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PREAMBULE

De Vrije Universiteit wordt in stand gehouden door de Stichting VU en gaat uit van de Vereniging
voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg in de zin van
Artikel 1.1 sub i. van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De
grondslag en het doel van de Vereniging en de Stichting zijn vastgelegd in hun statuten.

De Vrije Universiteit wordt bestuurd volgens de volgende kaders en principes

Kader of principe
Eenhoofdige verantwoordelijkheid

Academisch leiderschap

Integraal management

Scheiding tussen verantwoordelijkheid voor
personeel en voor onderwijs/onderzoeksprocessen

Leiderschap in de Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoeringsactiviteiten belegd in faculteiten en
diensten
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Toelichting
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden
eenduidig belegd bij personen en niet bij groepen
of teams. Uitzonderingen vormen het
faculteitsbestuur en het college van bestuur.
Afdelingen, (bundelingen van) opleidingen en
onderzoeksprogramma’s worden door
wetenschappers met begrensde zittingstermijn
geleid.
Naast excellentie in onderzoek en excellentie in
onderwijs wordt excellentie in leiderschap als een
gericht te ontwikkelen en te belonen
competentieveld voor wetenschappelijk personeel
onderscheiden.
Het faculteitsbestuur is voor onderwijs, onderzoek
en bedrijfsvoering binnen de eigen faculteit
integraal verantwoordelijk.
Instituten en opleidingen zijn verzamelingen van
onderzoeks- c.q. onderwijsprogramma’s en
projecten, zonder personeel. Zij hebben de
bevoegdheid het benodigde personeel van de
afdelingen te betrekken.
Deze scheiding tussen de aansturing van
onderwijs en onderzoek en het beheer van het
personeel is bedoeld om er voor te zorgen dat er
open en waarneembare ‘checks and balances’
bestaan tussen deze verantwoordelijkheden.
De verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering in een
faculteit ligt bij het faculteitsbestuur, maar de
directeur bedrijfsvoering is hiervoor krachtens
mandaat van het faculteitsbestuur eerst
verantwoordelijk.
Voor de bedrijfsvoering van een dienst is de
directeur verantwoordelijk.
De bedrijfsvoeringsactiviteiten worden in
faculteiten en diensten georganiseerd. Faculteiten
zijn verantwoordelijk voor de organisatie van die
ondersteuning die inhoudelijk verbonden is met
hun onderwijs- en onderzoeksactiviteiten.
De generieke bedrijfsvoeringsdienstverlening wordt
belegd in de diensten die geordend zijn naar
functionele disciplines. De faculteiten moeten
gebruik maken van het aanbod van de diensten,
en zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop zij dit
doen.
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HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.

Begripsbepalingen

1.1.

Dit is het bestuursreglement, bedoeld in Artikel 16 van de statuten van de Stichting VU.

1.2.

In dit reglement wordt verstaan onder:
a.

Afdeling: de organisatorische eenheid binnen een faculteit zoals bedoeld in Artikel
20.1;

b.

College: een organisatorische bundeling van undergraduate-opleidingen, zoals
bedoeld in Artikel 21.4;

c.

College van Bestuur: het College van Bestuur bedoeld in Artikel 4;

d.

College van Decanen: het College van Decanen bedoeld in Artikel 7;

e.

Dienst; een eenheid zoals bedoeld in Artikel 30;

f.

Faculteit: een van de hoofdeenheden van de universiteit voor onderwijs, onderzoek
en maatschappelijke dienstverlening, ingesteld in dit reglement;

g.

Gezamenlijke Vergadering: de Gezamenlijke Vergadering van Ondernemingsraad
en Studentenraad;

h.

Graduate School: een organisatorische bundeling van graduate-opleidingen, zoals
bedoeld in Artikel 21.4;

i.

Interfacultair Onderzoeksinstituut: een Interfacultair Onderzoeksinstituut, zoals
bedoeld in Artikel 25.2;

j.

Ondernemingsraad: het medezeggenschapsorgaan dat bij de universiteit is
ingesteld volgens de Wet op de ondernemingsraden;

k.

Onderdeelcommissie: de commissie die de Ondernemingsraad heeft ingesteld bij
een organisatieonderdeel of bij een aantal organisatieonderdelen gezamenlijk;

l.

personeel: al degenen, die in dienst zijn van de Stichting;

m.

Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 10 van de statuten;

n.

Rector Magnificus: de Rector Magnificus bedoeld in Artikel 5;

o.

statuten: de statuten van de Stichting;

p.

Stichting: de Stichting VU;

q.

student: degene die is ingeschreven als student of extraneus in de zin van de Wet
dan wel diegene die als zodanig wordt aangemerkt;

r.

Studentenraad: het medezeggenschapsorgaan voor studenten van de hele
universiteit;

s.

Vereniging: de Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk
onderzoek en patiëntenzorg;

t.

wet: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Verder geldt dat begrippen in dit reglement die ook in de wet voorkomen, dezelfde
betekenis hebben als in de wet.
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Artikel 2.

Relatie tot grondslag en doel Stichting

Van iedereen die in de universiteit actief is als medewerker, student of anderszins, wordt
verwacht dat hij of zij zich naar vermogen gedraagt in de geest van grondslag en doel van de
Stichting, zowel in de wetenschapsbeoefening als in het onderwijs, het bestuur en het optreden
naar buiten.

Artikel 3.

