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PROJECT INVOERING VERKORTING OVERBRENGINGSTERMIJN
Voor u ligt het rapport waarin de uitkomsten van een onderzoek, gehouden in het kader van het
Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT), zijn weergegeven. PIVOT is een
project-organisatie die in mei 1991 door de Algemene Rijksarchivaris in het leven is geroepen. De
aanleiding daarvoor vormde de (voorgenomen) verkorting van de overbrengingstermijn conform de
nieuwe Archiefwet van vijftig naar twintig jaar. Vanuit het oogpunt van democratisering van het
openbaar bestuur moet deze termijnverkorting positief worden beoordeeld. Immers: eerder
overgedragen archieven worden ook eerder openbaar en toegankelijk voor het publiek. Voor de
Rijksarchiefdienst betekent deze termijnverkorting echter dat, wanneer er geen maatregelen worden
genomen, zij overstroomd worden met archiefmateriaal. De neerslag van dertig jaar
overheidshandelen zou immers bij de invoering van de nieuwe wet ineens moeten worden
overgebracht naar de depots van de archiefdiensten. Voor de centrale rijksorganen wordt de omvang
van deze stroom van gegevensbestanden geschat op ongeveer 600 strekkende kilometer over de
periode 1943-1973 en over de periode 1973-1990 op nog eens eenzelfde hoeveelheid. Omdat een
dergelijke hoeveelheid archiefmateriaal niet beheersbaar en hanteerbaar is en de opslag ervan te
kostbaar, heeft de Rijksarchiefdienst in het kader van PIVOT tezamen met de verschillende Hoge
Colleges van Staat en de ministeries maatregelen getroffen om deze vloed te kanaliseren.
Bij het uitvoeren van deze inhaaloperatie moesten reeds bestaande problemen bij de archiefzorg van
de rijksoverheid in versneld tempo worden opgelost. Onder de oude Archiefwet zijn grote
achterstanden in het selecteren van naoorlogs archiefmateriaal en het overbrengen van archief van
vóór 1940 naar de Rijksarchiefdienst geconstateerd. In inspectierapporten van deze dienst werd daar
al op gewezen, maar door het rapport 'Archiefbeheer en -behoud bij het Rijk' dat de Algemene
Rekenkamer in 1988 uitbracht, is dit probleem pas in zijn volle omvang tot politiek Den Haag
doorgedrongen.
PIVOT is mogelijk geworden door de inzet van extra financiële middelen die de minister van WVC in
1991 heeft toegezegd:
fl. 17 miljoen over een periode van tien jaar (de looptijd van het project). Daarnaast zetten de
ministeries en de Hoge Colleges van Staat, zelf immers verantwoordelijk voor selectie en overdracht
van hun archieven, elk eigen middelen in om deze operatie mogelijk te maken. Afspraken daarover
zijn vastgelegd in convenanten die de verschillende secretarissen-generaal of vertegenwoordigers van
de Hoge Colleges van Staat met de Algemene Rijksarchivaris hebben gesloten.

1. De uitgangspunten van PIVOT
Om de hierboven beschreven papiervloed op een verantwoorde manier te kunnen beperken heeft
PIVOT een nieuw selectie-instrument ontworpen. De traditionele selectiemethoden zijn voor een
operatie van deze omvang niet toereikend: zij zijn te arbeidsintensief en dus te kostbaar waarbij de
basis van de gevoerde selectie niet altijd duidelijk wordt geformuleerd. Bij de traditionele selectie
worden als criteria gebruikt: de inhoudelijke of informatieve waarde van documenten en de plaats die
zij innemen in een geheel van een dossier, een archief of verzameling archieven. Aangezien men bij
die manier van selecteren geen model hanteert waarmee men de context van de gegevens in kaart kan
brengen, kan men aan de gegevens 'an sich' moeilijk een waarde toekennen. De functie van de
gegevens is in dat geval niet te achterhalen. Het gevolg hiervan is een subjectieve selectie omdat
iedereen die selecteert een eigen interpretatie aan de gegevens geeft.

PIVOT is van mening dat de selectie moet worden uitgevoerd vanuit het gezichtspunt van het
overheidsorgaan of de organen die deze documenten in het kader van hun taak en het daaruit
voortvloeiende handelen hebben ontvangen of geproduceerd: niet de informatiewaarde van

documenten maar de waardebepaling van handelingen van overheidsorganisaties staat centraal. Met
de gegevensbestanden die naar de RAD worden overgebracht moet het handelen van de overheid in
relatie tot haar omgeving op hoofdlijnen te reconstrueren zijn. Daarbij wil PIVOT met het resultaat
van de selectie op basis van dit doel bronnen voor de kennis van en het inzicht in de Nederlandse
samenleving (en cultuur) veiligstellen voor blijvende bewaring.
De methode om dit te bereiken vormt het institutioneel onderzoek. Deze methode is in de afgelopen
jaren ontwikkeld aan de hand van praktijkervaringen en nieuwe, theoretische inzichten uit binnen- en
buitenland. Via wet- en regelgeving en andere bestuurlijk-organisatorische bronnen wordt nagegaan
welke handelingen overheidsorganen verrichten. Op basis van de handelingen kan achterhaald worden
welke neerslag er in principe zou moeten zijn. Met andere woorden, de selectie zal niet meer
plaatsvinden op basis van het archiefstuk zelf, maar op basis van de handeling. Handelingen worden
gewaardeerd in het kader van de context.
Uiteindelijk zal PIVOT de overdracht van het geselecteerde materiaal naar de depots van de Rijksarchiefdienst begeleiden. De rijksorganen zijn zelf verantwoordelijk voor de fysieke selectie en
bewerking die de archieven en andere gegevensbestanden moeten ondergaan om ze geschikt te maken
voor overdracht. Desgewenst zal PIVOT daarbij een adviserende rol spelen. Richtsnoer voor de
bewerking na het institutioneel onderzoek en de institutionele selectie vormen de door de Permanente
Commissie Documentaire Informatievoorziening (PCDIN) in september 1991 aanvaarde 'Normen
voor goede en geordende staat' (zie hiervoor ook de PIVOT-brochure "Om de kwaliteit van het
behoud: normen 'goede en geordende staat' bij overname door PIVOT/Rijksarchiefdienst van
archieven van rijksorganen" ('s-Gravenhage 1993).

2. Het institutioneel onderzoek
Om het voor de selectie noodzakelijke inzicht te krijgen in het handelen van de overheidsorganen is
PIVOT in eerste instantie institutionele onderzoeken gestart bij de verschillende ministeries. De
onderzoekers worden door PIVOT zelf en door de verschillende ministeries ingezet. Zij nemen
tezamen ongeveer 130 onderzoeksgebieden of beleidsterreinen voor hun rekening. Per beleidsterrein
beschrijft de onderzoeker de historische ontwikkeling van dat beleidsterrein als context van de handelingen die er sinds 1940 zijn verricht. De onderzoeksperiode verschilt per beleidsterrein, maar bestrijkt in het algemeen de jaren 1940 tot heden.
Uitgangspunt bij de onderzoeken vormt het Methode van Institutioneel Onderzoek (MIO), neergelegd
in de brochure 'Handelend optreden' (PIVOT-brochure, 's-Gravenhage 1994). De resultaten van een
institutioneel onderzoek worden beschreven in een Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO). Een RIO
is de contextbeschrijving van een beleidsterrein waarop de overheid handelend optreedt en omvat:
1.
een historische schets van (de ontwikkeling van) het beleidsterrein waarop het onderzoek
betrekking heeft, inclusief:
de doelstellingen van de overheid op het beleidsterrein;
de overheidsorganen (in de RIO's 'actoren' genoemd);
de onderlinge relaties tussen overheidsorganen;
de ontwikkeling van de beleidsinstrumenten;
een beschrijving van het taakgebied waartoe het beleidsterrein behoort.

2.

een overzicht van de handelingen waarvoor overheidsorganen verantwoordelijkheid dragen,
inclusief:
de looptijd van elke handeling (begin- en einddatum)
de grondslag (bron) van elke handeling
het product van de handeling (indien bekend)

-

(zo mogelijk) een thematische of procedurele ordening van de handelingen, waardoor
men de handelingen in hun context kan zien.

Een belangrijk begrip in het institutioneel onderzoek vormt de 'handeling'. Een handeling is een
complex van activiteiten, gericht op de omgeving, dat een orgaan op grond van attributie of delegatie
verricht ter vervulling van een taak en voor het verrichten waarvan dat orgaan verantwoordelijk is.
Aangezien we niet alleen willen beschrijven wat de overheid moet doen maar ook wat zij daadwerkelijk doet, gebruiken we als bron voor het beschrijven van het handelen niet alleen officiële weten regelgeving en de daaruit voortvloeiende algemene maatregelen van bestuur, Koninklijke besluiten, ministeriële regelingen en beschikkingen zoals instellings-, opheffings- en organisatiebesluiten
als onderzoeksbron, maar ook jaarverslagen en jaaroverzichten, staatsalmanakken, memories van toelichting op de rijksbegroting en op bovengenoemde wetten, beleidsnota's, archieven, tijdschriften of
andere literatuur. Daarnaast vormen interviews met beleidsmedewerkers en andere deskundigen - in
en buiten de overheid- op het beleidsterrein een bron van informatie.
Naast het begrip 'handeling' neemt het begrip 'actor' in het institutioneel onderzoek een belangrijke
plaats in. Het begrip actor volgens de PIVOT-methode wordt gedefinieerd als een overheidsorgaan of
een particuliere organisatie of persoon die een rol speelt op een beleidsterrein. Strekten de PIVOT-onderzoeken zich tot 1995 uit tot de handelingen van rijksoverheidsorganen in de strikte zin van het
woord, in de nieuwe Archiefwet wordt, gebaseerd op de Algemene wet Bestuursrecht 1993, onder het
begrip 'overheidsorgaan' ook verstaan (organen) van overheidsstichtingen, verenigingen en vennootschappen die, ook voor zover zij niet krachtens publiekrecht zijn ingesteld, toch met openbaar gezag
zijn bekleed of waaraan toch één of meer overheidstaken zijn opgedragen en de daarvoor benodigde
publiekrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend. Het begrip 'overheidsorgaan' is hiermee aanzienlijk
verbreed.
In de onderzoeksrapporten worden niet de handelingen van particuliere instellingen opgenomen. Wel
wordt hun rol op het beleidsterrein beschreven. Op grond van het acquisitieprofiel van het Algemeen
Rijksarchief wordt bepaald of de archieven van particuliere instellingen voor overbrenging in
aanmerking komen.

3. De toepassingsmogelijkheden
De resultaten van het institutioneel onderzoek, neergelegd in het RIO, worden daarna verwerkt in een
wettelijk voorgeschreven selectie-instrument: de selectielijst, in PIVOT-termen het basisselectiedocument (BSD). De selectielijst is een lijst van handelingen die elk voorzien zijn van de waardering 'bewaren' of 'vernietigen'. De selectielijst volgt de beschrijving van het RIO: in overleg met de
betreffende instelling(en) wordt aan de hand van deze selectielijst bezien welke gegevensbestanden
voor 'de eeuwigheid' geselecteerd moeten worden en uiteindelijk overgedragen worden aan de
Rijksarchiefdienst. De ontwerp selectielijst wordt ter inzage gelegd bij verscheidene instanties en de
zorgdrager(s) bied(t)(en) de ontwerp-selectielijst aan aan de minister van OCenW. De definitieve selectielijst wordt vastgesteld door de zorgdrager(s) in kwestie en de minister/staatssecretaris van
OCenW.

Wanneer de inhaaloperatie eenmaal voltooid is, zijn we er nog niet. In de toekomst moet worden
voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan bij selectie en overdracht van gegevensbestanden. Om
de toepassingsmogelijkheden van het institutioneel onderzoek ook voor de toekomst te kunnen
garanderen, is het daarom noodzakelijk om ontwikkelingen in taken, handelingen en organisatie van
de overheid, alsmede de grondslag van die taken en handelingen bij te houden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de zorgdragers. Het RIO en het BSD kunnen gebruikt worden als

basis voor de ontwikkeling van een structureel documentair informatieplan teneinde het beheer van de
gegevensbestanden die de Rijksarchiefdienst na 20 jaar verwerft en het beheer van de gegevensbestanden bij de voor het beheer verantwoordelijke organen zelf te verbeteren.
Zo kan in samenwerking met de betreffende organen worden voorkomen, dat zich in de toekomst
nieuwe, onbeheersbare stuwmeren van archief en andere gegevensbestanden zullen vormen.

4. Volumevermindering archieven en vergroting opslagcapaciteit
Ook op deze terreinen is PIVOT werkzaam. Volumevermindering kan voor bepaalde archieven
worden bereikt door middel van substitutie: het overzetten van de informatie op een andere drager,
bijvoorbeeld microfilm, microfiches en in de toekomst wellicht beeldplaat. Inmiddels kon uitbreiding
van de opslagcapaciteit met ca. 25 km. van bestaande depots in het Algemeen Rijksarchief worden
gerealiseerd door de installatie van verrijdbare stellingen (compactus).
Gewapend met de opgedane ervaring zal PIVOT ook over deze kwesties de rijksorganen kunnen
adviseren, die daarmee bij het moderne gegevensbeheer weer hun voordeel kunnen doen.

