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1 Algemene bepalingen  
 
Artikel 1.1  Begripsbepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
personeel:  -  het wetenschappelijk personeel in dienst van de universiteit ingedeeld in de  
     functiefamilie Onderwijs en Onderzoek van het functieordeningssysteem, 

- het onderwijs en onderzoek ondersteunend en beheerspersoneel in dienst van de 
universiteit,  

raad:          universiteitsraad 
commissie:          opleidingscommissie  
personeelsgeleding:  het deel van de raad of commissie dat uit en door het personeel is gekozen 
studentengeleding: het deel van de raad of commissie dat uit en door de studenten is gekozen 
wet:          de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) 
zitting:            periode van 1 september tot en met 31 augustus  
 
 
Artikel 1.2  Medezeggenschapsorganen 
1. De medezeggenschap van personeel en studenten van de universiteit vindt plaats in de universiteitsraad 

en in de opleidingscommissie, ingesteld krachtens artikel 9.30 resp. 9.18 van de wet. 
2. De universiteitsraad oefent tevens de taken en bevoegdheden uit die de wet aan de faculteitsraad 

toekent. 
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2 De universiteitsraad  
 
2.1 Samenstelling en zittingsduur 
 
 
Artikel 2.1.1 Samenstelling 
1. Het aantal leden van de raad bedraagt acht. 
2. De raad bestaat uit vier leden die door en uit het personeel worden gekozen en vier leden die door en uit 

de studenten worden gekozen. 
3. De raad kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. De 

voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de raad in rechte. 
4. De geledingen van de raad kunnen afzonderlijk vergaderen, indien het aangelegenheden betreft die 

uitsluitend het personeel, dan wel de studenten regarderen. Indien een dergelijke afzonderlijke 
vergadering plaatsvindt, wordt de andere geleding hierover geïnformeerd door tijdige toezending van de 
agenda van de vergadering. 

5. De verkiezing van de leden van de raad geschiedt volgens de bepalingen in dit reglement. 
6. De raad kiest uit zijn midden een voorzitter voor een termijn van twee jaar. De voorzitter is na afloop van zijn 

termijn terstond herkiesbaar. 
 
 

Artikel 2.1.2   Zittingstermijn 
1. De leden van de raad worden gekozen voor een termijn van twee academische jaren. De leden zijn na afloop 

terstond herkiesbaar. 
2.   Verkiezingen vinden jaarlijks in mei plaats voor de in dat  academisch jaar vacant komende zetels in de raad.  
3. Zolang na afloop van een zitting nog geen uitslag van nieuwe verkiezingen is vastgesteld, behouden de 

aftredende leden in afwachting daarvan hun lidmaatschap. 
4. Het lidmaatschap van de raad eindigt door: 
 a. het einde van de zittingstermijn, als bedoeld in het eerste lid; 
 b. opzegging van het lidmaatschap door het lid; 
 c.  het verlaten van de geleding waaruit het lid is verkozen; 

d.  wat betreft personeelsleden van de raad: het verlaten van het district, zoals bedoeld in het kiesreglement 
universiteitsraad, waarbinnen het lid is gekozen. 

 
 

Artikel 2.1.3  Commissies 
De raad kan uit zijn midden commissies instellen met als taak het uitbrengen van advies aan de raad.  
 
 
2.2 Taken en bevoegdheden  
 
 
Artikel 2.2.1   Algemene bevoegdheden en taken 
1. De universiteitsraad is bevoegd over alle aangelegenheden de universiteit betreffende aan het college van 

bestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Het college van bestuur brengt op deze 
voorstellen binnen zes weken een schriftelijke, met redenen omklede reactie uit aan de raad in de vorm 
van een voorstel. Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van deze reactie stelt het college van bestuur 
de raad ten minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te voeren over zijn voorstel. 

2. De raad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de universiteit. 
3. De raad waakt voorts in de universiteit in het algemeen tegen discriminatie op welke grond dan ook en 

bevordert in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede van gehandicapten en 
allochtonen.  
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4. Het college van bestuur verschaft de raad, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die de 
universiteitsraad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. Aan de raad worden in elk 
geval de volgende documenten ter bespreking voorgelegd: het vastgestelde jaarverslag en de 
vastgestelde jaarrekening van de universiteit , als ook de jaarlijkse kaderbrief,  triaalrapportages en 
visitatierapporten met betrekking tot onderwijs en onderzoek. 

5. Naast de regulier geplande vergaderingen komt de raad bijeen, indien daarom onder opgave van redenen 
wordt verzocht door de raad, de personeelsgeleding van de raad, de studentengeleding van de raad of 
het college van bestuur. 

6. Indien bij een bepaalde vergadering of een onderdeel daarvan een bij uitstek persoonlijk belang van een 
van de leden van de raad in het geding is, kan de raad besluiten dat het betrokken lid aan die vergadering 
of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De raad besluit dan tevens dat de behandeling van de 
desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaats heeft. 

7. De raad doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en draagt er zorg voor dat alle bij de 
universiteit betrokkenen van het verslag kunnen kennisnemen. 