Toepasselijkheid van de wet

Het bepaalde bij of krachtens de bepalingen van de wet die het openbaar hoger onderwijs
regelen, is van toepassing, onderscheidenlijk van overeenkomstige toepassing, voor zover in dit
reglement niet anders is bepaald.
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HOOFDSTUK II

Artikel 4.
4.1.

INRICHTING VAN DE UNIVERSITEIT

College van Bestuur

Het College van Bestuur, bedoeld in artikel 5 van de statuten, is met inachtneming van
hetgeen hierover bij of krachtens de statuten is bepaald belast met het bestuur en beheer
van de universiteit, onverminderd de bevoegdheden van de Raad van Toezicht.

4.2.

Taken en bevoegdheden die door of krachtens de wet aan het instellingsbestuur zijn
opgedragen, worden verricht en uitgeoefend door het College van Bestuur, voor zover bij
of krachtens de statuten niet anders is bepaald.

4.3.

Handelingen en besluiten van het College van Bestuur in zijn hoedanigheid van bestuur
van de Stichting worden voor de toepassing van dit reglement beschouwd als
handelingen en besluiten van het College van Bestuur van de universiteit.

4.4.

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Ook verstrekt
het de raad de gevraagde inlichtingen over zijn besluiten en andere handelingen.

4.5.

Het College van Bestuur verstrekt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de
nodige inlichtingen over de universiteit.

4.6.

Het College van Bestuur kan richtlijnen vaststellen voor de wijze waarop decanen,
Faculteitsbesturen en directeuren van diensten hun bevoegdheden uitoefenen.

4.7.

De Raad van Toezicht stelt een Reglement voor het College van Bestuur vast, waarin de
taken en bevoegdheden van het College van Bestuur worden geregeld en waarin wordt
aangegeven welke verantwoordelijkheid de collegeleden dragen voor de hen toegewezen
portefeuilles.

Artikel 5.
5.1.

Samenstelling CvB

Het College van Bestuur heeft drie leden, onder wie de Rector Magnificus van de
universiteit. De Rector Magnificus moet hoogleraar zijn.

5.2.

De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter, de vice-voorzitter en de Rector Magnificus
in functie, waarbij deze functies, met uitzondering van die van voorzitter en vice-voorzitter,
verenigbaar zijn.

5.3.

De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor vier jaar. Aftredenden
kunnen eenmaal voor maximaal vier jaar worden herbenoemd. Alleen in uitzonderlijke
gevallen kan daarna tot een volgende herbenoeming voor maximaal vier jaar worden
besloten.

5.4.

De Raad van Toezicht stelt op voorstel van het College van Bestuur en na advies van
decanen en directeuren van diensten de profielschets voor leden van het College van
Bestuur en de procedure voor de werving vast. De vastgestelde profielschets wordt
openbaar gemaakt.

5.5.

Voor het benoemen van een lid van het College van Bestuur stelt de Raad van Toezicht
een sollicitatiecommissie in waarvan in elk geval een lid van de Ondernemingsraad en
een lid van de Universitaire Studentenraad deel uitmaken.
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5.6.

Ten aanzien van besluiten op grond van dit artikel zijn medezeggenschapsbevoegdheden
van toepassing, zoals aangegeven in het betreffende reglement.

Artikel 6.
6.1.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en
de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur. Ook ondersteunt de
raad het college met advies. De Raad van Toezicht is, naast hetgeen in de statuten is
vermeld, in elk geval belast met:
a.

het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige
bestemming en aanwending van de middelen verkregen op grond van de artikelen
2.5 en 2.6 van de wet;

b.

het toezien op de vormgeving, implementatie en handhaving van het systeem van
kwaliteitszorg;

c.

het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van zijn taken en de
uitoefening van zijn bevoegdheden in het jaarverslag van de universiteit;

d.

het goedkeuren van het instellingsplan, bedoeld in Artikel 9.1;

e.

het goedkeuren van het jaarplan, bedoeld in Artikel 9.2;

f.

het goedkeuren van het treasuryplan;

g.

als dat van toepassing is: het goedkeuren van een gemeenschappelijke regeling
zoals bedoeld in artikel 8.1 van de wet.

6.2.

Voor besluiten van het College van Bestuur tot vaststelling van de begroting, de
jaarrekening en het jaarverslag van de universiteit is voorafgaande goedkeuring van de
Raad van Toezicht nodig.

6.3.

Een delegatie van de Raad van Toezicht pleegt ten minste twee keer per jaar overleg met
de Gezamenlijke Vergadering.

Artikel 7.
7.1.

College van Decanen

De universiteit kent een College van Decanen. Het college bestaat uit de decanen van de
faculteiten. De Rector Magnificus is voorzitter van het college. Het College van Decanen
is het College voor Promoties bedoeld in de wet.

7.2.

Het College van Decanen houdt toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit, integriteit en
reputatie van de universiteit. Het geeft in dit kader desgevraagd of uit eigen beweging
advies over het onderwijs en de wetenschapsbeoefening aan het College van Bestuur en
aan de Faculteitsbesturen.

7.3.

Het College van Bestuur benoemt na overleg met het College van Decanen ten minste
een en ten hoogste drie decanen tot conrector. Is de Rector Magnificus afwezig, dan kan
een conrector taken van hem of haar vervullen.
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Artikel 8.
8.1.

8.2.

Faculteiten en opleidingen

De universiteit kent de volgende faculteiten:
a.

de Faculteit Religie en Theologie;

b.

de Faculteit der Rechtsgeleerdheid;

c.

de Faculteit der Geneeskunde;

d.

de Faculteit der Tandheelkunde;

e.

de Faculteit der Bètawetenschappen;

f.

de Faculteit der Geesteswetenschappen;

g.

de Vrije Universiteit Amsterdam School of Business and Economics;

h.

de Faculteit der Sociale Wetenschappen;

i.

de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen.