Den Haag/Algemeen Rijksarchief/PIVOT/1 juni 1995.
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INLEIDING
Doel van het onderzoek
In het kader van het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) is in januari
1995 een institutioneel onderzoek gestart bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en
aansluitend daarop bij de Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Doel van het onderzoek
was de selectiemethode zoals deze door PIVOT is ontwikkeld te kunnen toepassen op de neerslag van het handelen van de openbare universiteiten. In 1996 heeft een aanvullend onderzoek
plaatsgevonden bij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, de Katholieke Universiteit
Nijmegen (KUN) en de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) in Tilburg. De doelgroep van het
onderzoek is hiermee uitgebreid met de bijzondere universiteiten.
De selectiekeuzes worden omschreven in een basisselectiedocument, dat het wettelijk
voorgeschreven instrument is voor de selectie in de rijks- en provinciale archieven. In het
basisselectiedocument wordt de documentaire neerslag van handelingen verdeeld in te bewaren
en op termijn te vernietigen documentaire neerslag. Het basisselectiedocument voor het
beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs zal tevens dienen als selectielijst voor de
archiefbescheiden van de bijzondere universiteiten.
Het doel van dit rapport is het beschrijven van de taken en handelingen van de openbare en
bijzondere universiteiten op het beleidsterrein van wetenschappelijk onderwijs vanaf het moment
van inwerkingtreding van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs van 1985 (Stb. 1985, 562,
laatstelijk gewijzigd in 1991 Stb. 281) en daarna vervangen door de Wet op het Hoger Onderwijs
en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593; in werking 31-8-1993). Deze wet bevat alle
belangrijke regels voor universiteiten en hogescholen. De voorafgaande periode (1945-1985)
komt aan bod in het institutioneel onderzoek op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs bij
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Terrein van onderzoek
Een institutioneel onderzoek wordt uitgevoerd naar (delen van) beleidsterreinen. Het
beleidsterrein vormt het uitgangspunt voor de afbakening van een institutioneel onderzoek. Op
elk beleidsterrein verrichten overheidsorganen handelingen om bepaalde taken te vervullen, om
een bepaald doel te bereiken of om een bepaald probleem op te lossen of te verkleinen. Het
onderhavige institutioneel onderzoek beweegt zich op het beleidsterrein 'wetenschappelijk
onderwijs'. Op dit beleidsterrein wordt door de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen een belangrijke rol vervult; de universiteiten zijn specifieke rechtspersonen op
dit beleidsterrein.
In dit rapport is de benadering, gelet op het hierboven omschreven doel van de opdrachtgevers,
andersom en derhalve beperkt tot een deel van het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs, in
dit kader 'universiteiten' genoemd. Het beleidsterrein is beschouwd vanuit het perspectief van de
universiteiten, de handelingen van actoren beperken zich tot die handelingen die betrekking
hebben op het handelen van de universiteiten.
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Verder is de Open Universiteit buiten beschouwing gelaten, hetgeen betekent dat haar
handelingen in een aanvullend onderzoek zullen moeten worden geformuleerd.
Wettelijk is bepaald dat aan elke universiteit met een medische faculteit een academisch
ziekenhuis moet zijn verbonden. Er zijn academische ziekenhuizen bij de openbare universiteiten
te Leiden, Groningen, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Maastricht en bij de bijzondere
universiteiten te Amsterdam en Nijmegen. Desalniettemin zijn academische ziekenhuizen
zelfstandige publiekrechtelijke rechtspersonen en maken zij geen deel uit van de universiteit.
Echter: het primaat voor het beleid met betrekking tot de onderwijs en onderzoekfunctie van het
academisch ziekenhuis ligt bij de universiteit.1 Dit betekent dat het handelen van academische
ziekenhuizen ten aanzien van onderwijs en onderzoek kan worden beschouwd als onderdeel van
het handelen van de (medische) faculteit.
Universiteiten
Universiteiten zijn instellingen voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De term
hoger onderwijs is de verzamelnaam voor het onderwijs, het onderzoek en de maatschappelijke
dienstverlening van universiteiten (wo) en hogescholen (hbo). Anno 1995 zijn er in Nederland
veertien wettelijk erkende en gefinancierde universiteiten:
a.

openbare universiteiten te Leiden, Groningen, Amsterdam, Utrecht, Delft, Wageningen,
Eindhoven, Enschede, Rotterdam en Maastricht.
bijzondere universiteiten te
- Amsterdam, uitgaande van de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk
onderwijs;
- Nijmegen, uitgaande van de Stichting Katholieke Universiteit;
- Tilburg, uitgaande van de Stichting Katholieke Universiteit Brabant.
de Open Universiteit te Heerlen.

b.

c.

De openbare universiteiten en de Open Universiteit gaan uit van de overheid. Aan deze
universiteiten is bij wet rechtspersoonlijkheid toegekend waardoor zij kunnen worden
gekarakteriseerd als publiekrechtelijke instellingen met volledige (geattribueerde) rechtsbevoegdheid. De bijzondere universiteiten gaan uit van een vereniging met volledige
rechtspersoonlijkheid of van een stichting en zijn derhalve privaatrechtelijke instellingen.

1

.

Memorie van Toelichting op Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Tweede Kamer,
vergaderjaar 1988-1989, 21 073, nr. 3, blz. 41
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TERREINDEFINIERING: SOORTEN UNIVERSITEITEN EN HUN TAKEN
Voor het institutioneel onderzoek bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is
er een taakgebied 'hoger onderwijs' gedefinieerd. Binnen dit taakgebied zijn als beleidsterreinen
onderscheiden 'wetenschappelijk onderwijs' en 'hoger beroepsonderwijs'. In het wetenschappelijk
onderwijs wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het genereren van nieuwe kennis, in het
hoger beroepsonderwijs gaat het vooral om het leren toepassen van bestaande kennis. De
belangrijkste uitgaven ten laste van het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs zijn die voor
de universiteiten en academische ziekenhuizen.1
De universiteiten onderhouden een directe, bij wet gereguleerde relatie met de overheid. De
universiteiten maken deel uit van het landelijk hoger onderwijsbestel, waarin een aantal cruciale
beslissingen over de universiteiten zijn voorbehouden aan de overheid. De overheid kan de gang
van zaken binnen de universiteiten beïnvloeden via wet- en regelgeving, plannings- en bekostigingsmodellen en regelingen over de inrichting van de bestuursorganisatie.
De taken van de universiteiten zijn sinds de Tweede Wereldoorlog verschillende malen bij wet
gedefinieerd. In de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs 1960 werden de taken van de instellingen geformuleerd als '... naast het geven van onderwijs, de beoefening van de wetenschap; zij
schenken mede aandacht aan de bevordering van maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef'.
In de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs 1986 werd kennisoverdracht als taak daaraan nog
toegevoegd. In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) wordt
de taakstelling nagenoeg gelijkluidend verwoord als in 1986.
In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek worden als primaire taken
van de openbare en bijzondere universiteiten beschouwd het verzorgen van wetenschappelijk
onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Het terrein van onderwijs kan
worden verbijzonderd tot het verzorgen van initiële opleidingen en opleidingen tot wetenschappelijk onderzoeker en, speciaal bij de technische universiteiten, het opleiden tot academisch
gevormde ingenieurs en technologisch ontwerpers. Daarnaast worden nog een aantal taken opgesomd die zijn te zien als secundaire taken en die vooral worden gerealiseerd via de primaire taakstellingen van onderwijs en onderzoek: het overdragen van kennis ten behoeve van de maatschappij, het aandacht schenken aan de persoonlijke ontplooiing en het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands.
Voor de bijzondere universiteiten geldt dat de regels aangaande het onderwijs en onderzoek,
alsmede het bestuur en de inrichting kunnen afwijken van hetgeen is vastgelegd in de Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek indien hun eigen aard dit vereist. De
1

.
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Rijksbegroting 1995, Tweede Kamer vergaderjaar 1994-1995, 23 900 hoofdstuk VIII, nr. 2, blz. 177;
Bekostigingsstructuur academische ziekenhuizen. Voorstel voor uitwerking en fasering (herziening), Rijswijk/Zoetermeer 24 januari 1994. De minister van Onderwijs en Wetenschappen is primair verantwoordelijk
voor de taken onderwijs en onderzoek ('werkplaatsfunctie') van het ziekenhuis. Sedert 1991 maken de
rijksbijdragen voor academische ziekenhuizen zichtbaar deel uit van rijksbijdragen aan de universiteiten. De
minister bepaalt de omvang van dit bedrag (art. 1.14 WHW); de universiteit moet dit onverwijld aan het
academisch ziekenhuis ter beschikking stellen.
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afwijkende regels die bij een bijzondere universiteit gelden staan in eigen regelingen: de statuten
van de rechtspersoon waarvan de instelling uitgaat, de op die instelling betrekking hebbende
structuurregeling, het bestuursreglement of krachtens deze regelingen nader vastgestelde regels.
Overigens moeten de statuten en structuurregelingen wel de instemming hebben van de minister.
De gewijzigde Wet op de Open Universiteit werd in 1993 geïncorporeerd in de Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. De Open Universiteit is een rijksinstelling
voor hoger afstandsonderwijs: het verzorgen van wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs
door voornamelijk schriftelijke cursussen. De Open Universiteit kent daarmee, naast wettelijk
vastgelegde en van de openbare en bijzondere universiteiten afwijkende regels ten aanzien van
inrichting en bestuur, tevens een andere doelstelling.
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RIJKSOVERHEID EN UNIVERSITEIT: ACHTERGRONDEN EN ONTWIKKELINGEN
Overheidsbeleid en universiteiten
In zijn proefschrift stelt J.W. Foppen1 dat de beleidsontwikkeling van de centrale overheid
inzake het universitaire onderwijs laat zien dat veranderingen in omstandigheden in hoge mate
van invloed waren op de mogelijkheden en keuzes van de overheid. Hetgeen was begonnen als
een streven naar reorganisatie vanuit onderwijskundig oogpunt om het vooroorlogse en
overwegend behoudende universitaire onderwijs meer af te stemmen op de eisen van de
samenleving van na 1945, werd een continu gistingsproces.
Als omstandigheden gedurende de jaren direct na de oorlog worden ondermeer aangewezen de
beperkingen van de bestaande onderwijsorganisatie in Nederland, de noodzaak van
wederopbouw van het land, de opvang van de naoorlogse geboortegolf en de statusverschillen in
het hoger onderwijs. De voorbereiding tot nieuwe wetgeving voor het wetenschappelijk
onderwijs ter vervanging van de Wet van 28 april 1876 tot regeling van het Hooger Onderwijs
(Stb. 1876, 102), ving aan in 1946 met de Staatscommissie tot reorganisatie van het hoger onderwijs (Commissie-Reinink) en eindigde in 1960 met de aanvaarding van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1960, 559).
Gedurende de jaren zestig en zeventig werd overal getracht om de instellingen van hoger
onderwijs te hervormen.2 De omstandigheden gedurende deze jaren werden gekenmerkt door de
behoefte aan meer externe en interne doelmatigheid van het universitaire onderwijs, de democratisering en een stagnerende economie. De hervormingen, die startten in een tijd van grote
expansie, boekten belangrijke resultaten bij het opvangen van een bredere en grotere instroom
van studenten, de regionale spreiding van het hoger onderwijs, het ontwikkelen van kortere
cursussen en cursuscycli en de uitbouw van het hoger beroepsonderwijs.
Gedurende de periode 1960-1986 werd de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs 35 maal
gewijzigd. Daarnaast echter trad de Wet Universitaire Bestuurshervorming (Stb. 1970, 601) in
werking. Deze was het directe gevolg van de democratiseringsprocessen van de jaren zestig en
had tot strekking om als een afzonderlijke, tijdelijke regeling de overgang mogelijk te maken van
traditionele naar nieuwe bestuursorganen (college van bestuur, universiteitsraad, faculteitsbestuur en -raad en vak- en werkgroepen). Dit betekende het begin van een gecompliceerde
regelgeving voor het wetenschappelijk onderwijs.
De omstandigheden gedurende de jaren tachtig die het overheidsbeleid ten aanzien van het hoger
onderwijsbestel bepaalden, waren de toenemende bezuinigingen en de veranderende perceptie
van de rijksoverheid over haar rol in de samenleving. Het universitaire bestel werd
geherstructureerd en afgeslankt met een aantal beleidsoperaties, zoals de invoering van de
voorwaardelijke financiering3, de twee-fasenstructuur, de nieuwe planningsprocedure (HOOP),
1

J.W. Foppen, Gistend beleid: veertig jaar universitair onderwijspolitiek 1946-1989, 's Gravenhage 1989

2

J.W. Foppen, Gistend beleid, blz. 225

3

Het systeem van voorwaardelijke financiering werd in 1982 ingevoerd en functioneerde tot 1993. De
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de creatie van de assistent-in-opleiding en twee grote bezuinigingsoperaties (Taakverdeling en
Concentratie, 1982; Selectieve Krimp en Groei, 1986).
De Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs 1960 werd in 1986 vervangen door de nieuwe Wet
op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1986, 414). De formele doelstelling van deze wet was
het verminderen van de regeldichtheid. Tevens waren er materiële doelstellingen, zoals het
regelen van de inrichting van het universitaire bestuur, van de advies- en overlegstructuur, van de
planning en bekostiging en het verhogen van de zelfstandigheid van de universiteit ten opzichte
van de overheid.
Op 16 oktober 1985 verscheen de nota Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit (HOAK)1,
waarin een nieuwe bestuursfilosofie inzake het hoger onderwijs werd aangekondigd. De
bestaande bestuurlijke en juridische regelingen werden niet langer geschikt geacht. Voor de
toekomst zou een pluriforme en gedecentraliseerde beleidsvorming in het hoger onderwijs nodig
zijn. De besturingslast in het hoger onderwijssysteem, die tot uiting kwam in allerlei
uniformerende en centraliserende procedures, moest worden verminderd.
De landelijke overheid diende zich te beperken tot de randvoorwaarden en zou de concrete
invulling daarvan aan de betrokken instellingen moeten overlaten (decentralisering en deregulering). Die instellingen zouden tevens ruimte moeten krijgen om zelf initiatieven te nemen om
op maatschappelijke tendenties in te spelen.2 De overheid zou moeten volstaan met het
beschikbaar stellen van middelen en zou het aan de instellingen overlaten hoe deze werden
besteed en langs welke weg er extra middelen werden verworven (de 'ondernemende universiteit'). De minister wilde wel de bevoegdheid behouden om essentiële ontwikkelingen binnen het
hoger onderwijs te stimuleren en een coördinerende en kwaliteitsbewakende rol te spelen.3

De beleidsvisie achter de nota was in hoge mate geïnspireerd door de veranderingen in de
verhouding tussen overheid en samenleving, tussen minister en onderwijsveld. Door de economische omstandigheden gedwongen werd van de nood een deugd gemaakt door meer over te
laten aan eigen initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel van de betrokkenen.
De concepten en beleidsvoornemens uit de HOAK-nota werden voortvarend in wetsvoorstellen
neergelegd. Zo werd de visie vastgelegd en uitgewerkt in de Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593). De overheid zou de doeleinden van hoger
faculteiten selecteerden vooraf de onderzoeken die men dacht te gaan verrichten. De programma's werden
beoordeeld door externe, voornamelijk disciplinair samengestelde gremia waarna de minister van OCenW,
ten dele op basis van positieve beoordelingen, gelden toewees. Ook na afsluiting van voorwaardelijk
gefinancierde projecten vond beoordeling plaats.
1

Kamerstukken II, 1985-1986, 19 253

2

M. Davids en van J. van Herwaarden, Erasmus Universiteit Rotterdam 1973-1993, Rotterdam 1993, blz. 238

3

M. Davids en J. van Herwaarden, Erasmus Universiteit 1973-1993, blz. 273; J.W. Foppen, Gistend beleid,
blz. 199
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onderwijs stimuleren binnen de randvoorwaarden van overheid-op-afstand. Met de invoering van
de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek zijn voor de universiteiten
voorwaarden gecreëerd om zelfstandiger invulling te geven aan hun doelstellingen. De kwaliteit
en differentiatie van onderwijs en onderzoek en de toegankelijkheid ervan kwamen voor verantwoordelijkheid van de instellingen, terwijl de minister bevoegd zou blijven om zo nodig achteraf
(ex post) in te grijpen indien mocht blijken dat de doelstellingen in het gedrang kwamen.1
Het is de bedoeling dat in de komende jaren het integraal management van de universiteiten
verder zal worden vergroot. Uitgangspunt bij de vormgeving van de bestuurlijke relatie tussen
overheid en instellingen is het principe dat wie verantwoordelijk is voor een taak ook dient te
beschikken over de bevoegdheden om deze te kunnen vervullen.2 In de wet is deze visie
uitgewerkt bij de institutionele vormgeving van het bestel, de inhoud en vormgeving van de
processen binnen de instelling en de kwaliteitszorg. In 1994 en 1995 heeft de nadere wettelijke
uitwerking plaatsgevonden voor de productiefactoren personeel (arbeidsvoorwaardelijke terrein)
en ruimte (huisvesting).
In 1996 heeft de minister bij de Tweede Kamer een wijzigingsvoorstel van hoofdstuk 9 van de
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek ingediend, genaamd
modernisering universitaire bestuursorganisatie.3 De belangrijkste punten uit de voorgestelde
wijzigingen zijn de vervanging van het medebestuur van personeel en studenten in de
universiteitsraad en faculteitsraden door medezeggenschap. De positie van het college van
bestuur wordt versterkt, onder invoering van een raad van toezicht, waarvan de minister de leden
benoemt. De faculteiten krijgen meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de
inrichting van het onderwijs en onderzoek. Het integraal management wordt mogelijk gemaakt
door het bestuur van de faculteit in handen van de decaan te leggen. De vak- en werkgroepen
zullen hun wettelijke grondslag verliezen.

