst duale
vormen van bacheloropleidingen en Ad-opleidingen, voor zover de student het voltijdsprogramma
blijft volgen. Het ondertekeningsmandaat luidt als volgt:
“het College van Bestuur,
namens deze,
…, domeindirecteur HEW”
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10. Ondertekeningsmandaat tripartite overeenkomsten Zij-instroom PABO – 13 april 2021
De domeindirecteur van domein Health, Education & Wellbeing is bevoegd tot het ondertekenen
van tripartite overeenkomsten voor Zij-instroom van de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo).
Het ondertekeningsmandaat luidt als volgt:
“het College van Bestuur,
namens deze,
…, domeindirecteur HEW”
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