
 

Factsheet rechten van de opleidingscommissie 
Gerangschikt per artikel in WHW 

 

Artikel 9.18. Opleidingscommissies 

1. Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt een opleidings-commissie 
ingesteld. De commissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen 
van de kwaliteit van de opleiding. De commissie heeft voorts: 
 a. instemmingsrecht ten aanzien van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in 
artikel 7.13, met uitzondering van de onderwerpen genoemd in het tweede lid, onder a, 
f, h tot en met u en x, en met uitzondering van de eisen, bedoeld in de artikelen 7.28, 
vierde en vijfde lid, en 7.30b, tweede lid,  
b. als taak het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en 
examenregeling, 
c. adviesrecht ten aanzien van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 
7.13, met uitzondering van de onderwerpen ten aanzien waarvan de commissie op 
grond van onderdeel a instemmingsrecht heeft, en 
d. als taak het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen of voorstellen doen 
aan het bestuur van de opleiding, bedoeld in artikel 9.17, eerste lid, en de decaan over 
alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding. 
 
De commissie zendt de adviezen en voorstellen, bedoeld onder d, ter kennisneming aan 
de faculteitsraad.  
 
2. Op een advies als bedoeld in het eerste lid, zijn artikel 9.35, aanhef en onderdelen b, 
c en d, van overeenkomstige toepassing.  
3. Indien de commissie een voorstel als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, doet aan 
het bestuur van de opleiding of de decaan, reageert het bestuur onderscheidenlijk de 
decaan binnen twee maanden na ontvangst op het voorstel.  
4. Artikel 9.31, derde tot en met het achtste lid, zijn van overeenkomstige toepassing op 
de opleidingscommissie. In overleg tussen het bestuur van de opleiding 
onderscheidenlijk de decaan en de faculteitsraad kan in het faculteitsreglement een 
andere wijze van samenstelling van de opleidingscommissie worden vastgelegd dan 
verkiezing. Jaarlijks wordt vastgesteld of het wenselijk is de andere wijze van 
samenstelling te handhaven.  
5. De opleidingscommissie is bevoegd het bestuur van de opleiding onderscheidenlijk 
de decaan ten minste twee maal per jaar uit te nodigen om het voorgenomen beleid te 
bespreken aan de hand van een door haar opgestelde agenda  
6. Indien een faculteit slechts een opleiding omvat, kan het faculteitsre-glement bepalen 
dat de taken en bevoegdheden van de opleidingscom-missie worden uitgeoefend door 
de faculteitsraad, bedoeld in artikel 9.37. 
 
 
 
 



Artikel 7.13. Onderwijs- en examenregeling (opleidingscommissies krijgen 
instemming op een aantal van deze rechten) 

1. Het instellingsbestuur stelt voor elke door de instelling aangeboden opleiding of groep 
van opleidingen een onderwijs- en examenregeling vast. De onderwijs- en 
examenregeling bevat adequate en heldere informatie over de opleiding of groep van 
opleidingen. 
2. In de onderwijs- en examenregeling worden, onverminderd het overigens in deze wet 
terzake bepaalde, per opleiding of groep van opleidingen de geldende procedures en 
rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en de examens. 
Daaronder worden ten minste begrepen: 
a. de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens, 
b. de inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding, 
c. de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich 
bij beëindiging van de opleiding moet hebben verworven, 
d. waar nodig, de inrichting van praktische oefeningen, 
e. de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende 
onderwijseenheden, 
f. de nadere regels, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid, en 7.9, vijfde lid, 
g. ten aanzien van welke masteropleidingen toepassing is gegeven aan artikel 7.4a, 
achtste lid, 
h. het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens alsmede de momenten waarop 
deze afgelegd kunnen worden, 
i. de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de opleiding, 
j. waar nodig, de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per 
studiejaar dat de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens en 
examens, 
k. waar nodig, de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens, 
behoudens de bevoegdheid van de examencommissie die geldigheidsduur te 
verlengen, 
l. of de tentamens mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden afgelegd, 
behoudens de bevoegdheid van de examencommissie in bijzondere gevallen anders te 
bepalen, 
m. de wijze waarop studenten met een handicap of chronische ziekte redelijkerwijs in de 
gelegenheid worden gesteld de tentamens af te leggen, 
n. de openbaarheid van mondeling af te nemen tentamens, behoudens de bevoegdheid 
van de examencommissie in bijzondere gevallen anders te bepalen, 
o. de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt alsmede 
of en op welke wijze van deze termijn kan worden afgeweken, 
p. de wijze waarop en de termijn gedurende welke degene die een schriftelijk tentamen 
heeft afgelegd, inzage verkrijgt in zijn beoordeelde werk, 
q. de wijze waarop en de termijn gedurende welke kennis genomen kan worden van 
vragen en opdrachten, gesteld of gegeven in het kader van een schriftelijk afgenomen 
tentamen en van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft 
plaatsgevonden, 
r. de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde 
tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs 
opgedane kennis of vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het afleggen van een of 
meer tentamens, 
s. waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is 
voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens, 
t. waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog 
op de toelating tot het afleggen van het desbetreffende tentamen, behoudens de 



bevoegdheid van de examencommissie vrijstelling van die verplichting te verlenen, al 
dan niet onder oplegging van vervangende eisen, 
u. de bewaking van studievoortgang en de individuele studiebegeleiding 
v. indien van toepassing: de wijze waarop de selectie van studenten voor een speciaal 
traject binnen een opleiding, bedoeld in artikel 7.9b, plaatsvindt, en 
x. de feitelijke vormgeving van het onderwijs. 
3. In de onderwijs- en examenregeling wordt aangegeven hoe een persoon het recht 
zijn bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs te vervolgen, bedoeld in artikel 
7.8a, vijfde lid, kan effectueren en aan welke eisen hij daarvoor moet voldoen. 
 

Artikel 9.31 – Universiteitsraad (derde tot en met achtste lid zijn van toepassing 
op OC’s) 

1. Aan een universiteit is een universiteitsraad verbonden. 
2. Het aantal leden van de raad bedraagt ten hoogste vierentwintig leden. 
3. De raad bestaat voor de helft uit leden die door en uit het personeel worden gekozen, 
en voor de helft uit leden die door en uit de studenten worden gekozen. 
4. Zij die deel uitmaken van het college van bestuur of de raad van toezicht dan wel 
belast zijn met de functie van decaan van een faculteit, kunnen niet tevens lid zijn van 
de raad. 
5. Kandidaten voor de verkiezingen van het deel van de raad dat uit en door het 
personeel wordt gekozen, kunnen worden gesteld door personeelsleden en door 
organisaties van personeel. 
6. De verkiezing van de leden van de raad geschiedt bij geheime schriftelijke stemming. 
Stemming voor een geleding van de raad vindt slechts plaats, indien het aantal 
kandidaat-leden van een geleding groter is dan het aantal zetels ten behoeve van die 
geleding. 
7. De raad stelt een reglement op voor de zaken van huishoudelijke aard en regelt 
tevens de wijze waarop door het college van bestuur beschikbaar gestelde middelen 
voor die raad en de eventuele faculteitsraden en commissies als bedoeld in artikel 9.47 
worden verdeeld. 
8. De raad kiest al dan niet uit zijn midden een voorzitter en een of meer 
plaatsvervangende voorzitters. De voorzitter, of bij diens verhindering een 
plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de raad in rechte. 

 

 

 

 

 

 

Deze factsheet is adviserend bedoeld en opgesteld door ISO en LSVb.  

Er vallen geen rechten te ontlenen aan deze publicatie 