Financiering van onderwijs en onderzoek
Een van de belangrijkste relaties van de rijksoverheid en de instellingen voor hoger onderwijs is
de bekostigingsrelatie. De omvang van de middelen die de rijksoverheid ter beschikking stelt
worden voor de universiteiten gezamenlijk vastgesteld bij het hoofdstuk van de rijksbegroting
van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en voor de instellingen ressorterend
onder het minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij het hoofdstuk van de
rijksbegroting die op dat ministerie betrekking heeft.
Tot eind jaren zeventig was het aan de universiteiten ter beschikking gestelde budget voor
onderwijs, onderzoek en ondersteunende diensten direct gerelateerd aan het aantal ingeschreven
1

J.W. Foppen, Gistend beleid, blz. 209

2

Rijksbegroting 1995, Kamerstukken Tweede Kamer, 1994-1995, 23 900, hoofdstuk VIII, nr. 2, blz. 175-176

3

Kamerstukken II, 1995-1996, 24 646, nrs. 1-3
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studenten. In de begrotingen van de ministeries werd het totaalbedrag voor het wetenschappelijk
onderwijs vastgesteld op basis van het aantal studenten. Meer studenten betekende meer uitgaven
voor het wetenschappelijk onderwijs.1 In 1978 kwam er een einde aan het principe van de 'onbeperkte financiering'. De ministeries stelden een vast budget voor wetenschappelijk onderwijs
vast. In de jaren tachtig moest het totale budget voor het wetenschappelijk onderwijs zelfs dalen.
Met het schaarser worden der middelen nam het belang van modelberekening toe. De overheid
hoopte daarmee tevens een beter zicht te krijgen in de bedrijfsvoering van de instellingen voor
wetenschappelijk onderwijs. Door het gebruik van modellen poogde men de universitaire taken
inzichtelijk te maken. Aan die taken werd vervolgens een tarief gekoppeld. Aldus nam eind jaren
tachtig het belang van het slagingspercentage van studenten voor het doctoraalexamen (het
'rendement') toe in de toewijzing der middelen door het ministerie. De instellingen ontvangen de
middelen als 'lump-sum' en zijn zelf verantwoordelijk voor de interne allocatie der gelden. Soms
worden voor de interne verdeling de door de minister gehanteerde modellen gebruikt, maar
meestal kiest de universiteit voor een allocatiemodel dat het beste aansluit bij de eigen situatie.2
De totale financiering van de universitaire taken kan worden ontleed in een drietal geldstromen.
Eerste geldstroom: De universiteiten worden grotendeels bekostigd via deze rijksbijdrage. De
eerste geldstroom omvat de middelen die door de overheid rechtstreeks aan de universiteiten
worden verstrekt volgens bepaalde financieringssystematieken (Plaatsen-Geld-Model, Overige
Lasten Model, Intentioneel Investeringsschema, Intentioneel Apparatuur Schema en het nieuwe
Hoger Onderwijs Bekostigingsmodel).
Tweede geldstroom: Deze financiering komt ook van het ministerie, maar de universiteiten
ontvangen de gelden via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).
Derde geldstroom: De universiteiten verrichten met deze middelen taken in opdracht van en
gefinancierd door derden (contractonderwijs en -onderzoek). De sinds de jaren tachtig teruglopende overheidsbudgetten vormden één van de redenen dat men aan de universiteiten steeds
meer additionele financieringsbronnen voor de uitvoering van de primaire taken is gaan zoeken.
Op deze plaats dient aparte aandacht besteed te worden aan de financiering van de academische
ziekenhuizen. Deze loopt via twee hoofdstromen: het patiëntenzorgbudget en de rijksbijdrage
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.3 De kosten voor de zorgtaken
worden doorberekend aan de consumenten en komen ten laste van de sociale verzekering (het
patiëntenzorgbudget). Het uitgangspunt is dat de sector volksgezondheid primair verantwoordelijk is voor de zorgfunctie van de academische ziekenhuizen. De uitgaven ten behoeve van
onderwijs en onderzoek worden betaald uit openbare middelen via de rijksbijdrage van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen omdat dit ministerie primair
verantwoordelijk is voor de taken onderwijs en onderzoek ('werkplaatsfunctie') van het
1

M. Davids en J. van Herwaarden, Erasmus Universiteit 1973-1993, blz. 289

2

M. Davids en J. van Herwaarden, Erasmus Universiteit 1973-1993, blz. 292

3

Bekostigingsstructuur academische ziekenhuizen. Voorstel voor uitwerking en fasering (herziening), Rijswijk/Zoetermeer 24 januari 1994

.
.
.

Institutioneel Onderzoek Universiteiten

15

Rijksoverheid en universiteit: achtergronden en ontwikkelingen

ziekenhuis. Sedert 1991 maken de rijksbijdragen voor academische ziekenhuizen zichtbaar deel
uit van rijksbijdragen aan de universiteiten. De minister bepaalt de omvang van dit bedrag (art.
1.14 WHW). De universiteiten moeten dit onverwijld aan het academisch ziekenhuis ter
beschikking stellen.

Bestuur en organisatiestructuur van openbare universiteiten
Binnen enkele decennia is het Nederlandse universitaire bestel ingrijpend gewijzigd. De eliteuniversiteit verdween, de massale gedemocratiseerde instelling kwam er voor in de plaats.
Enerzijds hadden demografische ontwikkelingen gevolgen voor het studentenaanbod; anderzijds
zijn de stijgende studentenaantallen toe te schrijven aan 'externe democratisering'. Dit zorgde
ervoor dat èn van elke leeftijdsgroep een groter percentage doordrong tot het wetenschappelijk
onderwijs èn dat studenten van gevarieerder maatschappelijke afkomst waren.1
Een universiteit is, in de Weberiaanse betekenis, geen bureaucratische ('top-down' bevelsorde),
maar een professionele ('bottom-up') organisatie. Een kenmerk van de universitaire organisatie is
dat de universiteit een verzameling professionele groepen omvat die hun organisatorische
thuisbasis hebben in faculteiten en vakgroepen, die een disciplinegerichte oriëntatie en cultuur
hebben en slechts in beperkte mate relaties met elkaar onderhouden.2 Het gevolg is dat de beslissingsmacht binnen een universiteit is gespreid over vele professionele groepen en personen en er
op verschillende niveaus doeleinden worden gevormd en nagestreefd.
In het merendeel van de beslissingen spelen zowel bestuurlijke als academische overwegingen
een rol. De beslissingen zijn niet het sluitstuk van een logisch besluitvormingsproces, maar de
uitkomst van een aantal nogal onafhankelijke stromen binnen de universitaire organisatie.
Besturings- en besluitvormingsprocessen bij de universiteiten moeten tegen deze achtergrond
worden bezien.
Aan de basis van de huidige organisatiestructuur van de universiteiten stond de Wet
Universitaire Bestuurshervorming 1970 (WUB).3 De universiteiten kennen een drietal bestuursniveaus. Als topstructuur fungeren het college van bestuur, de universiteitsraad en het
college van decanen. Op het middenniveau kunnen worden aangewezen de faculteitsbesturen en
de faculteitsraden en op het basisniveau de vakgroep- en werkgroepbesturen alsmede de besturen
van onderzoekinstituten. Op elk van de drie bestuursniveaus is ruimte voor participatie van
wetenschappelijke personeel, het ondersteunend en beheerspersoneel en studenten. Zij zijn
vertegenwoordigd in de universiteitsraad, de faculteitsraad en in het vakgroepbestuur. De raden
kiezen (dagelijkse) besturen, met uitzondering van die leden van de centrale bestuursorganen die
1

M. Davids en J. van Herwaarden, Erasmus Universiteit Rotterdam 1973-1993, blz. 11

2

Zelfstandig besturen. Op weg naar universitaire charters, Advies van de tijdelijke adviescommissie
bestuursorganisatie wetenschappelijk onderwijs, november 1991, blz. 11

3

De bepalingen uit de Wet Universitaire Bestuurshervorming werden in 1986 opgenomen in de Wet op het
Wetenschappelijk Onderwijs, die in 1993 werd vervangen door de Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593)
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door de Kroon worden benoemd.
Op het centrale niveau van de universitaire organisatie ligt het zwaartepunt op de bestuurlijke
dimensie.1 Op dit niveau worden plannen geformaliseerd, middelen toegewezen, arbeidsvoorwaarden gereguleerd, regels vastgesteld en bestuurlijk overleg gevoerd. Tevens vindt hier
het beheer plaats, inclusief de controle op de uitvoer van het bestuur. De academische dimensie
is echter ook op dit niveau aanwezig en komt tot uitdrukking in de beslissingen over aanstellingen van hoogleraren, over het instellen van opleidingen, over het instellen van instituten en
over het specifiek stimuleren van onderzoek van de universiteit, maar ook in de aanwezigheid
van de rector magnificus en het college van decanen.
Op het niveau van de faculteiten en vakgroepen overheerst de cultuur van de universiteit als
academische gemeenschap.2 Maar ook hier moeten voortdurend (bestuurlijke) beslissingen
worden genomen, ondermeer over onderzoek- en onderwijsprogramma's, over toedeling van
middelen en over de bedrijfsvoering.
Kenmerkend voor de universitaire organisatiestructuur sinds de WUB is de splitsing tussen
bestuur (taakverantwoordelijkheden op het terrein van onderwijs en onderzoek) en beheer
(taakverantwoordelijkheden op het terrein van verdeling en aanwending van middelen).
De taken onderwijs en onderzoek worden voornamelijk binnen de faculteiten en eventuele
interfacultaire eenheden verzorgd en slechts in beperkte mate door organen van het topniveau.
De beleidslijn loopt van het faculteitsbestuur naar het vakgroepbestuur en wordt gekenmerkt
door gedeeltelijk niet-hiërarchische besluitvorming.3 Het faculteitsbestuur en het vakgroepbestuur hebben een eigen verantwoordelijkheid voor onderwijs- en onderzoekprogramma's.
Voor de vaststelling en de aanwending van de voor de uitvoering van de primaire taken
benodigde (personele, financiële en materiële) middelen zijn de bestuursorganen op het
topniveau en (in voorbereidende zin) die van het midden- en basisniveau verantwoordelijk. De
beheerslijn loopt van het college van bestuur naar de facultaire beheerder en vandaar eventueel
naar de subbeheerder op vakgroepniveau. De beheerslijn is hiërarchisch: namens het college van
bestuur handelt een decentrale beheerder op grond van een mandaat van
beschikkingsbevoegdheid.

Bestuur en organisatiestructuur van bijzondere universiteiten
In het algemeen kan gesteld worden dat het bestuur en de organisatie van de bijzondere
universiteiten niet wezenlijk verschillen van die van de openbare. Als voorwaarde voor de
1

Zelfstandig besturen, blz. 12

2

Zelfstandig besturen, blz. 13

3

Ph. van Engelsdorp-Gastelaars, 'Een overzicht van de ontwikkeling van het Nederlands universitair bestel en
wetenschapsbeleid', Management report series no. 86, april 1991, blz. 47
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bekostiging zijn een groot aantal bepalingen uit de Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek, bijvoorbeeld ten aanzien van onderwijsaanbod, studentenzaken,
begroting en verslaglegging, van toepassing op de bijzondere universiteiten verklaard. De Wet
bepaalt verder dat de besturen van de bijzondere universiteiten bij het vaststellen van regels voor
het bestuur en de inrichting de wettelijke bepalingen die voor openbare universiteiten gelden in
acht nemen 'voor zover de eigen aard van de bijzondere universiteit zich daartegen naar het
oordeel van het bestuur niet verzet' (art. 9.76 tweede lid). De bedoelde regels, de
structuurregelingen, bevatten dan ook veel artikelen die inhoudelijk gelijk of bijna gelijk zijn aan
wetsartikelen.
Het bijzondere (levensbeschouwelijke) karakter komt tot uiting in de invloed die de besturen van
de stichtingen en de vereniging direct of indirect uitoefenen op het bestuur. Verschilpunten zijn
er onder andere op het gebied van de benoeming van de leden van het college van bestuur, de
hoogleraren en de buitenuniversitaire leden van de universiteitsraad, de bevoegdverklaring voor
de vestiging van een bijzondere leerstoel, het personeelsbeleid en de schorsing of vernietiging
van besluiten (toezicht). Het stichtings- of verenigingsbestuur is hiervoor dan meestal het
verantwoordelijke orgaan, maar dit kan per universiteit verschillen.
Bij de Katholieke Universiteit Nijmegen is in 1994 een vergaande organisatiewijziging en structuurverandering, gebaseerd op het idee van integraal management, doorgevoerd. In de nieuwe
opzet is het bestuur en beheer in één hand gelegd, die van het college van bestuur. Waar
voorheen veel besluiten werden voorbereid door het college en vastgesteld door de
universiteitsraad, worden nu de besluiten vastgesteld door het college en heeft de raad inspraak
via het instemmingsrecht en het recht van amendement.1 Dezelfde verhouding is er ook op het
tweede en derde niveau waar de faculteitsbesturen en faculteitsraden, respectievelijk de
subfaculteits- en clusterbesturen en de subfaculteits- en clusterraden zich bewegen.2
Binnen de Katholieke Universiteit Nijmegen neemt de faculteit der Godgeleerdheid een speciale
plaats in, omdat deze faculteit canoniek erkend is, met als gevolg dat door de faculteit verleende
academische graden canonieke effecten hebben. De Nederlandse Bisschoppenconferentie stelt
voor de faculteit bijzondere regelen vast (gelet op de Apostolische Constitutie "Sapientia
Christiana") en moet het faculteitsreglement goedkeuren. De Aartsbisschop van Utrecht is GrootKanselier van de faculteit en houdt als zodanig toezicht op de leiding van en de studie in de
faculteit.
Ook binnen de Vrije Universiteit neemt de faculteit der Godgeleerdheid een bijzondere plaats in.
De opleiding omvat mede de voorbereiding tot het bekleden van het ambt van predikant in een
van de protestantse kerken. Door het verenigingsbestuur is daartoe met de Synode van
Gereformeerde Kerken in Nederland een overeenkomst gesloten. Een commissie van deputaten
1

Het college kan een amendement onaanvaardbaar verklaren. Wanneer de raad niet instemt met een besluit
kan het stichtingsbestuur beslissen dat het besluit zonder instemming van kracht wordt.