8. De universiteitsraad oefent tevens de taken en bevoegdheden uit die de wet aan de faculteitsraad 
toekent. 

 
 
Artikel 2.2.2   Instemmingsrecht 
1. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de raad voor elk door het college van 

bestuur te nemen besluit met betrekking tot de vaststelling of wijziging van: 
a. het medezeggenschapsreglement, nadat de raad de opleidingscommissie daarover heeft gehoord 
b. het bestuurs- en beheersreglement 
c. het strategisch plan, als bedoeld in artikel 9.33 sub 1.a WHW 
d. het studentenstatuut, als bedoeld in artikel 9.33 sub 1.c WHW 
e. hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting, als bedoeld in artikel 9.33 sub 2 WHW 
f. de continuïteitsparagraaf in  het jaarverslag, in zoverre die hoofdlijnen van nieuw beleid bevat 
g. beleid en regels ten aanzien van het profileringsfonds, als bedoeld in artikel 7.51 WHW 
h. de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg, en het in het jaarverslag opgenomen beleid n.a.v. 

de uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling 
i. regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden  
j. richtlijnen met betrekking tot ethische aspecten verbonden aan de werkzaamheden van de universiteit 
k. het beleid met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de inschakeling van 

gehandicapten en allochtonen 
l. keuze uit medezeggenschapstelsels 

2. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de raad, in de hoedanigheid van 
faculteitsraad, voor elk door hem te nemen besluit met betrekking tot ten minste de vaststelling of 
wijziging van de onderwijs- en examenregeling bedoeld in artikel 7.13 WHW, conform artikel 9.38 sub b 
WHW, wat betreft  de onderwerpen genoemd in het tweede lid, onder h tot en met u en x, met 
uitzondering van de eisen bedoeld in de artikelen 7.28, vierde en vijfde lid, en 7.30b, tweede lid. 1 

 
 
Artikel 2.2.3   Procedure Instemming 
1. Het college van bestuur legt het te nemen besluit schriftelijk aan de universiteitsraad voor en verstrekt 

daarbij een overzicht van de beweegredenen alsmede van de verwachte gevolgen. 
2. Alvorens de universiteitsraad, of de desbetreffende geleding van de universiteitsraad, besluit over de 

gevraagde instemming dient de betrokken aangelegenheid ten minste eenmaal in een overlegvergadering 
als bedoeld in het eerste lid van artikel 2.3.1. te zijn behandeld. 

3. Binnen een maand nadat de in het vorige lid bedoelde overlegvergadering heeft plaatsgevonden beslist 
de universiteitsraad of de gevraagde instemming wordt verleend en deelt dit besluit zo spoedig mogelijk 
schriftelijk aan het college van bestuur mede. 
 

                                                
1   Zie bijlage. 
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4. Indien de universiteitsraad binnen de gestelde termijn niet tot een uitspraak is gekomen wordt het 
voorgenomen besluit geacht de instemming te hebben verworven. 
 
 

Artikel 2.2.4  Overlegplicht na onthouden van instemming 
1. Indien de universiteitsraad, dan wel de desbetreffende geleding van de universiteitsraad, niet de vereiste 

instemming verleent aan het voorgenomen besluit, overlegt het college van bestuur opnieuw met de 
universiteitsraad. 

2. Na het overleg als bedoeld in het eerste lid beslist het college van bestuur: 
a. het voorstel te handhaven, of 
b. het voorstel gewijzigd voor te leggen aan de universiteitsraad, of 
c. het voorstel in te trekken. 
Het college van bestuur deelt de universiteitsraad zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden 
zijn besluit mede. 

3. Indien het college van bestuur het voorstel wenst te handhaven, dient het geschil te worden voorgelegd 
aan de commissie voor geschillen. Het college van bestuur deelt de universiteitsraad zo spoedig mogelijk 
doch uiterlijk binnen drie maanden mede dat het voorstel wordt voorgelegd aan de commissie voor 
geschillen, welke toestemming kan verlenen om een beslissing te nemen. 

4. Indien een mededeling als bedoeld in het tweede en derde lid niet binnen drie maanden wordt gedaan 
vervalt het voorstel. 

5. Het college van bestuur kan geen definitief besluit nemen ter zake van de aangelegenheid die aan de 
commissie voor geschillen is voorgelegd, voordat de commissie uitspraak heeft gedaan. 
 
 

Artikel 2.2.5 Interpretatiegeschil  instemmingsrecht 
1. Indien de universiteitsraad het oordeel uitspreekt dat het college van bestuur een voorgenomen besluit ter 

instemming had moeten voorleggen aan de universiteitsraad, brengt de universiteitsraad dit gemotiveerd 
ter kennis van het college van bestuur. 

2. Het college van bestuur overlegt met de universiteitsraad. 
3. Indien na het overleg het college van bestuur mededeelt het besluit niet alsnog ter instemming aan de 

universiteitsraad voor te leggen beraadt de universiteitsraad of hij bij zijn standpunt blijft en deelt dit 
vervolgens binnen twee weken aan het college van bestuur mede. 

4. Het college van bestuur constateert dat er sprake is van een geschil en meldt dit aan de commissie van 
geschillen. 

5. Het college van bestuur kan geen definitief besluit nemen ter zake van de aangelegenheid die aan de 
commissie voor geschillen is voorgelegd, voordat de commissie uitspraak heeft gedaan. 
 
