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Huishoudelijk Reglement CZO Examencommissie  
 

 

Artikel 1  Grondslag van het reglement 

 

Dit reglement is een uitwerking van het huishoudelijk reglement CZO 2012. 

 

Artikel 2  Begripsomschrijvingen  

 

In dit reglement wordt verstaan onder (alfabetische volgorde): 

 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting College Zorgopleidingen (CZO). In deze de directeur-bestuurder. 

 

CZO 

De te Utrecht gevestigde Stichting College Zorgopleidingen, ingesteld door de Vereniging van 

Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), met de 

taak toezicht te houden op de kwaliteit en continuïteit van de medisch ondersteunende opleidingen en 

de verpleegkundige vervolgopleidingen. 

 

CZO-opleiding 

Een door het College Zorgopleidingen erkende opleiding.  

Het in Nederland geaccepteerde kwaliteitskeurmerk dat het CZO aan een opleiding van een 
zorgorganisatie of opleidingsinstituut verleent wanneer aan alle (her)erkenningseisen is voldaan.  

 

CZO-examencommissie (verder genoemd “examencommissie”) 

De CZO-examencommissie is door de examenorganisatie (CZO) de aangewezen 

examencommissie voor deze opleiding. Dit betekent dat onder verantwoordelijkheid van de 

examenorganisatie, examencommissies worden ingesteld ten overstaan waarvan examens voor 

radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant en Medisch Nucleair Werker - waaronder ook 

de beroeps gerelateerde examens stralingshygiëne op voorheen deskundigheidsgebied niveau 4A 

en 4B - worden afgelegd. Haar specifieke taak is het bewaken, beheersen en verbeteren van de 

kwaliteit van de examens en de opleiding. Daarnaast stelt de examencommissie de inhoud van 

de beroeps gerelateerde examens vast. 

 

Examenorganisatie 

Ten tijde van het opstellen van dit reglement is Stichting College Zorgopleidingen (CZO) de door de 

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangewezen examenorganisatie. 

 

Opleidingscommissie Radiologie 

Een door het CZO, per opleiding, ingestelde commissie, samengesteld uit leden die zijn 

voorgedragen door de desbetreffende beroepsverenigingen; Nederlandse Vereniging voor 

Radiotherapie en Oncologie (NVRO) adviserend, Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) 

adviserend, Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF), Nederlandse Vereniging 

Medische Beeldvorming & Radiotherapie (NVMBR), brancheverenigingen NVZ, NFU en Vereniging 

Branche-Opleidingsinstituten Gezondheidszorg (VBG). De Opleidingscommissie Radiologie heeft 

als taak toezicht uit te oefenen op de opleidingen (conform besluit 551) en deze te bewaken met het 

oog op het landelijk civiel effect. Deze wijze van werken schept een breed draagvlak en 

garandeert dat het CZO op de hoogte is en blijft van (actuele) ontwikkelingen in het praktijkveld. 

Leden van de NFU en NVZ vervullen het (vice)voorzitterschap. 
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Artikel 3  De Examencommissie 

 

Met de beschikking d.d. 28 november 2008 van de Minister van VWS (Stcr. 2008, 232) is het CZO 

met ingang van 1 januari 2009 aangewezen als examenorganisatie, onder verantwoordelijkheid 

waarvan examencommissies worden ingesteld ten overstaan waarvan de examens voor 

radiologisch en radiotherapeutisch laborant en Medisch Nucleair Werker waaronder de beroeps 

gerelateerde examens stralingshygiëne op voorheen deskundigheidsniveau 4AB worden afgelegd. 

 

Artikel 4 Taken en bevoegdheden van de CZO-examencommissie 

 

De examencommissie verricht de volgende taken: 

1. De examencommissie ziet er op toe dat de kwaliteit van de examens op systematische wijze 

wordt getoetst en bevordert en adviseert het bestuur hierover. 

2. De examencommissie ziet er op toe dat de bewaking en de verbetering van de kwaliteit van 

het examen en de opleiding op systematische wijze vorm krijgen en adviseert het bestuur 

hierover. Deze advisering betreffen onder meer het opstellen en actualiseren van een 

examenreglement, de beoordeling en de vaststelling van de examens van de betreffende 

opleidingen. 