Voor de Faculteit der Geneeskunde geldt dit reglement voor zover bij of krachtens het
Bestuursreglement van het VU medisch centrum niet anders is bepaald en wordt in dit
reglement onder Faculteitsbestuur verstaan de decaan van het VU medisch centrum.

8.3.

Voor de Faculteit der Tandheelkunde geldt dit reglement voor zover bij of krachtens de
Gemeenschappelijke regeling ACTA, dan wel het Faculteitsreglement van ACTA, niet
anders is bepaald en wordt in dit reglement onder Faculteitsbestuur verstaan de
functionaris die of het orgaan dat volgens genoemde regelingen is belast met de
algemene leiding van ACTA.

8.4.

In het daartoe bestemde register worden de opleidingen genoemd die bij de faculteiten
zijn ingesteld.

Artikel 9.

Bestuurlijke cyclus

9.1.

Het College van Bestuur stelt ten minste eenmaal per zes jaar een instellingsplan vast.

9.2.

Primair op basis van het Instellingsplan stelt het College van Bestuur jaarlijks een
universitair jaarplan op inclusief de begroting.

9.3.

Primair op basis van het instellingsplan stelt het Faculteitsbestuur jaarlijks een facultaire
begroting vast. Mede op basis van het instellingsplan stelt de directeur van een dienst
jaarlijks een begroting vast. Voor het vaststellen van de begrotingen van faculteiten en
diensten is goedkeuring van het College van Bestuur nodig.

9.4.

Met inachtneming van wat de statuten hierover bepalen stelt het College van Bestuur het
jaarverslag en de jaarrekening van de universiteit vast.

9.5.

Ten aanzien van besluiten op grond van dit artikel zijn medezeggenschapsbevoegdheden
van toepassing, zoals aangegeven in de betreffende reglementen.
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Artikel 10.
10.1.

Overleg College van Bestuur en decanen

Het College van Bestuur en de decanen van de faculteiten vergaderen regelmatig
gezamenlijk om bestuurlijke zaken af te stemmen.

10.2.

Het College van Bestuur besluit over hoofdlijnen van beleid na overleg met de decanen
en de directeuren van de diensten.

10.3.

Besluiten van het College van Bestuur zijn openbaar tenzij zij individuele personen
betreffen.

Artikel 11.

Beheersreglement

Het College van Bestuur stelt een Beheersreglement voor de universiteit vast, waarin de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een aantal functionarissen en organen in de
universiteit nader worden gedefinieerd.

Artikel 12.

Huisregels en ordemaatregelen

12.1.

Het College van Bestuur stelt een Reglement huisregels en ordemaatregelen vast.

12.2.

Het College van Bestuur kan een inschrijving als student of extraneus weigeren of
intrekken als er goede reden is om te vrezen dat de betrokkene van die inschrijving
misbruik zal maken door in strijd met Artikel 2 ernstig afbreuk te doen aan de eigen aard
van de universiteit. Hetzelfde geldt als dit misbruik al heeft plaatsgevonden. De weigering
of intrekking van de inschrijving gebeurt schriftelijk en gemotiveerd.

Artikel 13.

Studentenstatuut

Het College van Bestuur stelt het Studentenstatuut vast en maakt dit bekend.

Artikel 14.

Overzicht regelgeving

Het College van Bestuur houdt een openbaar toegankelijk overzicht van regelgeving voor de
universiteit bij. Dit overzicht wordt, in een versie waarin de bevoegdheden van de
medezeggenschapsorganen met betrekking tot de vaststelling van de verschillende regelingen
zijn weergegeven, ter instemming aan de Gezamenlijke Vergadering voorgelegd.
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HOOFDSTUK III

FACULTEITEN EN ORGANISATIE VAN ONDERWIJS EN ONDERZOEK

§ 1. Faculteiten

Artikel 15.

Faculteitsbestuur

15.1.

Aan het hoofd van de faculteit staat het Faculteitsbestuur.

15.2.

Het Faculteitsbestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vier leden, onder wie de
decaan en de directeur bedrijfsvoering.

15.3.

De decaan is voorzitter van het Faculteitsbestuur en eindverantwoordelijk voor het
functioneren van de faculteit. De decaan geeft leiding aan het overleg binnen het bestuur.

15.4.

Als de decaan met een meerderheid van het Faculteitsbestuur van mening verschilt over
een te nemen, of al genomen, besluit, kan hij of zij de zaak aan het College van Bestuur
voorleggen. Het College van Bestuur neemt na overleg met het Faculteitsbestuur zo
nodig een besluit.

15.5.

Het faculteitsbestuur omvat een portefeuillehouder onderwijs en een portefeuillehouder
onderzoek. Portefeuillehouders onderwijs en onderzoek moeten hoogleraar zijn. De
decaan kan besluiten de portefeuille onderzoek zelf te beheren.

15.6.

De decaan kan aan een lid van het faculteitsbestuur dat hoogleraar is de titel vice-decaan
verlenen. De vice-decaan is vice-voorzitter van het Faculteitsbestuur. De vice-decaan
vervangt de decaan waar nodig door het verrichten van representatieve taken en door
deelname aan universitaire overleggen, voor zover dit laatste door het College van
Bestuur wordt toegestaan.

15.7.