 

Artikel 2.2.6  Adviesrecht 
1. Het college van bestuur stelt de universiteitsraad tijdig in de gelegenheid advies uit te brengen en overleg 

te voeren over: 
a. aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de universiteit 

betreffen,  
b. onderwijs- en onderzoeksplannen, 
c. de overdracht van de zeggenschap over een onderdeel van de universiteit, 
d. het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke wijziging in, of het verbreken van een 

duurzame samenwerking met een andere universiteit of instelling voor hoger of wetenschappelijk 
onderwijs, 

e. het algemeen personeels- en benoemingsbeleid. 
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Artikel 2.2.7  Procedure advies 
1. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen 

besluit. Het college van bestuur legt het te nemen besluit schriftelijk aan de universiteitsraad voor en 
verstrekt daarbij een overzicht van de beweegredenen alsmede van de verwachte gevolgen. 

2. De universiteitsraad wordt in de gelegenheid gesteld met het college van bestuur overleg te voeren 
alvorens het advies wordt uitgebracht. 

3. De universiteitsraad wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken, schriftelijk in kennis 
gesteld van de wijze waarop aan het uitgebrachte advies gevolg worden gegeven. 

4. Indien het college van bestuur geheel of gedeeltelijk wenst af te wijken van het advies van de 
universiteitsraad ter zake van een voorstel als bedoeld in artikel 3.3, wordt de universiteitsraad hiervan 
schriftelijk in kennis gesteld onder vermelding van de beweegredenen. De raad wordt in de gelegenheid 
gesteld nader overleg te voeren alvorens het college van bestuur een definitief besluit neemt. 

5. De universiteitsraad deelt vervolgens binnen drie weken aan het college van bestuur mede of na 
heroverweging van belangen het oorspronkelijke advies gehandhaafd blijft. 

6. De uitvoering van het desbetreffende besluit wordt opgeschort met vier weken, tenzij de raad tegen 
onmiddellijke uitvoering van het besluit geen bedenkingen heeft. 

7. De universiteitsraad kan binnen vier weken nadat het betrokken besluit door het college van bestuur is 
genomen het geschil voorleggen aan de commissie voor geschillen. 

 
 
Artikel 2.2.8  Interpretatiegeschil adviesrecht 
1. Indien de universiteitsraad het oordeel uitspreekt dat het college van bestuur een voorgenomen besluit ter 

advisering had moeten voorleggen, brengt de universiteitsraad dit gemotiveerd ter kennis van het college 
van bestuur.  

2. Het college van bestuur overlegt met de universiteitsraad. Indien na het overleg het college van bestuur 
mededeelt het besluit niet alsnog voor advies aan de universiteitsraad voor te zullen leggen beraadt de 
universiteitsraad of hij bij zijn standpunt blijft en deelt dit vervolgens binnen twee weken aan het college 
van bestuur mede. 

3. De uitvoering van het desbetreffende besluit wordt opgeschort met vier weken, tenzij de universiteitsraad 
tegen onmiddellijke uitvoering van het besluit geen bedenkingen heeft. 

4. Het college van bestuur en/of de universiteitsraad kunnen binnen vier weken na de mededeling aan het 
college van bestuur, bedoeld in het tweede lid, het geschil voorleggen aan de commissie voor geschillen. 

 
 
Artikel 2.2.9   Bijzondere bevoegdheden personeelsgeleding 
1. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van het deel van de universiteitsraad dat uit 

en door het personeel is gekozen, voor elk door het college van bestuur te nemen besluit met betrekking 
tot aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel van de 
universiteit. 

2. Indien het college van bestuur op grond van het eerste lid voor een te nemen besluit de voorafgaande 
instemming van het deel van de raad dat uit en door het personeel is gekozen behoeft, wordt het deel van 
de raad dat uit en door de studenten wordt gekozen, in de gelegenheid gesteld over het besluit advies uit 
te brengen. 

3. Het instemmingsrecht of adviesrecht in aangelegenheden als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt 
niet uitgeoefend, voor zover de desbetreffende aangelegenheid voor de universiteit reeds inhoudelijk is 
geregeld in een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift of een collectieve arbeidsovereenkomst. 

 
 
Artikel 2.2.10   Bijzondere bevoegdheden studentengeleding 
Het college van bestuur legt voor advies aan de studentengeleding van de raad voor elk door het college van 
bestuur te nemen besluit met betrekking tot: 
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a. het algemeen personeels- en benoemingsbeleid, tenzij  
- de desbetreffende aangelegenheid voor de universiteit reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of 

krachtens de wet gegeven wettelijk voorschrift of een collectieve arbeidsovereenkomst, dan wel 
- de medezeggenschap met betrekking tot de desbetreffende aangelegenheid reeds op andere wijze is 

uitgeoefend,  
b. het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld, bedoeld in artikel 7.46 WHW, 
c. de regeling ten aanzien van terugbetaling van wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.48, vierde lid, 

WHW. 
d. de wet en voor zover het de selectieprocedure betreft artikel 7.30b, tweede lid van de wet. 
e. de regeling die het instellingsbestuur vaststelt voor de criteria en de procedure voor dispensatie van 

betaling van het hogere collegegeld, bedoeld in artikel 6.7a, eerste lid onder c van de wet; 
f. de regeling die het instellingsbestuur vaststelt voor de selectiecriteria en de selectieprocedure bedoeld in 

artikel 6.7a, eerste lid, onder b, onderscheidenlijk artikel 7.26, 7.26a en 7.53, derde lid van 
g. de regels die het instellingsbestuur vaststelt met betrekking tot de selectie als bedoeld in artikel 7.9b, 

eerste lid van de wet; 
h. de regels die het instellingsbestuur vaststelt met betrekking tot de studiekeuzeadviezen en 

studiekeuzeactiviteiten, bedoeld in artikel 7.31b, vierde lid van de wet. 
 