2

Gids Katholieke Universiteit Nijmegen, editie 1996, blz. 15-16
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ACTOREN
Op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs zijn vele actoren werkzaam. Hieronder zijn
opgesomd en van een globale karakterisering voorzien de actoren die een rol vervullen op dit
beleidsterrein, in het kader 'universiteiten'.
Staten-Generaal
De Staten-Generaal hebben taken op alle terreinen van overheidsbemoeienis. Op het gebied van
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek controleren zij en kunnen zelf met voorstellen
komen. Aldus moet de minister een concept-Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) naar
de Staten-Generaal sturen. Dit valt echter binnen het algemene takenpakket van de StatenGeneraal en is niet specifiek voor het hier onderzochte beleidsterrein. Er kan daarom worden
volstaan met een verwijzing naar het PIVOT-onderzoek bij de Staten-Generaal.1
Raad van State
De Raad van State is een advies- en rechtsprekend orgaan. De Raad van State heeft als
adviescollege op het gebied van wet- en regelgeving te maken met alle wetsontwerpen, dus ook
met die op onderwijsterrein. De Raad heeft echter geen specifieke taak op het terrein van hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en blijft daarom hier verder buiten beschouwing. Bij
de Raad van State heeft een apart PIVOT-onderzoek plaatsgevonden.2
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is de belangrijkste verantwoordelijke op
ondermeer het taakgebied hoger onderwijs, waarvan het beleidsterrein wetenschappelijk
onderwijs onderdeel uitmaakt (zie boven). Deze minister als actor op het beleidsterrein
wetenschappelijk onderwijs is onderwerp van een apart institutioneel onderzoek.3 Met de
invoering van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek zijn voor de
universiteiten omstandigheden gecreëerd om zelfstandiger invulling te geven aan hun primaire
taken. Uitgangspunt bij de vormgeving van de bestuurlijke relatie tussen overheid en instellingen
is het principe dat wie verantwoordelijk is voor een taak ook dient te beschikken over de
bevoegdheden om deze te kunnen vervullen.

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt een apart beleidsterrein
1

Gedurende het verrichten van het institutioneel onderzoek bij de universiteiten was er nog geen zicht op
wanneer het institutioneel onderzoek bij de Staten Generaal zou worden afgesloten.

2

A. Spieksma en L. Verbeek, Driemaal 's Raads recht. Een drietal institutionele onderzoeken op taakgebieden van de Raad van State, PIVOT-rapport nr. 17, 's Gravenhage 1994

3

Gelijktijdig met de aanvang van het institutioneel onderzoek bij de openbare universiteiten is een
institutioneel onderzoek op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs gestart bij het ministerie over de
periode 1945-1993.

.
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agrarisch onderwijs onderscheiden. Deze minister heeft eigen verantwoordelijkheid voor het
landbouwonderwijs en het onderwijs op het terrein van de natuurlijke omgeving. De Landbouwuniversiteit te Wageningen komt ten laste van de rijksbegroting van deze minister. De
universiteit is samen met de Dienst Landbouwkundig Onderzoek ondergebracht in het
Kenniscentrum Wageningen. Vanaf medio 1995 is de Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek op het gehele hoger landbouwonderwijs van toepassing.
Informatie Beheer Groep
De Informatie Beheer Groep (de voormalige Informatiseringsbank) is een zelfstandig bestuursorgaan ingesteld sinds 1 januari 1994 bij de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank (Stb.
1993, 714). Het orgaan is belast met de uitvoering van wetten en regelingen voor de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en met andere bestuurlijke en bij wet opgedragen taken.
Enkele belangrijke taken zijn de toekenning van de studiefinanciering, de registratie van
opleidingen in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO), het bijhouden van
het Centraal register inschrijving hoger onderwijs (CRIHO) en de diplomawaardering.
Uitgebreid komt deze actor bij een ander institutioneel onderzoek aan de orde.1
Adviescommissie onderwijsaanbod
De Adviescommissie werd bij de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
geïntroduceerd. De commissie wordt door de minister ingesteld. De commissie bestaat uit vijf
leden, die door de minister worden benoemd, geschorst en ontslagen. De benoemingen
geschieden voor vier jaar. De commissie is belast met de beoordeling van de doelmatigheid van
de opleidingen die de instellingen voornemens zijn te verzorgen. Hierbij wordt gelet op de
behoeften aan hoger onderwijs en onderzoek gelet op het geheel van voorzieningen op het
gebied van hoger onderwijs en op de spreiding van die voorzieningen. Ook dient rekening te
worden gehouden met het profiel van de instellingen.
College van beroep voor het hoger onderwijs
Het college werd ingesteld bij de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
en is gevestigd te Den Haag. Het is de voortzetting van het college van beroep voor het hoger
beroepsonderwijs en het college van beroep voor het wetenschappelijk onderwijs, die waren
gebaseerd op de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs en de Wet op het Wetenschappelijk
Onderwijs 1986. De openbare hogescholen en openbare universiteiten zijn allemaal aangesloten
bij het college van beroep voor het hoger onderwijs. De bijzondere instellingen kunnen zich bij
dit college aansluiten, maar hebben daarnaast de mogelijkheid om op grond van art. 7.68 van de
WHW een eigen college van beroep in te stellen. De bijzondere universiteiten hebben alle voor
de eerste mogelijkheid gekozen. De benoeming van de leden van het college van beroep voor het
hoger onderwijs gebeurt bij Koninklijk besluit. Het college heeft een advies- en een rechterlijke
taak. Dit laatste behelst dat het college oordeelt bij geschillen over inschrijvingen,
vooropleidingseisen, aanvullende eisen, terugbetaling van collegegeld, aanspraken op het
afstudeerfonds, de toegang tot het onderwijs. Verder oordeelt dit college bij zaken omtrent het
bestuursreglement en het universitair kiesrecht.
1

.

J. van der Meer en G.-J. Willighagen, 'Leergeld. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein
studiefinanciering 1945-1994'
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UNIVERSITEITEN
Op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs vormen de universiteiten belangrijke
instellingen. De openbare universiteiten behoren tot de in art. 41 van de Archiefwet 1995
genoemde overheidsorganen en zijn verplicht hun als te bewaren aangemerkte archieven, na
verstrijken van de wettelijke termijn, over te brengen naar de rijksarchieven in de provincie.
De openbare universiteiten zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, zij handelen door middel van
organen die zijn bekleed met openbaar gezag. De bijzondere universiteiten gaan uit van
privaatrechtelijke rechtspersonen, namelijk een stichting of een vereniging. De organen van de
instellingen zijn niet bekleed met openbaar gezag en vallen dus niet onder de werking van de
Algemene wet bestuursrecht en de Archiefwet.1
Hieronder zullen de organen op de verschillende hiërarchische niveaus van de universiteiten
worden aangegeven en (kort) gekarakteriseerd. Daarbij komen ook de organen van de
rechtspersonen waarvan de bijzonder universiteiten uitgaan aan bod.

TOP- OF CENTRALE ORGANEN
Het centrale bestuur van de universiteiten wordt gevormd door het college van bestuur en de
universiteitsraad. Op dit niveau fungeert ook het college van decanen als adviesorgaan van de
beide genoemde bestuursorganen voor onderwijs en wetenschapsbeoefening en met een
zelfstandige taak op het gebied van promoties. Ten behoeve van de uitvoering van de aan hen
opgedragen taken kunnen het college van bestuur, de universiteitsraad en het college van
decanen, resp. bestuurscommissies, raadscommissies of adviescommissies instellen.
De leden van het College van Bestuur, zijnde de rector magnificus en twee andere leden,
worden bij de openbare universiteiten benoemd bij Koninklijk besluit, bij de bijzondere
universiteiten door het instellingsbestuur. Een van de twee leden van het college wordt benoemd
tot voorzitter. Het college bereidt ondermeer de besluitvorming in de universiteitsraad voor,
voert de besluiten van de raad uit en is verantwoording verschuldigd aan de universiteitsraad en
de minister. Daarnaast heeft het College echter ook een pakket aan zelfstandige taken. De
(wekelijkse) vergaderingen van het college zijn besloten. De voorzitter van de universiteitsraad
of zijn plaatsvervanger woont als toehoorder de vergaderingen bij en heeft in de vergaderingen
een raadgevende stem.2
De Universiteitsraad bestaat uit leden van de universitaire gemeenschap (wetenschappelijk
personeel, ondersteunend- en beheerspersoneel en studenten) en desgewenst uit buitenuniversitaire leden. De vertegenwoordigers van de universitaire gemeenschap worden periodiek
gekozen, de buiten-universitaire leden worden voor een periode benoemd door de minister van
1

Zie ook: Kamerstukken Tweede Kamer, 1990-1991, 22 061, nr. 3, blz. 59: "Uit het voorgaande volgt dat de
gezagsorganen van het bijzonder onderwijs niet met openbaar gezag zijn bekleed..."

2

De Katholieke Universiteit Nijmegen heeft sinds 1994 een gewijzigde bestuursstructuur. Het college van
bestuur bereid besluiten niet alleen voor, maar stelt ze ook vast. De universiteitsraad heeft instemmingsrecht
en het recht van amendement. Dezelfde verhouding is er ook op het tweede en derde niveau waar de
faculteitsbesturen en faculteitsraden, respectievelijk de subfaculteits- of clusterbesturen en de subfaculteitsen clusterraden zich bewegen.

.
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Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen c.q. het stichtings- of verenigingsbestuur.
Het College van Decanen bestaat uit de voorzitters van de faculteitsbesturen (decanen). Binnen
het bestuur van de universiteit fungeert het college van decanen als adviescollege met
bevoegdheden op grond van wetten, regelingen en interne afspraken; als college dat moet
worden gehoord; als college van promoties1 ingeval van het toekennen van doctoraten en het
verlenen van eredoctoraten; als voordrager bij benoeming en ontslag van de rector magnificus.
De rector magnificus is lid van het college van bestuur en voorzitter van het college van decanen.
De speciale positie van de rector magnificus is in de loop der tijd teruggebracht tot de
bevoegdheden van een lid van het college van bestuur. Als voorzitter van het college van
decanen kan hij via adviezen een eigensoortige inbreng hebben en wordt het toekennen van
doctoraten en het verlenen van eredoctoraten tot zijn ressort gerekend.
Andere organen met instellingsomspannende taken en bevoegdheden zijn:
Commissie richtlijnen ethiek (commissie ex art. 1.7 WHW)
Niet bij alle universiteiten is deze commissie ingesteld. Bij de Erasmus Universiteit werd zij door
de universiteitsraad ingesteld bij besluit nummer 93-XX-9 op 5 oktober 1993. De commissie
omvat leden van verschillende faculteiten.
College van beroep voor de examens
Alle instellingen voor hoger onderwijs hebben sinds 1981 een onafhankelijk college van beroep
voor de examens. Zij zijn in de plaats gekomen van de facultaire beroepscommissies. Het college
doet bindende uitspraken bij geschillen over bindende studie-adviezen, behaalde studiepunten,
toelating tot examens, beslissingen van examencommissies en examinatoren en beslissingen
omtrent vrijstelling van vooropleidingseisen voor personen van 21 jaar en ouder.

Commissie van advies voor beroep- en bezwaarschriften
De Commissie van advies voor beroep- en bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie die
bestaat uit een aantal kamers, omvattende een voorzitter en leden die voor de duur van twee jaar
worden benoemd door de universiteitsraad op voordracht van het college van bestuur. De
voorzitter en de vice-voorzitter van de commissie moeten voldoen aan de vereisten voor
benoembaarheid tot rechter van een arrondissementsrechtbank.
Geschillencommissie georganiseerd overleg instellingen
De instelling van een geschillencommissie is bij de wet voorgeschreven ten behoeve van het
beslechten van geschillen gerezen naar aanleiding van het plaatselijk of instellingsgebonden
georganiseerd (personeels)overleg. De nadere vormgeving hiervan is een zaak van de
overlegpartijen zelf. De geschillencommissie toetst of het instellingsbestuur bij afweging van
betrokken belangen in redelijkheid het voorgenomen besluit tot uitvoer kan brengen. Op grond
van art. 21g van het COPWO-Statuut en art. 16 van het Overlegbesluit onderwijs en
1

.

De benaming college voor de promoties is geïntroduceerd in de Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek.
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onderzoekspersoneel (OBOOP) functioneert de Advies- en Arbitragecommissie die op grond
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement is ingesteld (de Commissie Albeda) als landelijke
geschillencommissie, waar alle openbare universiteiten bij zijn aangesloten. Ook de bijzondere
universiteiten hebben zich bij deze commissie aangesloten.
Commissie Personeelsoverleg (KUB, KUN)
Deze gezamenlijke commissie van de beide katholieke universiteiten voert overleg met het
stichtingsbestuur en het college van bestuur over algemene aangelegenheden betreffende
arbeidsvoorwaarden van het personeel.
Dienstcommissie
Dienstcommissies worden ingesteld bij de centrale diensten (universiteitsbureau, bibliotheek)
van de universiteit ten behoeve van het overleg tussen het diensthoofd en het personeel over
aangelegenheden betreffende de dienst. Ook bij gedecentraliseerde eenheden van beheer kan een
dienstcommissie ingesteld worden. Bij de bijzondere universiteiten worden de dienstcommissies
vervangen door onderdeelcommissies van de ondernemingsraad.
College van Advies
Het college brengt advies uit ingeval er een geschil is ontstaan tussen het hoofd van een
diensteenheid en een dienstcommissie of tussen het college van bestuur en de commissie
personeelsoverleg.
Ondernemingsraden (KUB, KUN, VU)
Bij de Vrije Universiteit is in 1993 bij het van kracht worden van de nieuwe CAO een
ondernemingsraad ingesteld. Bij de andere bijzondere universiteiten werden deze in de loop van
1996 ingevoerd op grond van de CAO 1996 die de drie bijzondere universiteiten gezamenlijk
hebben vastgesteld. In de ondernemingsraad vindt geregeld overleg plaats tussen het college van
bestuur en de werknemers in dienst van de universiteit over algemene onderwerpen die de
universiteit raken.
Adviescommissies voor personeelsaangelegenheden (KUB, KUN, VU)
Onder deze noemer worden drie commissie gerekend, die op grond van de CAO bij de
bijzondere universiteiten worden ingesteld, te weten de Commissie van geneeskundigen, de
Adviescommissie functiewaardering en de Adviescommissie passende functie. De Commissie
van geneeskundigen heeft tot taak een tweede oordeel uit te brengen, wanneer een werknemer
die bedenkingen heeft tegen een conclusie van geneeskundige aard daar om vraagt. De
Adviescommissie functiewaardering brengt advies uit bij bezwaren van een werknemer tegen een
vastgestelde waardering van zijn salarisschaal. Voor werknemers in een salarisschaal van 11 of
hoger wordt door de drie universiteiten een gezamenlijke adviescommissie ingesteld. De
Adviescommissie passende functie adviseert inzake een bezwaar van een werknemer tegen een
beslissing van de werkgever inzake de passendheid of niet passendheid van een functie. De leden
van de commissies worden benoemd op voordracht van het bestuur, van werknemersorganisaties
en de aldus benoemde leden, ieder voor een derde.
Commissie van beroep (KUB, KUN, VU)
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Deze commissie doet bindende uitspraken op beroepen van werknemers tegen besluiten of
handelingen van de werkgever, of een weigering daartoe, waarbij hij rechtstreeks in zijn belang
is getroffen.
Centraal stembureau
Het centraal stembureau is belast met de voorbereiding en de uitvoering van universitaire
verkiezingen (van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstcommissies). Bij de Vrije
Universiteit heet deze actor de Kiescommissie. Bij de Katholieke Universiteit Nijmegen is geen
apart orgaan ingesteld, maar worden de verkiezingen voorbereid en uitgevoerd onder
verantwoording van het college van bestuur. Zie ook: facultaire stembureaus.
Kiesraad (KUN), College van beroep voor de verkiezingen (VU)
De taak om geschillen inzake de universitaire verkiezingen te beslechten, die bij de openbare
universiteiten bij het (centraal) stembureau ligt, is bij de Katholieke Universiteit Nijmegen en de
Vrije Universiteit aan een apart orgaan toegewezen, de Kiesraad (KUN) of het College van
beroep voor de verkiezingen (VU) geheten.
Bibliotheekcommissie
De bibliotheekcommissie overlegt over de dienstverlening van de Universiteitsbibliotheek aan de
gebruikers en adviseert met betrekking tot dit onderwerp desgevraagd of uit eigen beweging de
bibliothecaris, het college van bestuur en de universiteitsraad en desgevraagd de faculteiten. De
commissie heeft tevens tot taak het uitbrengen van advies omtrent de begrotingen van de
bibliotheek. De leden van de commissie worden voor onbepaalde tijd benoemd door het college
van bestuur. In de bibliotheekcommissie hebben ondermeer vertegenwoordigers van de
faculteiten zitting.