De directeur bedrijfsvoering wordt door het College van Bestuur, na advies van de
decaan, benoemd, geschorst en ontslagen. Benoeming vindt plaats volgens een
benoemingsprocedure die het College van Bestuur opstelt.

15.8.

Andere leden van het Faculteitsbestuur dan de decaan en de directeur bedrijfsvoering
worden door het College van Bestuur benoemd, geschorst en ontslagen op voorstel van
de decaan na overleg met de overige leden van het Faculteitsbestuur. Indien zij de
portefeuille onderwijs of onderzoek zullen beheren, wordt dit bij de benoeming vermeld.

15.9.

Andere leden van het Faculteitsbestuur dan de directeur bedrijfsvoering worden in die
functie benoemd voor vier jaar. Aftredenden kunnen eenmaal voor maximaal vier jaar
worden herbenoemd. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan daarna tot een volgende
herbenoeming voor maximaal vier jaar worden besloten.

15.10. Het College van Bestuur kan ten aanzien van de directeuren bedrijfsvoering bepalen dat
zij in die functie binnen een specifieke faculteit worden benoemd voor vier jaar, dat
aftredenden eenmaal voor maximaal vier jaar kunnen worden herbenoemd en dat alleen
in uitzonderlijke gevallen daarna tot een volgende herbenoeming voor maximaal vier jaar
kan worden besloten.

juni 2018

BESTUURSREGLEMENT VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT

15.11. Een student van de betreffende faculteit wordt in de gelegenheid gesteld de
vergaderingen van het faculteitsbestuur als adviseur bij te wonen. Het faculteitsbestuur
benoemt deze student-assessor op voordracht van een door het faculteitsbestuur
ingestelde benoemingsadviescommissie, waarin de zittende studentassessor, de
voorzitter van de Facultaire Studentenraad en eventueel een derde persoon zitting
hebben.

Artikel 16.
16.1.

Taken Faculteitsbestuur

Onverminderd de bevoegdheden van het College van Bestuur is het Faculteitsbestuur
belast met de leiding en de inrichting van de faculteit. Het Faculteitsbestuur is
verantwoordelijk voor de opleidingen die aan de faculteit zijn verbonden, voor het
onderzoek dat wordt verricht door onderzoekers die bij de faculteit zijn aangesteld en
voor de bedrijfsvoering van de faculteit.

16.2.

Het Faculteitsbestuur voert beleid binnen door het College van Bestuur te stellen kaders.

16.3.

De taken van het Faculteitsbestuur omvatten onder meer:
a.

het vaststellen van de Onderwijs- en examenregeling en de regelmatige
beoordeling daarvan;

b.

het vaststellen van algemene richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening;

c.

het vaststellen van het jaarlijks onderzoeksprogramma van de faculteit;

d.

het houden van toezicht op de uitvoering van de Onderwijs- en examenregeling;

e.

het houden van toezicht op het jaarlijks onderzoeksprogramma;

f.

het instellen van examencommissies;

g.

het instellen van de commissies die de geschiktheid tot het volgen van onderwijs
beoordelen van personen die niet aan de vooropleidingseisen voldoen zoals
bedoeld in artikel 7.29, eerste lid, van de wet;

h.

de benoeming van de leden van de onder f. en g. genoemde commissies;

i.

het vaststellen van nadere regels over de wijze waarop vrijstelling van
opleidingseisen kan worden verkregen zoals bedoeld in de artikelen 7.25, vierde lid,
7.28, tweede tot en met vierde lid, en 7.29, eerste lid, van de wet;

j.

het gezamenlijk met een of meer andere Faculteitsbesturen vaststellen van een
regeling voor een of meer opleidingen;

k.

het uitbrengen van regelmatig verslag over onderwijs en onderzoek aan het College
van Bestuur.

16.4.

Bij het vaststellen van de Onderwijs- en examenregeling wordt ervoor gezorgd dat de
opleiding bijdraagt aan maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef bij de studenten en
aan inzicht in de samenhang van de wetenschappen. Er wordt ten minste één
onderwijseenheid aan wijsgerige vorming gewijd.
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Artikel 17.

Verantwoording

Het Faculteitsbestuur legt verantwoording af aan het College van Bestuur en verstrekt het college
de gevraagde inlichtingen over zijn besluiten en andere handelingen.
Artikel 18.

Decaan

18.1.

De decaan moet hoogleraar zijn.

18.2.

De decaan wordt door het College van Bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.
Benoeming vindt plaats volgens een benoemingsprocedure die het College van Bestuur
opstelt.

18.3.

De decaan voert strategisch (beleids)overleg met het College van Bestuur.

18.4.

De decaan evalueert het gevoerde beleid van de faculteit en de realisatie van het jaarplan
van de faculteit, inclusief de financiële resultaten.

18.5.

De decaan legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

Artikel 19.
19.1.

Faculteitsreglement

Het Faculteitsbestuur stelt voor het bestuur en de inrichting van de faculteit het
Faculteitsreglement vast en houdt zich hierbij aan het betreffende model dat door het
College van Bestuur wordt vastgesteld.

19.2.

Het College van Bestuur geeft aan welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden in
ieder geval binnen de faculteit geregeld moeten zijn.

19.3.

Voor vaststelling of wijziging van het Faculteitsreglement is goedkeuring van het College
van Bestuur nodig. Als het College van Bestuur vindt dat het Faculteitsreglement niet of
niet volledig is vastgesteld, stelt het college dit zelf vast.

Artikel 20.

Afdeling

20.1.

Het wetenschappelijk personeel van de faculteit wordt ingedeeld in de afdelingen.