 
2.3 Werkwijze 
 
 
Artikel 2.3.1  Overleg 
1. Het college van bestuur stelt de raad tenminste twee maal per jaar in de gelegenheid de algemene gang 

van zaken in de universiteit met het college te bespreken. 
2. De raad is voorts bevoegd het college van bestuur ten minste twee maal per jaar uit te nodigen om het 

voorgenomen beleid te bespreken aan de hand van een door hem opgestelde agenda. Indien de raad 
gebruik maakt van deze bevoegdheid wordt aangesloten bij de bespreking van de algemene gang van 
zaken als bedoeld in het eerste lid. 

3. Het college van bestuur en de raad komen voorts in overleg bijeen op gemotiveerd verzoek van het 
college dan wel van de raad. 

4. De overlegvergadering wordt voorgezeten door de technisch voorzitter van de universiteitsraad. 
5. De agenda voor de overlegvergadering bevat de onderwerpen die daartoe tijdig zijn aangemeld bij de 

secretaris van de raad. 
6. De overlegvergadering wordt geschorst wanneer het college van bestuur of de raad afzonderlijk beraad 

wenst over een bepaalde aangelegenheid. 
7. De secretaris maakt een verslag op van de bespreking in de overlegvergadering. Dit verslag wordt in de 

eerstvolgende vergadering door de raad en het college van bestuur gezamenlijk vastgesteld. 
 
 
Artikel 2.3.2   Openbaarheid overlegvergadering en geheimhoudingsplicht 
1. De overlegvergaderingen zijn openbaar, tenzij de aard van een of meer der te behandelen onderwerpen 

zich daartegen naar het oordeel van het college van bestuur of de raad verzet. Dit oordeel wordt met 
redenen omkleed. 

2. Ten aanzien van het behandelde in een besloten (deel van een) overlegvergadering zijn de daarbij 
aanwezigen tot geheimhouding verplicht. 

3. Indien en voorzover het persoonlijk belang van een lid van de raad betrokken is bij een onderwerp kan de 
raad besluiten dat het betreffende lid niet deelneemt aan de beraadslaging. Het desbetreffende gedeelte 
van de overlegvergadering is niet openbaar. 

4. Van een besloten (deel van een) overlegvergadering wordt een afzonderlijk vertrouwelijk verslag gemaakt. 
5. De agenda’s en de verslagen van de openbare overlegvergaderingen worden door het college van 

bestuur binnen de universiteit voor belangstellenden ter inzage gelegd.  
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Artikel 2.3.3   Besluiten 
1. De raad besluit met meerderheid van stemmen, tenzij de wet anders bepaalt.  
2. Besluiten kunnen slechts worden genomen, indien meer dan de helft van het aantal zittende leden ter 

vergadering aanwezig is. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt in de eerstvolgende 
vergadering over de desbetreffende punten beraadslaagd en besloten, ongeacht het aantal aanwezige 
leden. 

3. Indien door afwezigheid van het quorum, bedoeld in lid 2, geen besluiten genomen kunnen worden, roept de 
voorzitter de raad en het college van bestuur binnen twee weken maar niet eerder dan na twee etmalen 
opnieuw in vergadering bijeen. 

 
 
Artikel 2.3.4  Huishoudelijk reglement 
De raad regelt de verkiezing van zijn voorzitter, zijn werkwijze en de orde van vergaderingen nader in een 
huishoudelijk reglement. Zij doet dat met inachtneming van het bepaalde in dit reglement. Voor zover deze 
nadere regels tevens van toepassing zijn op de overlegvergaderingen behoeven zij de instemming van het 
college van bestuur. 
 
 
Artikel 2.3.5  Faciliteiten, voorzieningen en scholing 
1. Het college van bestuur stelt een nadere regeling vast ten aanzien van de vrijstelling van 

werkzaamheden, dan wel een forfaitaire vergoeding  waar het leden van het personeel in de raad betreft 
en  een forfaitaire vergoeding waar het de studenten in de raad betreft. 

2. Het college van bestuur staat de universiteitsraad het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan 
beschikken, en die de raad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, waaronder in ieder 
geval worden verstaan ambtelijke, financiële en juridische ondersteuning en scholing. 

3. Het college van bestuur stelt de leden van de raad in de gelegenheid om gedurende een door het college 
van bestuur en de raad gezamenlijk vast te stellen hoeveelheid tijd de scholing te ontvangen die de leden 
van de raad voor de vervulling van hun taak nodig hebben. Het personeel van de universiteit wordt in de 
gelegenheid gesteld deze scholing in werktijd en met behoud van salaris te ontvangen. 