College van Geschillen (VU)
Het college van geschillen van de Vrije Universiteit wordt door het verenigingsbestuur benoemd,
op voorstel van het college van bestuur, gehoord de universiteitsraad. Het college heeft enerzijds
tot taak het adviseren van het verenigingsbestuur inzake de schorsing of vernietiging van
besluiten van universitaire bestuursorganen. Anderzijds is het een rechtsprekend college voor
beroepen tegen bepaalde besluiten van bestuursorganen.
Bestuur van het Bezinningscentrum (VU)
Het Bezinningscentrum van de Vrije Universiteit heeft tot taak het bevorderen en (doen)
uitvoeren van interdisciplinair onderzoek op het gebied van levensbeschouwing en onderzoek en
(doen) uitgeven van publicaties op dat gebied. Ook organiseert het gespreksgroepen, cursussen,
conferenties, enz. De leden van het bestuur, die uit de verschillende geledingen van de
universiteit komen, worden op voordracht van het college van bestuur door de universiteitsraad
benoemd.

DE FACULTEITEN
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De faculteit is een bestuurlijke eenheid die een aantal gerelateerde vakgebieden overkoepeld. Tot
de facultaire gemeenschap behoren de studenten die een opleiding aan de betreffende faculteit
volgen, het wetenschappelijk personeel en het ondersteunend- en beheerspersoneel van die
faculteit. Bestuurlijk gezien functioneert de faculteit op het middenniveau van de universiteit,
met als bestuursorganen het faculteitsbestuur en de faculteitsraad.
Het faculteitsbestuur is het orgaan dat tezamen met de faculteitsraad het bestuur van de faculteit
uitoefent. Het faculteitsbestuur wordt door de faculteitsraad gekozen. Het faculteitsbestuur heeft
de bevoegdheid tot de organisatie en de coördinatie van het onderwijs en de
wetenschapsbeoefening op de tot de faculteit behorende vakgebieden, voor zover dit niet door de
wet aan de faculteitsraad is opgedragen. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan het
college van bestuur en aan de faculteitsraad. Het faculteitsbestuur bestaat in meerderheid uit
leden van de wetenschappelijke staf. De voorzitter wordt (voor bepaalde tijd) gekozen uit de
hoogleraren van de faculteit of benoemd door het college van bestuur en draagt de titel van
decaan (of beroepsdecaan). De decaan zit de vergaderingen van het faculteitsbestuur voor en
vertegenwoordigt de faculteit bij de academische wereld.
De faculteitsraad wordt gekozen uit de leden van de facultaire gemeenschap. Het aantal zetels
per geleding ligt vast: de helft voor het wetenschappelijk personeel en voor de andere helft uit
studenten en niet-wetenschappelijk personeel. De faculteitsraad wordt als regel voorgezeten door
de decaan van de faculteit. De raad kent een maximum aantal leden, daarboven kunnen
buitenuniversitaire leden worden toegevoegd. De faculteitsraad wordt geadviseerd door vaste
commissies en ad hoc-commissies. De bij wet verplichte vaste commissies zijn de examencommissies, de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening en de opleidingscommissies.

Als andere organen op facultair niveau kunnen worden aangewezen:
Examencommissies
De examencommissies zijn belast met de organisatie en coördinatie van examens en tentamens
en met een algemene toeziende verantwoordelijkheid voor het afnemen van examens. Per
opleiding is er een examencommissie, samengesteld uit de leden van de wetenschappelijke staf.
De examencommissies bezitten geen algemene bestuursbevoegdheden, maar beschikken slechts
over specifieke bevoegdheden. In de zin van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek zijn de examencommissies geen bestuursorganen, in de zin van bijvoorbeeld de
Algemene Wet Bestuursrecht wel.
Vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening
De faculteiten zijn bij wet verplicht een vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening in te
stellen. Deze moet in meerderheid bestaan uit leden van de wetenschappelijke staf van de
faculteit. De commissies zijn direct betrokken bij de onderzoekplanning, de uitvoering van het
onderzoek, rapportage en evaluatie van de onderzoeksresultaten en vervullen een centrale rol bij
de advisering en coördinatie van het onderzoek. Indien met betrekking tot nader in de wet
genoemde onderwerpen het advies van de commissie ter zake niet wordt gevolgd door het
bestuursorgaan waaraan het advies is gericht, moet dat uitdrukkelijk worden gemotiveerd
(gekwalificeerd adviesrecht). Bij faculteitsreglement kunnen door de vast commissie subcom-
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missies worden ingesteld ten behoeve van de coördinatie van de wetenschapsbeoefening binnen
de faculteit. Indien één of meerdere subcommissies zijn ingesteld, moet de betreffende
subcommissie door de vast commissie worden gehoord alvorens een advies wordt uitgebracht.
Opleidingscommissies
Ter versterking van de positie van de studenten bij de uitvoering van het onderwijs, moet voor
iedere opleiding afzonderlijk een opleidingscommissie worden ingesteld door de faculteitsraad.
De helft van het aantal leden van een commissie moet bestaan uit studenten. De in- en
samenstelling van de opleidingscommissies wordt geregeld in het faculteitsreglement. Als taak
hebben deze commissies het adviseren over de inhoud en de kwaliteit van de uitvoering van het
onderwijs. In de praktijk blijken de commissies verschillend te functioneren en worden hun taken
in de faculteitsreglementen verschillend ingevuld. Tevens kunnen naast de opleidingscommissies
andere commissies worden aangewezen die zich bezighouden met advisering in zake het
onderwijs (onderwijs-, programma-, propedeusecommissies, e.d.). Als taakvoorgangers van de
opleidingscommissies kunnen worden aangewezen de vaste commissies voor het onderwijs (1986) en de studierichtingcommissies (1986-1993). Indien de bestuursorganen waaraan een
advies van de opleidingscommissie is gericht dit niet te volgen, moeten zij dat uitdrukkelijk
motiveren (gekwalificeerd adviesrecht).

Commissies colloquium doctum
De commissies worden ingesteld door het faculteitsbestuur, dat tevens de leden benoemd uit
hoogleraren en docenten. De commissies adviseren ter zake van de toelating van personen die
niet voldoen aan de vooropleidingseisen voor een universitair examen. Daartoe toetst de
commissie de geschiktheid van de kandidaten om aan de opleiding deel te nemen. Het
colloquium doctum richt zich op personen van 21 jaar en ouder die niet voldoen aan de toelatingseisen voor een universitair examen.
Commissie van toelating tweede fase (KUN)
Deze commissies functioneerden tot en met 1993 bij de Katholieke Universiteit Nijmegen voor
elke opleiding van de tweede fase die een faculteit omvatte. De commissie werd ingesteld door
de faculteitsraad. De taak van de commissie bestond uit het beoordelen van de bekwaamheid van
de student om te kunnen voldoen aan de eisen voor het voltooien van de opleiding.
Vaste commissie voor het onderwijs (LUW)
Bij de Landbouwuniversiteit in Wageningen zijn de taken van de universitaire bestuursorganen
op het middenniveau overgenomen door de toporganen (zie de 'Leeswijzer'). Daarom is er voor
het onderwijs behoefte aan een zekere coördinatie door een vast commissie voor het onderwijs,
die voor de overige universiteiten niet (meer) in de wet is geregeld. Dit heeft gevolgen voor de
positie van de opleidingscommissie.
Onderwijscommissie en Onderzoekscommissie (KUN)
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Bij de Katholieke Universiteit Nijmegen waren er tot de structuurwijziging in 1994 twee
commissies, de Onderwijscommissie en de Onderzoekscommissie die over algemene
aangelegenheden betreffende onderwijs respectievelijk onderzoek advies uitbrachten aan de
universiteitsraad en het college van bestuur. De rector magnificus en de andere leden van het
college van decanen maakten deel uit van de commissies. De universiteitsraad kon, op
voordracht van het college van bestuur een aantal leden toevoegen.
Benoemingsadviescommissie hoogleraren
Het faculteitsbestuur moet ter voorbereiding van het advies van de faculteitsraad uit te brengen
aan het college van bestuur inzake de benoeming van een hoogleraar een
benoemingsadviescommissie instellen. De commissie dient in meerderheid te bestaan uit
hoogleraren.
Faculteitsstembureau
De faculteitsstembureaus bestaan uit drie tot vijf leden die voor ten minste een jaar worden
benoemd. Het faculteitsstembureau is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de
verkiezingen van de leden van de faculteitsraad. Sommige universiteiten kunnen volstaan met
een centraal stembureau en kennen derhalve geen facultaire stembureaus.

VAKGROEPEN, WERKGROEPEN EN ONDERZOEKINSTITUTEN EN -SCHOLEN
Op het basisniveau van de universitaire bestuurlijke organisatie fungeren vakgroepen en
werkgroepen en (eventueel) onderzoekinstituten.
De faculteiten stellen vakgroepen in ten behoeve van de organisatie, coördinatie en integratie van
werkzaamheden van hen wier taken liggen op hetzelfde vakgebied. De vakgroep is de
bestuurlijke eenheid op een bepaald vakgebied en omvat één of meer leerstoelen. De vakgroep is
monodisciplinair, hier vindt de verzorging van onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek
plaats. Het Vakgroepbestuur bestaat in meerderheid uit leden van de wetenschappelijke staf. Zij
zijn degenen bij wie de primaire verantwoordelijkheid voor het geven van onderwijs en het
verrichten van onderzoek berust. Het vakgroepbestuur is verantwoording verschuldigd aan het
faculteitsbestuur voor de uitvoering van haar taken door de leden van de vakgroep.
Voor inter- en multidisciplinair onderwijs en onderzoek tussen vakgroepen is de werkgroep de
aangewezen eenheid. Interfacultaire samenwerking tussen vakgroepen aan programma's is
geformaliseerd in werkgroepen. De wet kent werkgroepen (mede)ingesteld ter bevordering van
onderwijs of ter bevordering van de wetenschapsbeoefening. Het Werkgroepbestuur bestaat in
meerderheid uit leden van de wetenschappelijke staf. Het werkgroepbestuur is verantwoording
verschuldigd aan het faculteitsbestuur voor de uitvoering van haar taken door de leden van de
werkgroep.
Faculteiten kunnen, al dan niet in samenwerking met andere faculteiten of organisaties in
Nederland, hun hoogwaardige onderzoek en hun onderzoekersopleiding (AIO-opleiding) in een
onderzoekschool onderbrengen. Het (facultaire) onderzoekinstituut is sedert de Wet op het
Wetenschappelijk Onderwijs 1986 in de wet geregeld. In het algemeen valt een onderzoekschool
samen met een (inter)universitair onderzoekinstituut. De onderzoekinstituten en
onderzoekscholen (met de ontwerpscholen als aparte variant) richten zich specifiek op het
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verrichten van onderzoek en het opleiden tot de promotie. Zij bieden gunstige voorwaarden om
te komen tot onderzoekmanagement en beheer en betrekken minder personen bij de besluitvorming. Het Bestuur van het onderzoekinstituut bestaat in meerderheid uit leden van de
wetenschappelijke staf. De feitelijke leiding binnen het instituut is in handen van de wetenschappelijk directeur. Deze handelt namens het bestuur, waaraan hij ook verantwoording is
verschuldigd. De wetenschappelijk directeur wordt benoemd uit hoogleraren, de benoeming is
voor vijf jaar. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan het faculteitsbestuur.

STICHTING (KUB, KUN) EN VERENIGING (VU)
De bijzondere universiteiten gaan elk uit van een privaat rechtspersoon; de Katholieke
Universiteit Brabant gaat uit van de Stichting Katholieke Universiteit Brabant, de Katholieke
Universiteit Nijmegen van de Stichting Katholieke Universiteit en de Vrije Universiteit van de
Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs. Doel van de stichtingen en de
vereniging is het in stand houden van een universiteit met een rooms-katholieke respectievelijk
protestants-christelijke signatuur.
De beide stichtingen kennen als orgaan het Stichtingsbestuur, waarvan de leden door de
Nederlandse Bisschoppenconferentie worden benoemd. De vereniging heeft als organen het
Verenigingsbestuur en de Ledenraad. De leden van de vereniging benoemen (regionaal) de
leden van de ledenraad. De ledenraad benoemt het bestuur van de vereniging.
Het stichtings- of verenigingsbestuur stelt de structuurregeling voor de universiteit vast en dient
zijn goedkeuring te hechten aan een aantal andere reglementen. Verder heeft het bestuur taken op
het gebied van de benoeming van leden van het college van bestuur, de secretaris en hoogleraren,
de in- en samenstelling van bepaalde commissies, het personeelsbeleid (vaststelling CAO), de
bevoegdverklaring tot vestiging van een bijzondere leerstoel en het toezicht op het bestuur.