20.2.

De leiding van een afdeling berust bij een afdelingshoofd. Het afdelingshoofd wordt door
het Faculteitsbestuur benoemd uit de hoogleraren van de faculteit voor een door het
faculteitsbestuur te bepalen termijn en is herbenoembaar.

20.3.

Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor het personeel beheer, de opbouw van de
wetenschappelijke staf en de persoonlijke ontwikkeling en wetenschappelijke kwaliteit van
het wetenschappelijk personeel. Hij of zij neemt hierbij het universitaire en facultaire
beleid in acht.

20.4.

Het afdelingshoofd is verantwoording verschuldigd aan het Faculteitsbestuur .
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§ 2. Organisatie van onderwijs

Artikel 21.
21.1.

Bestuur van onderwijs en opleidingen

Het Faculteitsbestuur benoemt voor elke bachelor- of masteropleiding of groep van
bachelor- of masteropleidingen een opleidingsdirecteur.

21.2.

De opleidingsdirecteur staat functioneel onder leiding van de directeur van het College of
de Graduate School waarin de opleiding is ondergebracht. Indien de opleiding niet in een
College of Graduate School is ondergebracht, of de opleidingsdirecteur zelf de directeur
van het betreffende College of de betreffende Graduate School is, staat deze functioneel
onder leiding van de portefeuillehouder onderwijs.

21.3.

De opleidingsdirecteur kan medewerkers aanwijzingen geven na afstemming met hun
direct leidinggevende.

21.4.

Het Faculteitsbestuur kan bachelor opleidingen van de faculteit onderbrengen in een of
meer colleges en andere opleidingen van de faculteit, zoals master-, en PhDopleidingen, onderbrengen in een of meer graduate schools.

21.5.

De leiding van ieder College en iedere Graduate School berust bij een door het
Faculteitsbestuur benoemde directeur.

21.6.

De directeur van een College of Graduate School staat functioneel onder leiding van de
portefeuillehouder onderwijs.

21.7.

De opleidingsdirecteur is een hoogleraar, of, bij uitzondering, een universitair
hoofddocent. De directeur van een College of een Graduate School is een lid van het
wetenschappelijk personeel, bij voorkeur een hoogleraar of universitair hoofddocent.
Opleidingsdirecteuren en directeuren van Colleges en Graduate Schools worden door het
Faculteitsbestuur benoemd en zijn herbenoembaar. Benoeming of herbenoeming
gebeurt voor een termijn van ten hoogste drie jaar.

21.8. De functie van opleidingsdirecteur of directeur van een Graduate School of een College is
onverenigbaar met die van afdelingshoofd.
Artikel 22.

Gemeenschappelijke regeling van onderwijs tussen universiteiten

Bij gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 8.1 van de wet kan de universiteit samen
met een of meer andere universiteiten Colleges of Graduate Schools of andere structuren voor
het geven van onderwijs inrichten.
Artikel 23.
23.1.

Examencommissie

Ten behoeve van het afnemen van examens en ten behoeve van de organisatie en de
coördinatie van de tentamens stelt het Faculteitsbestuur een examencommissie in zoals
bedoeld in de wet, of zo nodig meer dan een.

23.2.

De leden van de examencommissie worden door het Faculteitsbestuur benoemd en zijn
herbenoembaar. Benoeming of herbenoeming gebeurt voor een termijn van ten hoogste
drie jaar.
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23.3.

Het Faculteitsbestuur zorgt dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de
examencommissie voldoende wordt gewaarborgd.

23.4.

De examencommissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan het
Faculteitsbestuur, de Colleges en Graduate Schools die opleidingen omvatten waarvoor
de betreffende examencommissie bevoegd is en het College van Bestuur.

§ 3. Organisatie van onderzoek

Artikel 24.

Organisatie van onderzoek

Al het onderzoek van de VU wordt verricht in onderzoeksinstituten. De VU kent interfacultaire en
facultaire onderzoeksinstituten.

Artikel 25.
25.1.

Onderzoeksinstituten

Op voorstel van de decanen van de faculteiten die het aangaat, stelt het College van
Bestuur een interfacultair onderzoeksinstituut in. Het College van Bestuur wijst de
penvoerende faculteit aan. Als het VU medisch centrum bij het interfacultair
onderzoeksinstituut betrokken is, besluiten het College van Bestuur en de Raad van
Bestuur van het VU medisch centrum gezamenlijk over de instelling van het interfacultair
onderzoeksinstituut en de aanwijzing van de penvoerende faculteit.

25.2.

Het College van Bestuur besluit na overleg met de betrokken decanen over opheffing van
een interfacultair onderzoeksinstituut. Als het VU medisch centrum bij het interfacultair
onderzoeksinstituut betrokken is, besluiten het College van Bestuur en de Raad van
Bestuur van het VU medisch centrum hierover gezamenlijk.

25.3.

Aan het hoofd van een interfacultair onderzoeksinstituut staat een bestuur dat bestaat uit
de decanen van de betrokken faculteiten. De decaan van de penvoerende faculteit is
voorzitter van dit bestuur.

25.4.

Het bestuur van het interfacultair onderzoeksinstituut stelt een directeur aan. Onder
eindverantwoordelijkheid van het bestuur is de directeur verantwoordelijk voor de
organisatie en coördinatie van het onderzoek in het interfacultair onderzoeksinstituut. In
dit kader kan hij of zij medewerkers aanwijzingen geven na afstemming met hun directe
leidinggevende.

25.5.