4. Het college van bestuur draagt er jegens de raad zorg voor dat de leden van de raad niet uit hoofde van 
hun lidmaatschap daarvan worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de universiteit. De eerste 
volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van kandidaat-leden en voormalige leden van de 
raad. 

5. De beëindiging anders dan op eigen verzoek van de betrekking van een aan de universiteit werkzame 
persoon mag geen verband houden met de kandidaatstelling voor het lidmaatschap, het lidmaatschap of 
het voormalig lidmaatschap van de betrokkene van de raad. Een beëindiging van de betrekking in strijd 
met het in dit lid bepaalde is nietig. 
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3 De opleidingscommissie  
 
3.1 Samenstelling en zittingsduur 
 
 
Artikel 3.1 Samenstelling en zittingstermijn 
1. Er is één opleidingscommissie voor de in artikel 3.1 van het bestuurs- en beheersreglement genoemde 

opleidingen. 
2. De commissie bestaat uit drie studenten en drie onderwijsgevenden.  
3. De leden van de commissie worden door de universiteitsraad aangewezen na een open sollicitatie 

onderscheidenlijk na verkiezingen. Een besluit van de universiteitsraad de leden middels een open 
sollicitatie dan wel door verkiezingen aan te wijzen behoeft de instemming van de opleidingscommissie.  

4. De universiteitsraad draagt er zorg voor dat uit alle in het eerste lid bedoelde opleidingen één student en 
één onderwijsgevende is aangewezen en zo spoedig mogelijk in vacatures wordt voorzien.  

5. Studenten in de opleidingscommissie worden benoemd voor de duur van één academisch jaar. 
Onderwijsgevenden in de opleidingscommissie worden benoemd voor de duur van twee academische 
jaren. De leden zijn na afloop terstond herbenoembaar. 

6. Zolang na afloop van een zitting nog geen uitslag van nieuwe verkiezingen is vastgesteld, behouden de 
aftredende leden in afwachting daarvan hun lidmaatschap. 

7. Het lidmaatschap van de commissie eindigt door: 
a. het einde van de zittingstermijn, als bedoeld in het vierde lid; 
b. opzegging van het lidmaatschap door het lid; 
c. het verlaten van de geleding die het lid vertegenwoordigt. 

8. Leden van het college van bestuur, de directeur onderwijs, leden van de examencommissie en leden van 
de universiteitsraad, kunnen niet tevens lid zijn van de opleidingscommissie. 

9. De commissie kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter, of bij 
diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de commissie in rechte. 
 
 

3.2 Taken en bevoegdheden  
 

 
Artikel 3.2  Taken en bevoegdheden 
1. De commissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de in 

artikel 3.1 van het bestuurs- en beheersreglement genoemde opleidingen.  
2. De commissie heeft voorts: 

a. instemmingsrecht ten aanzien van de onderwijs- en examenregelingen, bedoeld in artikel 7.13 van de 
wet, 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, 2 

b. als taak de jaarlijkse evaluatie van de onderwijs- en examenregeling en van de uitvoering van het 
onderwijsprogramma aan de hand van het onderwijsjaarverslag. Dit onderwijsjaarverslag omvat in 
ieder geval een analyse van de sterke en zwakke punten van de onderscheiden opleidingen, 
verbeteradviezen en een beoordeling van de effecten van de voorafgaande jaarevaluatie. 

c. adviesrecht ten aanzien van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13 van de wet, 
met uitzondering van de onderwerpen ten aanzien waarvan de commissie op grond van het onder a. 
genoemde instemmingsrecht heeft, 3 en 

d. als taak het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen of voorstellen doen aan de 
directeur onderwijs en het college van bestuur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs 
in de opleidingen. Daartoe behoort in ieder geval de kwaliteitsverbetering van de opleidingen. 
 

                                                
2   Zie bijlage. 
3   Zie bijlage. 
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3. De directeur onderwijs verschaft de opleidingscommissie, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die 
de commissie voor de vervulling van haar taak redelijkerwijze nodig heeft. Aan de commissie worden in 
elk geval de volgende documenten ter bespreking voorgelegd: het onderwijsjaarverslag, 
evaluatierapporten met betrekking tot het onderwijs, de onderwijs- en examenregelingen en 
visitatierapporten met betrekking tot onderwijs. 

4. Aan het begin van het academisch jaar stellen de directeur onderwijs en de commissie in goed overleg 
een planning vast met betrekking tot de momenten waarop de in het vorige lid genoemde documenten en 
vervolgens de daarop betrekking hebbende adviezen van de commissie beschikbaar zullen zijn. 

 
 

3.3 Werkwijze 
 
Artikel 3.3.1 Werkwijze 
1. De opleidingscommissie vergadert tenminste drie keer per jaar, en verder zo vaak als de voorzitter of ten 

minste twee leden van de commissie daarom verzoeken. 
2. De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld met de directeur onderwijs overleg te voeren, 

voordat een advies wordt uitgebracht of besloten wordt tot instemming. 
3. Tenzij dit reglement anders bepaalt, bedraagt de termijn waarbinnen een besluit omtrent goedkeuring 

onderscheidenlijk instemming wordt verleend zes weken. Deze termijn kan een maal met ten hoogste zes 
weken worden verlengd. 