Hieronder worden actoren opgesomd die zich bewegen op en bemoeienis hebben met het
beleidsterrein 'wetenschappelijk onderwijs', maar om redenen van onderzoeksafbakening buiten
het bestek van dit onderzoek vallen:
Minister van Economische Zaken
Het ministerie van Economische Zaken is vanuit het technologiebeleid betrokken bij onderzoekscholen voor zover deze van direct belang zijn voor de concurrentiepositie van het Nederlandse
bedrijfsleven. Om het tot stand komen van dergelijke onderzoekscholen te bevorderen stelt de
minister van Economische Zaken subsidie beschikbaar. Ter verkrijging van die subsidie kunnen
onderzoeksvoorstellen worden ingediend.
Vakministers
Bij of krachtens de wet kunnen ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden, die op grond
van bepaalde beroepsopleidingen moeten worden verworven, eisen worden gesteld. De vereisten
zijn veelal in wetgeving gesteld die onder de verantwoordelijkheid van vakministers valt.1
1

.

Zie ondermeer: F. van Dijk, Kwakzalverij is nooit uit te roeien: 'Mundus vult decipi'. Een onderzoek naar
instituties en wet- en regelgeving op het terrein van de medische beroepen en opleidingen, 1940-1990,
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Onderwijsraad
De Onderwijsraad werd ingesteld bij de Wet van 21 februari 1919 (Stb. 49). De raad heeft tot
taak gevraagd en ongevraagd de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de
minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te adviseren omtrent vraagstukken van
algemene strekking op het gebied van het aan hun zorg toevertrouwde onderwijs. Naast deze
algemene adviestaak verricht de Onderwijsraad de aan hem bij wet opgedragen (advies)werkzaamheden. De raad is opgenomen in de bijlage bij de Memorie van Toelichting van
de minister van Binnenlandse Zaken bij de Wet afschaffing van permanente adviesorganen van
het rijk per 1 januari 1997 (Stcrt. 1994, 101).
Academische ziekenhuizen
De academische ziekenhuizen hebben een functie ten behoeve van het patiëntenzorg (algemeen
specialistische en topklinische zorg). Zij bieden daarnaast gelegenheid tot wetenschappelijk
geneeskundig onderwijs en onderzoek (het opleiden van student tot arts, verzorgen van de
beroepsopleiding van arts tot specialist, bij- en nascholing van verpleegkundigen en paramedici
en post-academisch onderwijs alsmede fundamenteel en toegepast klinisch onderzoek).1 Dit is de
zogeheten werkplaatsfunctie voor de medische faculteit. Voor het beleid en de bekostiging
daarvan is de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verantwoordelijk.
Belangenorganisaties van studenten
De belangrijkste studenten organisaties zijn de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het
Interuniversitair Studenten Overleg (ISO).
Particuliere fondsen
Er zijn een groot aantal particuliere fondsen die het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
ondersteunen (voor een overzicht: 'Fondsenboek', Walburg Pers). Sommige hebben nauwe
banden met universiteiten.
College van toezicht / Curatorium
Een college van toezicht of curatorium wordt ingesteld door een rechtspersoon die bij de
universiteit een bijzondere leerstoel heeft gevestigd; zij benoemt tevens de leden ervan. Leden
van de faculteit waar de leerstoel deel van uitmaakt hebben zitting in dit college of curatorium.
Nederlandse Bisschoppenconferentie
De leden van de stichtingsbesturen van de beide katholieke universiteiten worden benoemd door
de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Wijzigingen van de statuten van de stichting behoeven
de goedkeuring van de conferentie, die tevens bijzondere regels vaststelt voor de faculteit der
Godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. De Groot-kanselier (de aartsbisschop
van Utrecht) houdt toezicht op het bestuur van en de studie aan die faculteit.

PIVOT-rapport nr. 2, 's Gravenhage 1992
1

.
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Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland
De Vrije Universiteit heeft met de Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland een
overeenkomst gesloten inzake de opleiding tot dominee aan de faculteit der Godgeleerdheid. Een
commissie van Deputaten van de Synode is belast met het toezicht op de opleiding.

Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)
De Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten werd in 1985 opgericht. De VSNU
is een overkoepelende organisatie waarvan de openbare en de bijzondere universiteiten alsmede
de Open Universiteit lid zijn. De VSNU functioneert als platvorm van overleg, behartigt de
belangen van de leden en heeft de coördinatie van een aantal uitvoerende taken.
De verantwoording voor de coördinatie van de uitvoerende taken berust bij het algemeen bestuur
van de VSNU, waarin de voorzitters van de colleges van bestuur zitting hebben onder leiding
van een onafhankelijke voorzitter. Het algemeen bestuur stelt daartoe de begroting en het
(tweejaarlijks) werkprogramma vast. De belangrijkste uitvoeringstaak ligt op het gebied van de
kwaliteitszorg. De VSNU is als procescoördinator verantwoordelijk voor de externe
kwaliteitsbeoordeling van het universitaire onderwijs en onderzoek.
De vereniging kent een aantal organen waarin het overleg tussen de instellingen gestalte krijgt. In
het bestuurlijk overleg stemmen vertegenwoordigers van alle colleges van bestuur taken en
standpunten af. Vaak dient dit ter voorbereiding op het formele overleg met de minister. De
besluitvorming wordt voorbereid in een aantal sectoroverlegorganen, onderwijs en onderzoek,
bekostiging, personeelsbeleid en studentenbeleid. In de studentenadviescommissie van de VSNU
hebben de studenten van de aangesloten instellingen zitting.
In de discipline-overlegorganen vindt overleg plaats op facultair niveau. De faculteiten zijn per
discipline vertegenwoordigd door een decaan. In deze overlegorganen worden ontwikkelingen in
de eigen discipline behandeld en worden adviezen uitgebracht aan het bestuurlijk overleg.

Als grote nationale wetenschapsorganisaties in het wetenschapsbestel en daarmee ten dienste van
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek worden genoemd de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen is werkzaam op het gebied van het
wetenschappelijk onderzoek. Zij bevordert de uitwisseling van gedachten en informatie tussen
haar leden onderling en tussen deze leden en andere wetenschapsbeoefenaren en wetenschappelijke organisaties. Daarnaast adviseert zij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
over aangelegenheden op het gebied van de wetenschapsbeoefening en bevordert zij de
wetenschapsbeoefening door werkzaamheden op dat gebied te verrichten of te doen verrichten,
ondermeer in een twintigtal door de KNAW beheerde instituten voor fundamenteel onderzoek.
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Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ontstond begin 1988 uit de Raad
voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO). De NWO stimuleert fundamenteel en toegepast onderzoek, vooral door middel van subsidies en beheert daartoe als zelfstandige organisatie
de zogenaamde tweede geldstroom. Ook is de NWO betrokken bij een groot aantal internationale
onderzoeksprojecten en samenwerkingsverbanden. De verdeling van de voor de NWO
beschikbare rijkssubsidie wordt grotendeels decentraal uitgevoerd. Daartoe is de organisatie
onderverdeeld in zes wetenschapsgebieden met elk een gebiedsbestuur. De gebiedsbesturen
overkoepelen op hun beurt in totaal ruim 30 stichtingen en afdelingen die, gespecialiseerd naar
discipline, de subsidieverlening in de landelijk open competitie voor hun rekening nemen. De
beoordeling van subsidieaanvragen geschiedt volgens een systeem van 'peer review', waarbij ca.
150 NWO-werkgemeenschappen fungeren als fora van overleg. Een aantal NWO-stichtingen
beheert tevens onderzoekinstituten.
Een groot deel van de werknemers van de NWO en de NWO-stichtingen is werkzaam in het
kader van projecten en programma's bij universiteiten. Een ander deel is werkzaam bij instituten
van NWO-stichtingen.

Op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs worden door de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen naast de universiteiten en de academische ziekenhuizen onderscheiden:1
- instituten van internationaal onderwijs en onderzoek, zoals Stichting Internationale
Samenwerking Nederlandse Universiteiten en Hogescholen (NUFFIC), Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Studiën (ISS), Stichting Internationaal Instituut voor
Luchtkartering en Aardkunde (ITC) en Stichting Afrika-Studiecentrum (ASC).
- overige instituten van hoger onderwijs, zoals de Universiteit voor Bedrijfskunde
Nijenrode, Universiteit voor Humanistiek, theologische opleidingen ex art. 6.9 WHW2,
1

Rijksbegrotingen 1994 en 1995, hoofdstuk VIII, Onderwijs en Wetenschappen

2

Art. 6.9 van de WHW regelt de aanwijzing door de minister van niet bekostigde instellingen. De initiële
opleiding van een aangewezen instelling, die aan een aantal voorwaarden moet voldoen, wordt erkend en in
het CROHO opgenomen. De instellingen/opleidingen worden niet geheel bekostigd maar ontvangen wel een
bijdragen van het Rijk. Studenten van deze opleidingen hebben recht op studiefinanciering. Met name enige
theologische opleidingen zijn op grond van art. 6.9 erkend, bijv. de Theologische Faculteit Tilburg,
uitgaande van de gelijknamige stichting en de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in
Nederland te Kampen. Deze faculteiten werken soms nauw samen met een bekostigde universiteit, zoals de
Theologische Faculteit Tilburg met de Katholieke Universiteit Brabant.

.
.
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opleidingen vanwege kerkgenootschappen en studietoelagen en het Europees
Universitair Instituut te Florence.
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*
Indeling van de handelingenlijst
De handelingen in het institutioneel onderzoek hebben hun grondslag in de Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en hierop gebaseerde regelgeving. Voor de indeling
van de lijst is daarom aansluiting gezocht bij de indeling van de wet, maar wijkt deze af waar
nodig ten behoeve van de groepering van handelingen.
*
Presentatie gegevensblokken
De handelingen zijn verwerkt in uniek genummerde gegevensblokken die zijn opgebouwd uit de
volgende items:
actor
handeling
periode
grondslag
product
Een 'actor' is een orgaan dat een rol speelt op een beleidsterrein en bevoegdheid heeft tot het
zelfstandig verrichten van handelingen op grond van attributie of delegatie.
Wanneer twee of meer actoren gezamenlijk of gelijktijdig een handeling uitvoeren, worden zij
door komma's of het woordje 'en' gekoppeld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de gezamenlijke
voorbereiding en vaststelling van besluiten door de ministers van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij of bij de gelijktijdig advisering over
de benoeming van de rector magnificus door het college van bestuur en de universiteitsraad.
Indien bij verschillende universiteiten verschillende actoren verantwoordelijk zijn voor een
handeling, worden zij gescheiden door een schuin streepje (/). In de meeste gevallen is de
eerstgenoemde actor de algemene, in de wet genoemde, actor en zijn de daarna genoemde
actoren uitzonderingen. Bij de laatste worden dan ook de universiteiten genoemd die de
uitzonderingen betreffen.
Voorbeeld:

actor:
de Universiteitsraad / het College van Bestuur (KUN) - de handeling wordt bij de meeste
universiteiten door de universiteitsraad uitgevoerd, bij de Katholieke Universiteit Nijmegen echter
door het college van bestuur.

Als een handeling bij slechts één of enkele universiteiten voorkomt wordt achter de actor de
naam van de universiteit vermeld.
Omdat het stichtingsbestuur en het verenigingsbestuur als actor met elkaar vergelijkbaar zijn,
worden zij in voorkomende gevallen in één adem (gescheiden door een komma) genoemd.
Onder een actor als het College van Bestuur worden ook de diensten begrepen die onder die
actor vallen en die via mandatering bepaalde bevoegdheden hebben gekregen, bijvoorbeeld de
dienst personeelszaken of gebouwen. Aangezien dergelijke diensten per universiteit verschillen,
worden zij in dit onderzoek niet verder uitgewerkt.
De bekostiging van en de wet- en regelgeving over de universiteiten heeft steeds berust bij de
minister die wetenschappelijk onderwijs in de portefeuille had. Tussen 1965 en 1994 was dit de
minister van Onderwijs en Wetenschappen, sinds 1994 de minister van Onderwijs, Cultuur en
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Wetenschappen. Alhoewel dit onderzoek start in 1985, is 'minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen' aangehouden als benaming van deze actor.
Een 'handeling' is een geheel van activiteiten gericht op de omgeving waarvoor een orgaan
verantwoordelijkheid draagt. Het orgaan kan de verantwoordelijkheid dragen door attributie of
delegatie of onder eigen verantwoordelijkheid door mandatering aan organisatieonderdelen of leden handelingen laten verrichten.
De handelingen zijn in principe positief geformuleerd, waarbij de negatieve formulering
inbegrepen is. Bijvoorbeeld: bij de handeling 'het vaststellen van een regeling' wordt de
handeling 'het intrekken van een regeling' impliciet geacht; hetzelfde geldt voor de handelingen
'het besluiten tot het toekennen van een doctoraat' en 'het besluiten tot het niet toekennen van een
doctoraat' of 'het benoemen van ...' en 'het ontslaan van ...'.
Als begin van de 'periode' waarin de handeling wordt uitgevoerd, is 1993 aangehouden voor
handelingen uit de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Als
handelingen ook in de oudere wetgeving (met name in de Wet op het Wetenschappelijk
Onderwijs 1986) voorkwamen is 1985 aangehouden.
Wanneer er na het streepje een eindjaar is ingevuld betekent het dat de handeling tot en met dat
jaar is uitgevoerd. Handelingen waarbij geen eindjaar is ingevuld worden op dit moment nog
steeds uitgevoerd.
De 'grondslag' voor verreweg de meeste handelingen is de Wet op het Wetenschappelijk
Onderwijs van 1985 (Stb. 1985, 562, laatstelijk gewijzigd in 1991 Stb. 281) en de Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593). Voor de bijzondere
universiteiten geldt dat voor handelingen die het bestuur en de inrichting van de universiteit
betreffen de grondslag gevonden kan worden in de statuten van de rechtspersoon waarvan de
universiteit uitgaat en de structuurregeling. Vanwege de verschillen die er tussen deze regelingen
bestaan, is steeds de naam van de desbetreffende universiteit toegevoegd.
Bepalingen die bij wet verplicht zijn gesteld worden in de universitaire bestuurs-, beheers-, kiesen faculteitsreglementen vaak overgenomen. Deze zijn bij de grondslag tevens vermeld alhoewel
de bevoegdheid in feite slechts aan de wet wordt ontleend. In sommige gevallen laat de wet de
universiteiten de vrijheid zaken in hun reglementen te regelen. In die gevallen vormen de
reglementen natuurlijk wel de 'echte' grondslag.
Omdat de reglementen en structuurregelingen per universiteit verschillen is het ondoenlijk om
van deze grondslagen de artikelnummers te vermelden.
Een 'product' is het resultaat (bestuurlijk-juridisch eindproduct) van de handeling, vaak is het
product reeds 'verpakt' in de formulering van de handeling.
Bij een aantal handelingen wordt in het item 'opmerking' een toelichting op de handeling
gegeven.
Een handeling die alleen betrekking heeft op één of meer bijzondere universiteiten is in zijn
geheel cursief weergegeven.
*