Het College van Bestuur kan een regeling voor het bestuur en beheer van interfacultaire
onderzoeksinstituten opstellen.

25.6.

Facultaire onderzoeksinstituten worden ingesteld doordat het Faculteitsbestuur ze in het
faculteitsreglement opneemt. Interfacultaire onderzoeksinstituten waarvan de faculteit
penvoerder is worden in het faculteitsreglement genoemd.

25.7.

Het Faculteitsbestuur stelt in elke facultair onderzoeksinstituut een directeur aan, die
verantwoordelijk is voor de organisatie en coördinatie van het onderzoek in het
onderzoeksinstituut. In dit kader kan hij of zij medewerkers aanwijzingen geven na
afstemming met hun directe leidinggevende.
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25.8.

De directeur van een interfacultair of facultair onderzoeksinstituut is een hoogleraar, of, bij
uitzondering, een universitair hoofddocent.

Artikel 26.

Interuniversitair Onderzoeksinstituut

Bij gemeenschappelijke regeling zoals bedoeld in artikel 8.1 van de wet kan de universiteit samen
met een of meer andere universiteiten onderzoeksinstituten en onderzoekscholen instellen.
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HOOFDSTUK IV ACADEMISCHE ZAKEN

Artikel 27.
27.1.

Hoogleraren

Hoogleraren zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het wetenschapsgebied
waarvoor ze zijn aangesteld. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de inhoud van het
onderwijs op dat gebied. Bij het geven van onderwijs moeten ze zich houden aan de
aanwijzingen van degenen die het onderwijs organiseren en coördineren.

27.2.

Hoogleraren mogen nog gedurende vijf jaar na het einde van hun hoogleraarschap als
promotor optreden, tenzij het dienstverband wegens een dringende reden is beëindigd.

27.3.

Hoogleraren hebben het recht de titel professor te voeren. Dit geldt ook voor oudhoogleraren, waarvan het dienstverband als hoogleraar is beëindigd om
gezondheidsredenen, wegens vrijwillig vervroegd uittreden, dan wel op of na het bereiken
van de leeftijd waarop de arbeidsovereenkomst krachtens de CAO of wettelijke
bepalingen eindigt.

27.4.

Het College van Bestuur stelt na overleg met het College van Decanen regels voor het
benoemen van hoogleraren vast.

27.5.

Hoogleraren worden benoemd en ontslagen door het College van Bestuur of namens het
college door een orgaan of functionaris, door het college daartoe aangewezen.

Artikel 28.

Promotie

28.1.

Aan de universiteit kan het doctoraat worden verkregen op grond van de promotie.

28.2.

Het proefschrift mag niets bevatten wat is contra Deum aut bonos mores.

28.3.

Het College van Decanen kent het doctoraat toe.

28.4.

Het College van Decanen stelt het Promotiereglement vast en houdt zich hierbij aan wat
de wet en dit reglement hierover bepalen. In het Promotiereglement worden geregeld:
a.

de gang van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de promotie en de
promotie zelf, inclusief de taken en bevoegdheden van wie bij de promotie is of kan
worden betrokken;

b.

de beslechting van geschillen over de voorbereiding van de promotie en de
promotie zelf.

28.5.

Het College van Decanen heeft het recht om op de voordracht van een decaan, gehoord
het College van Bestuur, wegens zeer uitstekende verdiensten aan natuurlijke personen
het doctoraat honoris causa te verlenen.
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Artikel 29.
29.1.

Bijzondere leerstoelen

Het College van Bestuur kan na advies van het betreffende Faculteitsbestuur of de
betreffende Faculteitsbesturen en van het College van Decanen een rechtspersoon
bevoegd verklaren bij de universiteit een bijzondere leerstoel te vestigen. Als de
rechtspersoon een vereniging is, moet zij een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid zijn.

29.2.

Het College van Bestuur laat de bijzonder hoogleraar toe voor een termijn die het college
bepaalt. Het hoort hierover eerst het College van Decanen en het betrokken
Faculteitsbestuur/de betrokken Faculteitsbesturen.

29.3.

De leden 1, 2 en 3 van Artikel 27 zijn op bijzonder hoogleraren van overeenkomstige
toepassing.

29.4.

Het College van Bestuur stelt een Reglement betreffende bijzondere leerstoelen en
bijzonder hoogleraren vast.
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HOOFDSTUK V DIENSTEN
Artikel 30.

Diensten

30.1.

Het College van Bestuur kan diensten instellen.

30.2.

Diensten bereiden op hun aandachtsterrein beleid en kaderstelling voor de universiteit
voor, ter vaststelling door het College van Bestuur. De diensten zijn
voorwaardenscheppend voor de uitvoering van de primaire processen van onderwijs en
onderzoek, zowel in hun rol voor de universiteit als geheel, als in de dienstverlening aan
individuele faculteiten en andere diensten.

30.3.

Het College van Bestuur treedt in overleg met de Ondernemingsraad met het oog op een
adequate regeling van de medezeggenschap in de diensten.

30.4.

In bijlage Diensten worden de diensten genoemd die op grond van dit artikel zijn
ingesteld.

30.5.

Het College van Bestuur stelt de organisatiestructuur van de dienst op hoofdlijnen vast,
na een - niet bindend – voorstel van de directeur van de dienst.

Artikel 31.

Leiding

31.1.

Een dienst staat onder leiding van een directeur.

31.2.

De directeur van een dienst wordt door het College van Bestuur benoemd, geschorst en
ontslagen.

31.3.

De directeur van een dienst voert beleid binnen door het College van Bestuur te stellen
kaders.