4. De opleidingscommissie kan besluiten een subcommissie in te stellen met een specifieke opdracht. In 
een dergelijke commissie zijn beide geledingen vertegenwoordigd. 

5. De opleidingscommissie zendt haar evaluaties, rapporten en adviezen aan het college van bestuur, de 
universiteitsraad, de directeur onderwijs en de hoogleraren.  

 
 
Artikel 3.3.2 Huishoudelijk reglement 
De commissie regelt de verkiezing van zijn voorzitter, zijn werkwijze en de orde van vergaderingen nader in een 
huishoudelijk reglement. Zij doet dat met inachtneming van het bepaalde in dit reglement.  
 
 
Artikel 3.3.3  Faciliteiten, voorzieningen en scholing 
1. Het college van bestuur stelt een nadere regeling vast ten aanzien van de vrijstelling van 

werkzaamheden, dan wel een forfaitaire vergoeding  waar het leden van het personeel in de commissie 
betreft en  een forfaitaire vergoeding waar het de studenten in de raad betreft. 

2. Het college van bestuur staat de opleidingscommissie het gebruik toe van de voorzieningen waarover het 
kan beschikken, en die de commissie voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, 
waaronder in ieder geval worden verstaan ambtelijke, financiële en juridische ondersteuning en scholing. 

3. Het college van bestuur stelt de leden van de commissie in de gelegenheid om gedurende een door het 
college van bestuur en de commissie gezamenlijk vast te stellen hoeveelheid tijd de scholing te 
ontvangen die de leden van de commissie voor de vervulling van hun taak nodig hebben. Het personeel 
van de universiteit wordt in de gelegenheid gesteld deze scholing in werktijd en met behoud van salaris te 
ontvangen. 

4. Het college van bestuur draagt er jegens de commissie zorg voor dat de leden van de commissie niet uit 
hoofde van hun lidmaatschap daarvan worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de universiteit. 
De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van kandidaat-leden en voormalige 
leden van de commissie. 

5. De beëindiging anders dan op eigen verzoek van de betrekking van een aan de universiteit werkzame 
persoon mag geen verband houden met de kandidaatstelling voor het lidmaatschap, het lidmaatschap of 
het voormalig lidmaatschap van de betrokkene van de commissie. Een beëindiging van de betrekking in 
strijd met het in dit lid bepaalde is nietig.   
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4 Organisatie van verkiezingen 

 
Artikel 4.1 Kiescommissie 
1  De organisatie van de verkiezing van de leden van de universiteitsraad geschiedt onder 

verantwoordelijkheid van het college van bestuur in samenspraak met de voorzitter van de 
universiteitsraad resp. van de opleidingscommissie. Het college van bestuur draagt de organisatie van 
de verkiezingen op aan een door het college van bestuur in te stellen kiescommissie. 

2  In het geval de universiteitsraad besluit de leden van de opleidingscommissie door verkiezing aan te 
wijzen geschiedt dit onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur in samenspraak met de 
voorzitter van de opleidingscommissie. Het college van bestuur draagt de organisatie van de 
verkiezingen op aan een door het college van bestuur in te stellen kiescommissie. 

3  De kiescommissie is belast met de zorg voor de tijdige voorbereiding van de verkiezingen en het ordelijk 
verloop daarvan. 

4  De kiescommissie bestaat uit tenminste twee leden en evenzoveel plaatsvervangende leden. Uit elk der 
in artikel 2.1.1 lid 2 resp. artikel 3.1 lid 2 genoemde geledingen wordt tenminste één lid in de commissie 
benoemd. Elk der plaatsvervangende leden wordt benoemd uit dezelfde geleding als die waaruit het lid 
voor wie hij of zij als plaatsvervanger fungeert benoemd wordt. De leden en de plaatsvervangende leden 
worden benoemd door het college van bestuur.   

5  De leden van het college van bestuur en zijn adviseurs zijn niet benoembaar tot lid of plaatsvervangend 
lid van de kiescommissie. Het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van de commissie is 
onverenigbaar met de status van kandidaat voor het medezeggenschapsorgaan waarvoor verkiezingen 
worden gehouden. Indien en zodra een lid of plaatsvervangend lid van de commissie kandidaat is 
gesteld voor het lidmaatschap van het medezeggenschapsorgaan waarvoor verkiezingen worden 
gehouden, deelt hij of zij zulks mee aan het college van bestuur en stelt hij of zij zijn/haar zetel in de 
commissie ter beschikking. Het college van bestuur benoemt alsdan, onverminderd het in het vorige lid 
bepaalde, een ander in zijn of haar plaats.  

6  Eén der leden van de commissie wordt door het college van bestuur aangewezen als voorzitter. Een 
ander lid van de commissie wordt door het college van bestuur aangewezen als secretaris, tevens 
plaatsvervangend voorzitter. 

7  De kiescommissie wordt benoemd voor de duur van de verkiezingsprocedure, inclusief de tijd die nodig 
is voor de behandeling van de eventuele daarop betrekking hebbende bezwaren. 