Voor de Landbouwuniversiteit
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De organisatie van de Landbouwuniversiteit wijkt af van de organisatiestructuur van de andere
openbare universiteiten aangezien er slechts één faculteit is. Het midden- of tweede niveau van
het universitaire bestuur is er daarom uitgehaald waardoor de taken van het faculteitsbestuur
worden uitgeoefend door het college van bestuur en die van de faculteitsraad door de
universiteitsraad. Voor de actoren 'het faculteitsbestuur' en 'de faculteitsraad' moet in het geval
van de Landbouwuniversiteit worden gelezen resp. 'het college van bestuur' en 'de
universiteitsraad' (zie: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992,
593), art. 9.75).
*
Vaststellen/goedkeuren/instemmen
Het gebruik van de op elkaar lijkende termen 'vaststellen', 'goedkeuren' en 'instemmen' sluit
zoveel mogelijk aan bij het gebruik ervan in de WHW en de universitaire regelingen en
reglementen. Vaststellen houdt in dat een orgaan via een besluit de definitieve vorm geeft aan
een regeling of beslissing. Dit besluit kan voorbereid zijn door een ander orgaan. Voorbeeld: de
universiteitsraad stelt de begroting vast, die door het college van bestuur is voorbereid.
Goedkeuren houdt in dat een orgaan verklaart geen bezwaar te hebben tegen een besluit dat door
een ander (lager) orgaan is vastgesteld. Goedkeuren is een vorm van (preventief) toezicht; het
besluit kan niet eerder in werking treden dan na goedkeuring door het hogere orgaan. Voorbeeld:
de universiteitsraad stelt het bestuursreglement vast, dat vervolgens goedkeuring behoeft van de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of het stichtings- of verenigingsbestuur.
Instemmen houdt in dat een orgaan zijn goedkeuring hecht aan het voorgenomen besluit van een
ander (gelijkwaardig) orgaan. Voorbeeld: Bij de Katholieke Universiteit Nijmegen moet de
universiteitsraad instemmen met de universitaire begroting, die door het college van bestuur
wordt vastgesteld.
*
Afkortingen
Voor de verklaring van gebruikte afkortingen wordt verwezen naar de speciale bijlage.
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1.
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2.
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3.
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handeling:
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4.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:

het college van bestuur
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister omtrent (hoger) onderwijs en
wetenschap.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
9.7 en art. 2.4, tweede lid
adviezen

de universiteitsraad / het college van bestuur (KUN)
Het, na advies van een in te stellen commissie, vaststellen en wijzigen van richtlijnen
met betrekking tot de ethische aspecten verbonden aan de werkzaamheden van de
universiteit.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 61, tweede lid. Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 1.7 en art.
9.16, eerste lid onder a; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
algemene, bindende instructies

de commissie richtlijnen ethiek
Het adviseren van de universiteitsraad, resp. het college van bestuur aangaande
richtlijnen met betrekking tot de ethische aspecten verbonden aan de werkzaamheden
van de universiteit.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.61, derde lid. Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 1.7;
Structuurregelingen (KUB, VU)
adviezen

het college van bestuur
Het regelen en (doen) uitvoeren van regelmatige beoordeling van de kwaliteit van de
werkzaamheden van de universiteit.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
1.18, eerste lid; Structuurregelingen (KUB)
o.a. rapportages
Het instellingsbestuur heeft de wettelijke verplichting zorg te dragen voor de
totstandkoming van een regelmatige beoordeling van de kwaliteit van de werkzaamheden van de instelling. In het WHW-artikel is geen onderscheid gemaakt tussen
kwaliteitszorg voor onderzoeks- en onderwijstaken. De zorg voor de kwaliteit van het
onderwijs en het onderzoek zijn echter geworden tot twee gescheiden processen.
Onderwerp van kwaliteitszorg zijn niet uitsluitend de werkzaamheden in het kader
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algemeen
van de primaire processen, maar ook de werkzaamheden in het kader van bijvoorbeeld het bestuur. De minister dient toe te zien op de kwaliteitsbewaking door de
instellingen.

het faculteitsbestuur
Het voorbereiden van externe kwaliteitscontroles.
(1993)Protocol voor de externe kwaliteitszorg onder verantwoordelijkheid van de
vereniging van samenwerkende nederlandse universiteiten (1988); universitaire
jaarverslagen, rapporten visitatiecommissies
o.a. zelfstudies
De discussie over de kwaliteitscontrole van het hoger onderwijs kwam pas goed op
gang na de ministeriële nota 'Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit' (HOAKnota, 1985). De uitvoering van de kwaliteitscontrole bij het wetenschappelijk
onderwijs kwam terecht bij de VSNU. De onderwijsvisitatiecommissies worden door
de VSNU samengesteld. Zij zijn inhoudelijk autonoom, maar de bestuurlijke
verantwoordelijkheid is gelegen bij de VSNU. De VSNU bracht in 1990 de herziene
'Gids voor de Onderwijsvisitatie' uit. Voorafgaand aan het bezoek van een visitatiecommissie doet de faculteit een zelfstudie. In het wetenschappelijk onderwijs zijn de
studenten via de opleidingscommissies betrokken bij de beoordeling van de
uitvoering van het onderwijs. De eerste onderwijsvisitaties vonden plaats in 1988. De
ministeriële Inspectie Hoger Onderwijs controleert de visitatiecommissies door een
'meta-evaluatie' van de visitatierapporten (de eerste in 1990 over de visitaties 1989).
De overheid ziet het bevorderen van wetenschappelijk toponderzoek en de maatschappelijke relevantie in onderzoek als een van haar kerntaken. Binnen het universitaire onderzoeksveld was sinds 1983 een stelsel van onderzoeksbeoordeling van de
grond gekomen in het kader van de voorwaardelijke financiering. De bestuurlijke
context van de nieuwe landelijke kwaliteitsbeoordeling onderzoek wordt gevormd
door de afspraken die de instellingen eind 1990 hebben gemaakt, in eerste instantie
onderling in de nota Onderzoeksbeleid van de VSNU, daarna als collectief met de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het Hoofdlijnenakkoord
(december 1990). Uiteindelijk is eind 1993 een 'Algemeen protocol voor de externe
kwaliteitszorg universitair onderzoek' tot stand gekomen. Een en ander is de opvolger
van de onderzoeksbeoordelingen in het kader van de voorwaardelijke financiering. In
het nieuwe stelsel, dat in 1993 op proef van start ging, is de VSNU verantwoordelijk
voor de landelijke organisatie van de kwaliteitszorg van het universitaire onderzoek.
De wetenschapsorganen KNAW en NWO zijn rechtstreeks betrokken bij de
uitvoering en evaluatie van het stelsel.
Naast de visitatiecommissies van de VSNU, vindt er externe kwaliteitscontrole plaats
door, door de minister ingestelde, verkenningscommissies en onderzoeken door de
Inspectie Hoger Onderwijs.

het college van bestuur
Het geven van inlichtingen over en bevorderen van het beeld van de universiteit.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 53, vierde lid. Wet op
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algemeen
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.9, derde
lid; Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen
o.a. inlichtingen, brochures

het college van bestuur (EUR, KUN, VU) / het college van decanen (VU)
Het toekennen van onderscheidingen en prijzen wegens verdienstelijkheid voor
onderwijs of onderzoek.
(1993)Universiteitsgids Erasmus Universiteit; Bestuursreglement (KUN, VU)
toekenningsbesluiten
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Planning
8.
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periode:
grondslag:

product:
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het college van bestuur
Het voorbereiden en implementeren van het strategische beleid op het terrein van
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.51 sub a en art. 177
eerste lid. Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992,
593), art. 2.2 en art. 9.7; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen
(KUN)
product: (instellings- en strategische) plannen, adviezen, nota's

de universiteitsraad / het college van bestuur (KUN)
Het vaststellen en wijzigen van het strategische beleid op het terrein van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.60 en 177 eerste lid.
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
2.2 en 9.16; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen (KUN)
beleidsplannen, beleidsnota's

het faculteitsbestuur
Het formuleren van facultaire beleidsplannen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 70, eerste lid. Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.27,
eerste lid onder a; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen;
Faculteitsreglementen (KUN)
beleidsplannen
Het facultaire lange termijn beleid wordt elke twee jaar opnieuw geformuleerd.

Bekostiging (incl. verslaglegging)
11.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:

het college van bestuur
Het voorbereiden en opstellen van begrotingen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.51 lid a.; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.8, eerste lid
en art. 9.7; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
(jaarlijkse) begroting

12.
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16.
actor:

planning en bekostiging
de universiteitsraad / het college van bestuur (KUN)
Het vaststellen en wijzigen van (aanvullende) begrotingen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.60.; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.8, eerste lid en art.
9.16; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
besluiten
De begroting van de KUN, die door het college van bestuur wordt vastgesteld,
behoeft de instemming van de universiteitsraad.

het college van bestuur
Het formuleren van voorstellen voor richtlijnen voor de facultaire begrotingsplannen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 61, derde lid.; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.17,
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
richtlijnen facultaire begroting

de universiteitsraad / het college van bestuur (KUN)
Het vaststellen en wijzigen van richtlijnen voor facultaire begrotingsplannen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.61 derde lid.; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.17,
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
(jaarlijkse) richtlijnen/bindende instructies

de faculteitsraad / het faculteitsbestuur (KUN)
Het opstellen van facultaire begrotingsplannen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.78.; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.34; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Beheersreglementen; Faculteitsreglementen
facultaire begrotingsplannen
De universiteitsraad moet bij het vaststellen van de universitaire begroting (zie
handeling 12) rekening houden met de facultaire begrotingsplannen. De universiteitsraad is gemachtigd richtlijnen vast te stellen voor de opstelling en inrichting van de
facultaire begrotingsplannen (zie handeling 21). Na vaststelling van de universitaire
begroting gaan de facultaire begrotingsplannen fungeren als facultaire begrotingen.
De vaststelling en goedkeuring van het facultaire begrotingsplan maakt de uitvoering
van de onderwijs- en onderzoekprogramma's mogelijk.
Bij de faculteiten van de KUN zijn begrotingscommissies ingesteld, die het bestuur
(gevraagd en ongevraagd) adviseren over de financiën van de faculteit.

het bestuur van het onderzoekinstituut / het bestuur van de onderzoekschool
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planning en bekostiging
Het (jaarlijks) opstellen van begrotingsplannen voor het onderzoekinstituut of de school.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.96, tweede lid.;
Faculteitsreglementen
begrotingsplannen
Deze begrotingsplannen kunnen worden opgenomen in de facultaire begroting.

de faculteitsraad
Het goedkeuren van begrotingsplannen en financiële verantwoordingen van onderzoekinstituten of -scholen.
(1993)Faculteitsreglementen
besluiten

de universiteitsraad / het college van bestuur (KUN); de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Het nader vaststellen van het deel van de rijksbijdrage waarop academische
ziekenhuizen aanspraak maken.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.179 derde lid.; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.8,
eerste lid
besluiten

het college van bestuur
Het voorbereiden en vaststellen van universitaire jaarverslagen en jaarrekeningen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.53 derde lid en Art.
188.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593),
art. 2.9, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
jaarverslagen incl. de jaarrekeningen
De jaarrekeningen worden aan de minister toegestuurd, maar zijn niet onderworpen
aan diens goedkeuring. Wel heeft de minister de bevoegdheid om uitgaven die in
strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens de WHW of een andere wet in mindering
te brengen op de rijksbijdrage (zie handeling 29).

de universiteitsraad
Het goedkeuren van universitaire jaarverslagen (inclusief de jaarrekeningen).
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.53 derde lid en art 188
eerste lid.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992,
593), art. 9.9, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen
besluiten
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het college van bestuur
Het vaststellen van richtlijnen omtrent de inrichting van het facultaire jaarverslag.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.72 tweede lid.; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.28,
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
richtlijnen

het faculteitsbestuur
Het opstellen van facultaire jaarverslagen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.72 tweede lid.; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.28,
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen;
Beheersreglement; Faculteitsreglementen
jaarverslagen

de faculteitsraad
Het goedkeuren van facultaire jaarverslagen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.72 tweede lid.; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.28,
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen;
Faculteitsreglementen
besluiten

het Bestuur van het onderzoekinstituut / het Bestuur van de onderzoekschool
Het opstellen van jaarverslagen over de werkzaamheden van het onderzoekinstituut of
de -school.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.96 tweede lid.;
Faculteitsreglementen (KUN, KUB, VU); Instituut- of schoolreglementen
jaarverslagen

het college van bestuur
Het aanwijzen van registeraccountants voor de controle op getrouwheid van
financiële verslagen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.188 derde lid.; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.9, derde
lid; Structuurregeling (KUB); Bestuursreglement (KUN)
besluit
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planning en bekostiging
het college van bestuur
Het sluiten van overeenkomsten met hogescholen over besteding van de rijksbijdrage
bestemd voor lerarenopleidingen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.177 sub a.; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.11;
Structuurregeling (KUB)
(jaarlijkse) overeenkomsten

het college van bestuur
Het besluiten tot buitengebruikstelling van gebouwen of terreinen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.182 sub a.; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.13, eerste
lid; Structuurregeling (KUB)
besluiten
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het college van bestuur
Het bepalen van standpunten voor multilateraal overleg met de minister over
aangelegenheden van algemeen beleid met betrekking tot de universiteit (overleg
Hoger Onderwijs Kamer).
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.5.; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 3.1;
Structuurregeling (KUB)
o.a. notities

29.
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het college van bestuur / de universiteitsraad / het faculteitsbestuur / de faculteitsraad
Het bepalen van standpunten voor overleg met studentenorganisaties.
(1993)Bestuursreglementen (TUE)
o.a. notities
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33.
actor:
handeling:

personeel

het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
Het vaststellen van regels inzake de rechtspositie van het personeel en sluiten van een
collectieve arbeidsovereenkomst met organisaties van werknemers.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
4.5 en art. 4.6; Statuten van de Stichting (KUB, KUN); Structuurregeling (VU)
o.a. rechtspositieregelingen; collectieve arbeidsovereenkomsten; reglement personeelsoverleg.
De besturen van de drie bijzondere universiteiten hebben in 1996 gezamenlijk een
CAO afgesloten met de werknemersorganisaties. De voorbereiding en uitvoering van
het personeelsbeleid geschiedt door het college van bestuur.

het college van bestuur (KUN)
Het adviseren van het stichtingsbestuur over de richtlijnen met betrekking tot de
rechtspositie van het personeel en het personeelsbeleid.
(1993)Statuten van de Stichting (KUN)
adviezen

het college van bestuur
Het formuleren en vaststellen van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.110.; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art.
4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN,
VU); COPWO-statuut; Bestuursreglementen; Collectieve Arbeidsovereenkomst
KUB, KUN, VU (1996); Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)
beleidsnota's
Onderdeel van deze handeling is het voeren van overleg met aangewezen personeelsorganisaties, die mogelijkerwijs in een commissie personeelsoverleg verenigd
zijn (KUB, KUN).

periode:
grondslag:
product:

de commissie personeelsoverleg (KUB, KUN)
Het adviseren van het college van bestuur over maatregelen met betrekking tot het
arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid.
(1993)Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)
adviezen

