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Wetgevende macht

Bestuurlijke macht

Rechterlijke  macht





Bron van alle wetten

Grondwet

Burgerlijk recht: 
regelt de relatie 
tussen burgers 

onderling

Strafrecht:
regelt de 

strafmacht van de 
overheid

Bestuursrecht:
Regelt de 

bestuursrelatie 
tussen burger en 

overheid

Statuut van het Koninkrijk



Grondwet

Statuut van het Koninkrijk

Burgerlijk recht Strafrecht

Bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht (Awb)
(Kaderwet, regelt algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures)

Specifieke bestuurswetten:
Nadere uitwerking van bestuursrechtelijke thema’s zoals de 

Wet op het Hoger Onderwijs en het 
Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Bestuursorgaan type “a” (de 
bekende bestuursorganen 
van Rijk, Provincie en 
Gemeente alsmede Water-
Product- en 
Bedrijfsschappen).
De Examencommissie is een 
bestuursorgaan type “B”
(stelt eenzijdig rechten en 
plichten van de burger vast)
Awb is dus van toepassing



Awb

WHW

MvT

Jurisprudentie

Doctrine

OER
Onderwijs en examenregeling

MvT

Jurisprudentie

Doctrine

Examencommissie is 
bestuursorgaan

Beleidsregels

Transparantie

Rechtszekerheid
(MvT)

Jurisprudentie

Doctrine

En regels uit zelfregulering v/d 
Branchevereniging, de Vereniging 
van Hogescholen. Voorbeeld: 
Gedragscode internationale student

(MvT)

Jurisprudentie

Doctrine

“Discretionaire” taken 
en bevoegdheden van 
de Examencommissie 
(“kan” bepaling)



Statuut

Gw

Awb

WHW

OER
Beleid

Rechtsvinding m.b.t. de positie van de Examencommissie

MvT
Jur.

Doc.



Onderwijsmanagement

Student

Examencommissie

Studeert en heeft 
inspraak via de 
Hogeschoolraad, de 
Deelraden en de 
opleidingscommissies

Maakt het onderwijs en 
voer het onderwijs uit

Controleert of het 
onderwijsmanagement 
wel zegt wat ze doet en 
doet wat ze zeg en geeft 
voorzieningen (spreekt 
recht) in kwesties over 
toetsing en diplomering

COBEX en CBHO zijn de 
controleurs van de 
examencommissie

Klachtencommissie geeft 
voorzieningen in zaken waar de 
examencommissie niet bevoegd is



(…) heeft een examencommissie de volgende taken en bevoegdheden:

a. het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens.

b. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de 
onderwijs- en examenregeling (…).

c. (…)

d. (…)

e. het borgen van de kwaliteit van de organisatie en de procedures rondom 
tentamens en examens.

Art. 7.12b WHW KAPSTOK-ARTIKEL