 
 
Artikel 4.2  Stemrecht en verkiesbaarheid  
1. Alle personen die ten tijde van de verkiezingen gedurende tenminste drie maanden in de universiteit 

werkzaam zijn geweest en zij die ten tijde van de verkiezingen gedurende tenminste drie maanden als 
student bij de universiteit staan ingeschreven zijn stemgerechtigd voor de verkiezing van de 
universiteitsraad. 

2. Verkiesbaar tot lid van de universiteitsraad zijn de personen die ten tijde van de verkiezingen gedurende 
ten minste zes maanden in de universiteit werkzaam zijn geweest en zij die ten tijde van de verkiezingen 
gedurende tenminste drie maanden als student bij de universiteit staan ingeschreven. 

3. Alle onderwijsgeveneden die ten tijde van de verkiezingen gedurende tenminste drie maanden in de 
universiteit werkzaam zijn geweest en zij die ten tijde van de verkiezingen gedurende tenminste drie 
maanden als student bij de universiteit staan ingeschreven zijn stemgerechtigd voor de verkiezing van 
de opleidingscommissie. 

4. Verkiesbaar tot lid van de opleidingscommissie zijn de personen die ten tijde van de verkiezingen 
gedurende ten minste zes maanden als onderwijsgevende in de universiteit werkzaam zijn geweest en 
zij die ten tijde van de verkiezingen gedurende tenminste drie maanden als student bij de universiteit 
staan ingeschreven. 

5. Leden van het college van bestuur zijn niet verkiesbaar tot lid van de universiteitsraad of de 
opleidingscommissie . 

6. Student-assistenten worden tot de studenten gerekend.  
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Artikel 4.3 Datum van de verkiezingen 
1  De kiescommissie bepaalt na overleg met het college van bestuur de datum van de verkiezingen, 

alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming. De secretaris van de kiescommissie 
doet van een en ander mededeling aan de universiteitsraad resp. de opleidingscommissie , het college 
van bestuur en aan de in de universiteit werkzame personen. Tussen het doen van deze mededeling en 
de datum waarop de verkiezing wordt gehouden, liggen ten minste acht weken.  

2  De zittingstermijn van de leden van de raad of de commissie vangt aan op 1 september van het jaar van 
hun verkiezing.  

 
 
Artikel 4.4 Kies- en kandidatenlijsten 
1. Uiterlijk zes weken voor de verkiezingen stelt de kiescommissie per geleding een lijst op van de daarin 

werkzame personen die op de verkiezingsdatum stemgerechtigd, respectievelijk verkiesbaar zijn en 
maakt hij deze lijst in de universiteit bekend. Uiterlijk zes weken voor de verkiezingsdatum stelt de 
kiescommissie een lijst van verkiesbare studenten op en maakt hij deze in de universiteit bekend. 

2. Kandidaatstelling geschiedt per geleding door indiening van een lijst van een of meer kandidaten bij de 
secretaris van de kiescommissie. Deze verstrekt een gedagtekend bewijs van ontvangst op naam van 
degene die de lijst heeft ingediend. 

3. Het aantal handtekeningen dat ten minste nodig is voor de indiening van een kandidatenlijst door 
personen uit een betrokken geleding bedraagt 5% van het aantal stemgerechtigden in die geleding, als 
bedoeld in het eerste lid van artikel 2.4.2. 

4. Tot uiterlijk drie weken voor de verkiezingsdatum kunnen de in lid 3 bedoelde kandidatenlijsten bij de 
secretaris van de kiescommissie worden ingediend. 

5. Bij elke kandidatenlijst wordt van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring 
overgelegd dat deze de kandidatuur aanvaardt. 

6. De naam van een kandidaat mag slechts op één kandidatenlijst voorkomen. 
 
 
Artikel 4.5 Onderzoek kandidatenlijsten 
1  De kiescommissie onderzoekt of de ingediende kandidatenlijsten en de daarop voorkomende 

kandidaten voldoen aan de vereisten van de wet en van dit reglement. 
2  De kiescommissie verklaart een kandidatenlijst die niet voldoet aan de in het vorige lid bedoelde 

vereisten ongeldig en doet hiervan onmiddellijk schriftelijk en met opgave van redenen mededeling aan 
degene(n) door wie de lijst is ingediend. Gedurende één week na deze mededeling bestaat de 
gelegenheid de lijst aan de gestelde vereisten aan te passen. 

3  De kandidatenlijsten worden uiterlijk twee weken voor de verkiezingsdatum door de kiescommissie aan 
de in de universiteit werkzame en studerende personen bekend gemaakt. 

 
 
Artikel 4.6 Afzien van verkiezingen 
Indien er in een geleding niet meer kandidaten zijn gesteld dan er voor die geleding plaatsen zijn te vervullen, 
vinden er in die geleding geen verkiezingen plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn verkozen. 
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Artikel 4.7 Wijze van stemmen 
1. De verkiezing geschiedt bij geheime schriftelijke stemming. 
2. Ten behoeve van de stemming wordt door de kiescommissie aan iedere stemgerechtigde persoon per post 

een gewaarmerkt stembiljet toegezonden. Op dit stembiljet staan voor elke geleding de kandidaten voor 
die geleding vermeld. Na invulling deponeert de stemgerechtigde persoon dit stembiljet in een daartoe 
bestemde bus, of verzend het per post in de daartoe bijgevoegde gewaarmerkte en gefrankeerde 
retourenvelop. 