31.4.

De directeur legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

31.5.

Het College van Bestuur kan ten aanzien van de directeuren van diensten bepalen dat zij
in als directeur van een specifieke dienst worden benoemd voor vier jaar, dat aftredenden
eenmaal voor maximaal vier jaar kunnen worden herbenoemd en dat alleen in
uitzonderlijke gevallen daarna tot een volgende herbenoeming voor maximaal vier jaar
kan worden besloten.

31.6.

De directeur voert strategisch (beleids)overleg met het College van Bestuur.

31.7.

De directeur evalueert het gevoerde beleid van de dienst en de realisatie van het jaarplan
van de dienst, inclusief de financiële resultaten.
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HOOFDSTUK VI MEDEZEGGENSCHAP
§ 1 Centraal niveau

Artikel 32.
32.1.

Ondernemingsraad

De universiteit heeft een Ondernemingsraad. De bepalingen van de Wet op de
ondernemingsraden (WOR) zijn van toepassing.

32.2.

Het College van Bestuur wijst een ambtelijk secretaris aan de Ondernemingsraad toe.

32.3.

De Ondernemingsraad stelt op grond van artikel 8 van de WOR een reglement vast.
Alvorens het reglement Ondernemingsraad VU vast te stellen, stelt de Ondernemingsraad
het College van Bestuur in de gelegenheid zijn standpunt daarover kenbaar te maken.

32.4.

Het College van Bestuur staat de Ondernemingsraad het gebruik toe van de
voorzieningen waarover het kan beschikken en die de raad voor de vervulling van zijn
taak redelijkerwijs nodig heeft, waaronder in ieder geval worden verstaan ambtelijke,
financiële en juridische ondersteuning en scholing, met inachtneming van de
Kaderregeling medezeggenschap VU.

Artikel 33.
33.1.

Universitaire Studentenraad

De universiteit heeft een Studentenraad, overeenkomstig het bepaalde in art. 9.30 derde
lid van de wet.

33.2.

Het College van Bestuur staat de Studentenraad het gebruik toe van de voorzieningen
waarover het kan beschikken, en die de raad voor de vervulling van zijn taak
redelijkerwijs nodig heeft waaronder in ieder geval worden verstaan ambtelijke, financiële
en juridische ondersteuning en scholing.

33.3.

Het College van Bestuur stelt de leden van de Studentenraad een scholingsbudget ter
beschikking, dat wordt vastgesteld door het College van Bestuur en de raad gezamenlijk.

33.4.

Het College van Bestuur stelt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.34 van de
wet, een reglement medezeggenschap studenten vast. Hierin zijn in ieder geval geregeld
de omvang, de bevoegdheden, de wijze van verkiezing en de zittingsduur van deze raad.

33.5.

Het College van Bestuur legt dit reglement, alsmede elke wijziging daarvan, als voorstel
voor aan de Studentenraad en Ondernemingsraad en stelt deze vast, nadat het voorstel
de instemming van zowel de Studentenraad als de Ondernemingsraad heeft verworven.

Artikel 34.
34.1.

Gezamenlijke vergadering van Ondernemingsraad en Studentenraad

De universiteit heeft een Gezamenlijke Vergadering waarvan de leden van de
Ondernemingsraad en van de Studentenraad deel uitmaken.

34.2.

Het College van Bestuur staat de Gezamenlijke Vergadering het gebruik toe van de
voorzieningen waarover het kan beschikken, en die de Gezamenlijke Vergadering voor
de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft waaronder in ieder geval worden
verstaan ambtelijke, financiële en juridische ondersteuning en scholing.

juni 2018

BESTUURSREGLEMENT VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT

34.3.

Het College van Bestuur stelt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.30a, vierde
lid, van de wet, een reglement voor de Gezamenlijke Vergadering inclusief het
huishoudelijk reglement vast, waarin in ieder geval de bevoegdheden van de
Gezamenlijke Vergadering zijn beschreven. In het Huishoudelijk reglement wordt onder
meer de wijze geregeld waarop voor studenten en personeel wordt voorzien in gelijke
invloed op de besluitvorming in de Gezamenlijke Vergadering.

34.4.

Het College van Bestuur legt het reglement voor de Gezamenlijke Vergadering alsmede
elke wijziging daarvan als voorstel voor aan de Gezamenlijke Vergadering en stelt deze
vast, nadat het voorstel de instemming heeft verkregen van tweederde van het aantal
stemmen dat in de Gezamenlijke Vergadering op grond van het aantal bezette zetels in
het licht van Artikel 34.3, tweede volzin, maximaal kan worden uitgebracht.’

§ 2. Facultair niveau en diensten
Artikel 35.

Medezeggenschap personeel

Voor de medezeggenschap van het personeel bij de faculteiten en diensten kan de
Ondernemingsraad onderdeelcommissies instellen.
Artikel 36.

Studentenraden op facultair niveau

Elke faculteit heeft een Studentenraad.
Artikel 37.

Opleidingscommissies

Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld.

Artikel 38.

Gezamenlijke Vergadering facultair niveau

De faculteit heeft een Gezamenlijke Vergadering waarvan de leden van de facultaire
onderdeelcommissie en facultaire Studentenraad deel uitmaken.
Artikel 39.
39.1.

Reglement en ondersteuning

De bevoegdheden van de onderdeelcommissie, de Studentenraad, de
opleidingscommissies en de Gezamenlijke Vergadering op facultair niveau worden
vermeld in het reglement medezeggenschap faculteit.

39.2.