3. Het adviseren van het bestuur over de vereiste toetsing die plaats moet vinden voor de 

kandidaten die reeds in het bezit zijn van een CZO-getuigschrift radiodiagnostisch laborant 

respectievelijk radiotherapeutisch laborant ter verkrijging van het CZO-getuigschrift 

radiotherapeutisch respectievelijk radiodiagnostisch laborant;  

 

Het bestuur heeft aan de examencommissie de volgende bevoegdheid gemandateerd: 

4. Het beoordelen en vaststellen van examens stralingshygiëne, voorheen deskundigheidsniveau 

4AB; 

5. Het beoordelen van individuele EVC’ s na accordering door de theorie- en praktijkopleiding.  

6. Het beoordelen van verlengingen en verkortingen van de opleidingsduur van individuele 

studenten in uitzonderlijke situaties.  

 

Artikel 5 Samenstelling 

 

De Examencommissie bestaat uit: 

1. vertegenwoordiger(s) namens de NVZ; 

2. vertegenwoordiger(s) namens de NFU; 

3. een voorzitter en vicevoorzitter uit bovenstaande vertegenwoordigers. Deze personen zijn bij 

voorkeur specialist of afdelingsmanager vanuit de NVZ of de NFU, de andere partij dan die de 

voorzitter levert, levert de vicevoorzitter; 

4. leden namens de betreffende beroepsorganisatie(s) en vereniging(en), zijnde de NVRO, 

NVvR, NVKF en NVMBR; 

5. ten minste een lid met een onderwijskundige achtergrond vanuit de VBG; 

 

Alle leden van de Examencommissie worden door het bestuur benoemd op voordracht van de 

betreffende vereniging(en). Benoeming vindt plaats voor de termijn van drie jaar. De termijn kan 

worden verlengd.  
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De voorzitter van de examencommissie is vicevoorzitter in de CZO-opleidingscommissie 

Radiologisch Laboranten. 

Artikel 6 Werkwijze van de Examencommissie 

 

1. De vergaderfrequentie van de Examencommissie wordt door de commissie zelf bepaald, met 

dien verstande dat de commissie tenminste tweemaal per jaar zal vergaderen. 

2. De ambtelijk secretaris neemt deel aan de vergadering en bereidt samen met de voorzitter 

de vergaderingen van de Examencommissie voor.  

3. De leden van de Examencommissie zijn gehouden tot geheimhouding van alles betreffende 

examens en personen dat hen mondeling en schriftelijk ter kennis komt door hun 

lidmaatschap van de commissie. 

  

 

Artikel 7  Besluitvorming in de Examencommissie 

 

1. Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus. Indien er tijdens de vergadering geen 

consensus wordt bereikt, zal het onderwerp in een volgende vergadering wederom tot 

besluitvorming worden voorgelegd. Indien er dan geen consensus wordt bereikt wordt het 

onderwerp ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.  

2. Leden van de Examencommissie kunnen, over examens die direct in relatie staan met hun 

functie in een organisatie, niet actief participeren. 

3. Besluiten kunnen niet worden genomen indien er geen meerderheid van het aantal in functie 

zijnde leden van de commissie ter vergadering aanwezig is.  

 

Artikel 8 Het secretariaat van de Examencommissie 

 

De Examencommissie beschikt over een secretariaat verbonden aan het uitvoerend bureau van 

het bestuur in de vorm van een ambtelijk secretaris en een ondersteunend secretaresse.  

Ten behoeve van de commissie verricht de ambtelijk secretaris de volgende taken: 

- Het voorbereiden van Examencommissievergaderingen; 

- Het dagelijkse uitvoeren van de werkzaamheden die voortvloeien uit de taken en 

bevoegdheden van de Examencommissie; 

- Het vormen van de functionele schakel tussen Examencommissie en Opleidingscommissie 

Radiologisch Laboranten (ORL).  

 

Artikel 9 Slotbepaling 

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur. 