3. Iedere stemgerechtigde persoon kan voor ten hoogste twee andere stemgerechtigde personen een 
stembiljet invullen, mits hij door deze personen schriftelijk daartoe is gemachtigd. 

4. Iedere stemgerechtigde persoon wijst op het stembiljet uit de voor zijn geleding gestelde kandidaten zoveel 
kandidaten aan als er voor die geleding zetels in het medezeggenschapsorgaan waarvoor verkiezingen 
worden gehouden te bezetten zijn.  

 
 
Artikel 4.8 Vaststelling geldigheid stemmen   
1  Na het einde van de stemming stelt de kiescommissie het aantal geldige stemmen vast dat op elke 

kandidaat is uitgebracht. 
2  Ongeldig zijn de stembiljetten: 

a die niet door of namens de kiescommissie zijn gewaarmerkt; 
b waaruit niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde blijkt; 
c waarop niet het vereiste aantal stemmen is uitgebracht; 
d waarop andere aantekeningen voorkomen dan de aanwijzing van de verkozen kandidaten.  

 
 
Artikel 4.9 Gekozenverklaring 
1  Gekozen zijn de kandidaten die per geleding achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich 

hebben verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel(s) meer kandidaten zijn die een gelijk aantal 
stemmen op zich hebben verenigd, beslist het lot. 

2  De uitslag van de verkiezing wordt door de kiescommissie vastgesteld en bekend gemaakt aan de 
universiteitsraad resp. de opleidingscommissie, aan het college van bestuur, aan de in de universiteit 
werkzame en studerende personen.  

3  Na vaststelling van de verkiezingsuitslag doet de kiescommissie schriftelijk verlag van haar 
werkzaamheden, waarna zij door het college van bestuur wordt gedechargeerd. 

 
 
Artikel 4.10 Bewaren stembiljetten 
De gebruikte stembiljetten worden door de secretaris van de kiescommissie in gesloten envelop ten minste drie 
maanden bewaard. 
 
 
Artikel 4.11 Voorziening in tussentijdse vacatures 
1.  In geval van een tussentijdse vacature wijst het college van bestuur tot opvolger van het betrokken lid aan 

de kandidaat die voor de betrokken geleding blijkens de uitslag van de laatstgehouden verkiezing 
daarvoor als eerste in aanmerking komt. 

2  De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. Artikel 4.9, tweede lid, van 
dit reglement is van overeenkomstige toepassing. 

3  Indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid van dit artikel voorhanden is blijft de desbetreffende 
zetel vacant tot de volgende verkiezingen plaatsvinden.  
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Artikel 4.12 Bezwaarregeling verkiezingen 
1  Iedere belanghebbende kan, binnen een week na de bekendmaking daarvan, bij de op grond van artikel 

4.1 lid 1 dan wel lid 2 ingestelde kiescommissie bezwaar maken tegen een besluit van deze commissie 
met betrekking tot: 

  a de opstelling van de lijst van stemgerechtigde en verkiesbare personen, zoals geregeld in artikel 4.4 
lid 1;  
b de geldigheid van een kandidatenlijst, zoals geregeld in artikel 4.5; 
c de vaststelling van de uitslag van de verkiezing, zoals geregeld in artikel 4.9 lid 2; 
d de voorziening in een tussentijdse vacature, zoals geregeld in artikel 4.11.  

2  De kiescommissie legt het bezwaar voorzien van haar commentaar zo spoedig mogelijk voor aan het 
college van bestuur.  

3  Het college van bestuur beslist zo spoedig mogelijk op het bezwaar en treft daarbij de voorzieningen die 
nodig zijn.  

 
 
 
 
 

5 Geschillenregeling 
 
 
Artikel 5.1  Wettelijke geschillenregeling    
1. Op geschillen inzake medezeggenschapsaangelegenheden zijn de artikelen  9.39, 9.40 en 9.46 van de 

wet van overeenkomstige toepassing. 
 
 
Artikel 5.2  Procesbevoegdheid medezeggenschapsorganen 
1. De universiteitsraad kan in rechte optreden, indien de vordering strekt tot naleving door het college van 

bestuur van de verplichtingen jegens de universiteitsraad, voortvloeiend uit titel 2 van hoofdstuk 9 van de 
wet. 

2. De opleidingscommissie kan in rechte optreden, indien de vordering strekt tot naleving door de directeur 
onderwijs van de verplichtingen jegens de opleidingscommissie, voortvloeiend uit titel 1 van hoofdstuk 9 
van de wet. 

3. In afwijking van artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen de raad en de commissie niet in 
de proceskosten worden veroordeeld. 

 
 
 
 
 

6 Inwerkingtreding 
 
Artikel 6.1  Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 24 juli 2018. 
 

 
 
 

Aldus op 15 juni 2018 vastgesteld door het college van bestuur, 
waarna daarvoor op 23 juli 2018 instemming van de universiteitsraad is verworven. 