Het College van Bestuur legt het reglement medezeggenschap faculteit, alsmede elke
wijziging daarvan, als voorstel voor aan de Gezamenlijke Vergadering en stelt deze vast,
nadat het voorstel de instemming van de Gezamenlijke Vergadering heeft verworven.

39.3.

Het Faculteitsbestuur, respectievelijk de directeur van de dienst, staat aan de
medezeggenschapsorganen van zijn faculteit respectievelijk dienst het gebruik toe van de
voorzieningen waarover het kan beschikken, en die deze voor de vervulling van hun taak
redelijkerwijs nodig hebben waaronder in ieder geval worden verstaan ambtelijke,
financiële en juridische ondersteuning en scholing, met inachtneming van de
Kaderregeling medezeggenschap VU.

juni 2018

BESTUURSREGLEMENT VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT

39.4.

Het Faculteitsbestuur, respectievelijk de directeur van de dienst, stelt de leden van de
medezeggenschapsorganen van zijn faculteit respectievelijk dienst een scholingsbudget
ter beschikking, dat wordt vastgesteld door het Faculteitsbestuur en de Facultaire
Gezamenlijke Vergadering, respectievelijk de directeur en de Onderdeelcommissie,
gezamenlijk, met inachtneming van de Kaderregeling medezeggenschap VU.

§ 3. Geschillen
Artikel 40.

Geschillen

Paragraaf 3, titel 2, van hoofdstuk 9 van de wet is van overeenkomstige toepassing op geschillen
inzake medezeggenschap.
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HOOFDSTUK VII

RECHTSBESCHERMING EN VOORZIENING BIJ VERWAARLOZING
VAN BESTUUR

Artikel 41.

College van Beroep voor de Examens

Er is een College van Beroep voor de Examens zoals beschreven in hoofdstuk 7, titel 4,
paragraaf 1 van de wet. Het College van Beroep voor de Examens stelt een Reglement van orde
voor zijn functioneren op.

Artikel 42.

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Het College van Bestuur stelt een procedure vast voor het bezwaar bij het College van Bestuur
voorafgaand aan een beroep op het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.
Artikel 43.

Faciliteit voor klachten, bezwaren en beroepen van studenten

Het College van Bestuur draagt zorg voor een faciliteit waar studenten klachten, bezwaren en
beroepen kunnen indienen. Studenten kunnen dit zowel in persoon als schriftelijk of digitaal doen.

Artikel 44.
44.1.

Ombudsmannen

Er is een studentenombudsman. Het College van Bestuur stelt een Regeling
studentenombudsman vast.

44.2.

Er is een ombudsman voor personeel. Het College van Bestuur stelt een Regeling
ombudsman personeel vast.

Artikel 45.

Wetenschappelijke integriteit

Na overleg met het College van Decanen stelt het College van Bestuur een regeling betreffende
wetenschappelijke integriteit vast.

Artikel 46.

Privacy

Er is een Functionaris voor de Gegevensbescherming. Het College van Bestuur stelt regelgeving
vast ten behoeve van de bescherming van persoonsgegevens van studenten en medewerkers
binnen de VU.

Artikel 47.

Klokkenluidersregeling

Het College van Bestuur stelt een Regeling melding vermoeden misstand vast die zowel op
interne als op externe klokkenluiders betrekking heeft.
Artikel 48.
48.1.

Voorziening bij verwaarlozing bestuur

Als een Faculteitsbestuur zijn taken verwaarloost, of in strijd met de wet of dit reglement
functioneert, treft het College van Bestuur de voorzieningen die het noodzakelijk vindt,
voor een periode van maximaal een jaar. Het kan hierbij zo nodig afwijken van wat bij of
krachtens dit reglement is bepaald. Het college doet van de getroffen voorzieningen
onmiddellijk mededeling aan de Raad van Toezicht.
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48.2.

De voorzieningen bedoeld in het vorige lid vervallen als de Raad van Toezicht ze niet
binnen dertig dagen na de ontvangst van de mededeling van het College van Bestuur
heeft bekrachtigd.

Artikel 49.

Vernietiging van besluiten

Het College van Bestuur kan besluiten van een Faculteitsbestuur uit eigen beweging of op
verzoek van een belanghebbende (deels) vernietigen wegens strijd met het recht of
zwaarwegende belangen van de universiteit.

juni 2018

BESTUURSREGLEMENT VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT

HOOFDSTUK VIII SLOTBEPALINGEN

Artikel 50.

Tijdelijke afwijking van dit reglement

Op verzoek van het College van Bestuur kan de Raad van Toezicht toestaan dat voor een
bepaalde tijd wordt afgeweken van wat bij of krachtens dit reglement is bepaald over de
bestuursorganisatie of de vormgeving van de medezeggenschap binnen de universiteit, of een
deel ervan. De Raad van Toezicht kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. Het
College van Bestuur toont aan dat in de afwijkende situatie de bestuursorganisatie en de
medezeggenschap voor personeel en studenten doelmatig zijn geregeld.

Artikel 51.

Gevallen waarin het reglement niet voorziet

In alle gevallen, waarin noch de wet, noch de statuten van de Stichting, noch dit reglement, noch
een andere rechtsgeldig vastgestelde regeling of genomen besluit van de universiteit voorziet,
beslist het College van Bestuur.

Artikel 52.

Vaststelling en wijziging

Dit reglement wordt, na advies van het College van Decanen, vastgesteld en gewijzigd op de
wijze zoals bepaald in artikel 16 juncto artikel 13.1 van de statuten.
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