34.
actor:
handeling:

het college van bestuur
Het samenstellen van de geschillencommissie georganiseerd overleg instellingen.
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personeel
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
4.4, eerste lid
instellings- en benoemingsbesluiten

de geschillencommissie georganiseerd overleg instellingen
Het doen van bindende uitspraken over besluiten van het college van bestuur inzake
aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het
personeel.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
4.4, vierde en vijfde lid; Reglement Personeelsoverleg (KUB)
bindende uitspraken
Op grond van art. 21g van het COPWO-Statuut en art. 16 van het Overlegbesluit
onderwijs en onderzoekspersoneel (OBOOP) functioneert de Advies- en Arbitragecommissie die op grond van het Algemeen Rijksambtenarenreglement is ingesteld (de
Commissie Albeda) als landelijke geschillencommissie, waar alle openbare universiteiten bij zijn aangesloten. Ook de bijzondere universiteiten hebben zich bij deze
commissie aangesloten.

het college van bestuur
Het uitvoeren van het vastgestelde arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid (personeelsbeheer).
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 110, eerste lid.; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2,
eerste lid; Structuurregelingen (KUN, VU); Bestuursreglementen; Beheersreglementen
In het kader van het personeelsbeheer worden rechtshandelingen verricht zoals
aanstelling of indienstneming, schorsing, bevordering, toekennen van toelagen,
ontslag, alsmede feitelijke handelingen zoals salarisbetaling.
Het verrichten van de rechtshandelingen kan gemandateerd zijn aan besturen van het
tweede niveau (faculteiten en centrale universitaire instellingen)
Bij de bijzondere universiteiten worden benoemingen en ontslag gedaan door het
college van bestuur, maar is het personeel feitelijk in dienst van de stichting of
vereniging.

het faculteitsbestuur
Het doen van voorstellen aan het college van bestuur over de personeelsbezetting
binnen de faculteit.
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Handelingen
periode:
grondslag:

product:
38.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:

39.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
40.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

41.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

48

personeel
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.71 sub c.; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.27 onder c;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
voorstellen

het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
Het in- en samenstellen van adviescommissies voor functiewaardering, passendheid
van functies en tweede oordeel inzake conclusies van geneeskundige aard.
1996Collectieve Arbeidsovereenkomst KUB, KUN, VU (1996)
instellingsbeschikkingen
Het betreft hier de Commissie van Geneeskundigen, de Adviescommissie functiewaardering en de Adviescommissie passende functie.

de Adviescommissies voor personeelsaangelegenheden (KUB, KUN, VU)
Het geven van adviezen of een tweede oordeel in geval van bezwaren van een
werknemer tegen besluiten van een bestuursorgaan.
1996Collectieve Arbeidsovereenkomst KUB, KUN, VU (1996)
geneeskundig oordeel/rapport

het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
Het regelen van het rechtmatigheidsberoep voor het personeel.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
4.7; Statuten van de Stichting (KUN); Collectieve arbeidsovereenkomsten (KUB,
KUN, VU)
o.a. reglement rechtmatigheidsberoep (van de Katholieke Universiteit Nijmegen, het
Academische Ziekenhuis Nijmegen St. Radboud);
Voor de vaststelling van de reglementen worden de universiteitsraad en het college
van bestuur gehoord. Door het stichtings- of verenigingsbestuur wordt een commissie
van beroep ingesteld, waarvan de leden door het college van bestuur, de raad van
bestuur van het academisch ziekenhuis en de aangewezen werknemersorganisaties
(VU) worden benoemd of door het stichtingsbestuur op voordracht van genoemde
besturen en organisaties. De beide katholieke universiteiten hebben gezamenlijk een
commissie van beroep.

het college van bestuur (KUB, KUN, VU)
Het voordragen (KUB, KUN) of benoemen (VU) van leden van de commissie van
beroep.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
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Handelingen

product:
42.
actor:
handeling:

personeel
4.7 derde lid; Reglement rechtmatigheidsberoep (KUB, KUN); Collectieve Arbeidsovereenkomst VU; Reglement Commissie van Beroep (VU)
voordrachten, benoemingsbesluiten

product:

de Commissie van Beroep (KUB, KUN, VU)
Het doen van bindende uitspraken op beroepen van werknemers tegen besluiten van
of namens het stichtingsbestuur, van of namens het college van bestuur (of van of
namens de raad van bestuur) waarbij zij in hun belang als werknemers zijn getroffen.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
4.7 eerste en zevende lid; Reglement Rechtmatigheidsberoep (KUN); Collectieve
arbeidsovereenkomsten (KUB, KUN, VU)
uitspraken

43.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

de Commissie van Beroep (KUN)
Het vaststellen van een reglement van orde.
(1993)Reglement Rechtmatigheidsberoep (KUN)
huishoudelijk reglement

periode:
grondslag:

44.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:

45.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

het Stichtingsbestuur (KUB), het Verenigingsbestuur (VU) / het college van bestuur
(KUN)
Het benoemen en ontslaan van de secretaris van de universiteit.
(1993)Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)
benoemings- en ontslagbesluiten
De benoeming geschiedt op voordracht van het college van bestuur (KUB, VU) of na
overleg met het stichtingsbestuur (KUN).

het college van bestuur (KUB, VU)
Het doen van een voordracht aan het stichtingsbestuur of het verenigingsbestuur voor
de benoeming of het ontslag van de secretaris van de universiteit.
(1993)Structuurregelingen (KUB, VU)
voordrachten

Medezeggenschap
46.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

het college van bestuur
Het besluiten tot instellen van dienstcommissies en een college van advies.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.103.; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.58; Algemeen
Rijksambtenarenreglement; Structuurregelingen (KUB, KUN); Bestuursreglementen;
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personeel

Handelingen
product:
opmerking:

47.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
48.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
49.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:

50.
actor:
handeling:

Beheersreglementen; Reglement Personeelsoverleg (KUB)
(instellings)besluiten
De dienstcommissies vertegenwoordigen het personeel van de universiteit. Zij bieden
de mogelijkheid invloed uit te oefenen op beheersbeslissingen en functioneren als
organen van overleg, advies, informatie en communicatie. De bevoegdheden zijn
vastgelegd in een eigen reglement op basis van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

het college van bestuur
Het goedkeuren van reglementen van de werkwijzen van dienstcommissies.
(1993)Algemeen Rijksambtenarenreglement; Reglement Personeelsoverleg (KUB)
besluiten

de dienstcommissie
Het voeren van overleg met en adviseren van het hoofd van een diensteenheid over
aangelegenheden betreffende de diensteenheid.
(1993)Algemeen Rijksambtenarenreglement; Reglement Personeelsoverleg (KUB);
Rechtspositiereglement universiteit (KUN)
notulen, adviezen

het college van advies
Het adviseren van het college van bestuur in geval van geschillen tussen het college
van bestuur en de Commissie Personeelsoverleg en geschillen tussen het hoofd van
een diensteenheid en de dienstcommissie.
(1993)Algemeen Rijksambtenarenreglement; Reglement Personeelsoverleg (KUB)
adviezen

periode:
grondslag:
product:

de Ondernemingsraad (KUB, KUN, VU)
Het voeren van overleg met het college van bestuur over aangelegenheden betreffende de universiteit in het algemeen.
(1993)Collectieve arbeidsovereenkomsten (KUB, KUN, VU)
overlegverslagen

51.
actor:

de ondernemingsraad (VU)

50
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Handelingen
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:

personeel
Het zorgdragen voor de samenstelling van de ondernemingsraad.
(1993)Reglement ondernemingsraad (VU)
kiezersregisters, verkiezingsuitslagen
Onder deze handeling wordt begrepen: het organiseren van verkiezingen van de leden
van de raad en verkiezingen van voorzitter, secretaris, enz.
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Handelingen
ONDERWIJSAANBOD
52.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
53.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:
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onderwijsaanbod

de universiteitsraad / het college van bestuur (KUN)
Het instellen en beëindigen van opleidingen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 11, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 6.2 en art.
9.16; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Algemeen
Onderwijsreglement (KUN)
besluiten

het college van bestuur
Het aanmelden voor en kennis geven van beëindiging van registratie in het Centraal
register opleidingen hoger onderwijs (CROHO) van nieuwe opleidingen.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
6.14, eerste lid, art. 6.15, eerste lid onder a; Structuurregeling (KUB)
aanmeldingen, kennisgevingen
Het Centraal register opleidingen hoger onderwijs is een systematisch geordende
verzameling gegevens met betrekking tot de opleidingen die door de instellingen voor
hoger onderwijs worden verzorgd.
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Handelingen
ONDERWIJS EN ONDERZOEK

onderwijs en onderzoek

Algemeen
54.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:

55.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
56.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
57.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

het college van bestuur (KUN)
Het vaststellen van het onderwijsreglement.
1994Structuurregeling (KUN)
algemeen onderwijsreglement
Het algemeen onderwijsreglement behoeft de goedkeuring van het stichtingsbestuur
en de instemming van de universiteitsraad.

het faculteitsbestuur
Het voorbereiden van onderwijs- en examenregelingen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 76; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.26; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)
onderwijs- en examenregelingen

de examencommissie
Het adviseren van de faculteitsraad over onderwijs- en examenregelingen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 21 en art. 76, derde lid;
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.14 en art. 9.32, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
adviezen

de faculteitsraad / het faculteitsbestuur (KUN)
Het, gehoord de examencommissie en de opleidingscommissie, vaststellen,
beoordelen en wijzigen van onderwijs- en examenregelingen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art 76 eerste t/m derde lid,
art. 25, art. 26 tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.13, eerste lid, art. 7.14, art. 9.32, eerste en derde
lid en art. 16.17; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen;
Algemeen onderwijsreglement (KUN); Faculteitsreglementen
(jaarlijkse) onderwijs- en examenregelingen
In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) worden de hoofdzaken van het
onderwijsprogramma vastgelegd en de examinering geregeld. Daarnaast worden
geregeld: de vervangende toetsen voor deficiënties in de vooropleiding (art. 7.25 en
7.28 WHW), de toetsing van de kennis van de Nederlandse taal (art. 7.28 WHW) en
de eisen die in het colloquium doctum (art. 7.28 WHW) worden gehanteerd.
De faculteitsraad bepaalt de hoofdlijnen van onderwijs en examinering binnen de
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Handelingen

58.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

59.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
60.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

61.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
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onderwijs en onderzoek
faculteit en de kwalitatieve eisen voor toegang tot het onderwijs. Binnen het facultaire
kader zijn enerzijds de vak- en werkgroepen verantwoordelijk voor nadere regeling
en uitvoering van het onderwijs en is anderzijds de examencommissie
verantwoordelijk voor de nadere regeling en uitvoering van de examinering.
De VSNU heeft een landelijk model Onderwijs- en Examenregeling ontwikkeld.

het vakgroepbestuur
Het nader uitwerken en uitvoeren van onderwijs- en examenregelingen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 76 en 77; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.43 en 9.44;
Faculteitsreglementen; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)
(nadere) regelingen
Hierover vindt overleg plaats in de opleidingscommissies tussen enerzijds het wetenschappelijk personeel van vak- en werkgroepen en anderzijds studenten.

het werkgroepbestuur (KUB: Bestuur van de Werkgroep Onderwijs)
Het nader uitwerken en uitvoeren van onderwijs- en examenregelingen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 90; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.46; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
(nadere) regelingen

het faculteitsbestuur
Het houden van toezicht op de uitvoering van de onderwijs- en examenregelingen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 70, derde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.26
derde lid; Structuurregeling (VU)
verslagen, aanwijzingen
Het faculteitsbestuur brengt over zijn bevindingen verslag uit aan de faculteitsraad. In
het kader van het toezicht kan het bestuur aan een vak- of werkgroepbestuur
aanwijzingen geven over de uitvoering van de regelingen.

de faculteitsraad / het faculteitsbestuur (KUN)
Het in- en samenstellen van opleidingscommissies.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 80, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.36,
eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteits-
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Handelingen
product:
62.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

63.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
64.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
65.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

reglementen
instellingsbesluiten en benoemingsbeschikkingen opleidingscommissies

de Opleidingscommissie
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van facultaire bestuursorganen over alle
aangelegenheden betreffende het onderwijs.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 76, 77; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.32, eerste
lid en art. 9.36, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
adviezen
Het gaat met name om zaken als het onderwijsprogramma, de onderwijs- en
examenregeling, evaluatie en visitatie, alternatieve onderwijs- en toetsvormen,
overgangsregelingen, studieadvisering en -begeleiding en internationalisering.
De opleidingscommissie adviseert faculteitsraden, faculteitsbesturen en vak- en werkgroepbesturen. De opleidingscommissie van de Landbouwuniversiteit Wageningen
adviseert echter wegens de afwijkende bestuursstructuur de vaste commissie voor het
onderwijs.

de universiteitsraad (LUW)
Het samenstellen van de vaste commissie voor het onderwijs.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.128, vierde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.75,
vierde lid;
benoemingsbesluiten

de vaste commissie voor het onderwijs (LUW)
Het adviseren van de universiteitsraad over de vaststelling en beoordeling van onderwijs- en examenregelingen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.128, vierde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.32,
eerste lid en art. 9.75, vierde lid;
adviezen

het college van bestuur (KUN)
Het doen van voordrachten voor de benoeming van en toevoegen van leden aan de
onderwijs- en de onderzoekscommissie.
-1993
Structuurregeling (KUN)
voordrachten

66.
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Handelingen
actor:
handeling:

onderwijs en onderzoek

periode:
grondslag:
product:

de universiteitsraad (KUN)
Het, op voordracht van het college van bestuur, benoemen van de leden van de
onderwijs- en de onderzoekscommissie.
-1993
Structuurregeling (KUN)
benoemingsbesluiten

67.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

het college van bestuur (KUN)
Het regelen van de werkwijze van de onderwijs- en de onderzoekscommissie.
-1993
Structuurregeling (KUN)
regelingen

68.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
69.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:

70.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

de onderwijscommissie (KUN)
Het adviseren van de universiteitsraad en het college van bestuur omtrent onderwerpen van algemene aard die verband houden met onderwijs.
(1993)Structuurregeling (KUN)
adviezen

de universiteitsraad / het college van bestuur (KUN)
Het vaststellen van gedragscodes voor het gebruik van vreemde talen in onderwijs en
examens.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art.26, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.2 en art.
9.16; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Algemeen
Onderwijsreglement (KUN)
regelingen

het college van bestuur (KUN, VU)
Het, gehoord de faculteitsraad of -raden en het college van decanen, verstrekken van
onderwijsopdrachten aan anderen dan eigen medewerkers.
(1993)Structuurregeling (KUN, VU)
opdrachten

Onderwijs
71.

56
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Handelingen
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
72.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
73.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

74.
actor:
handeling:

onderwijs en onderzoek
het college van bestuur (KUN, KUB) / de universiteitsraad (VU)
Het vaststellen van de indeling van het studiejaar.
(1993)Bestuursreglement (KUN, VU); Algemeen Onderwijsreglement (KUN)
besluit
het college van bestuur
het vaststellen van omstandigheden van studenten die door het college van bestuur in
acht genomen dienen te worden bij het uitbrengen van studie-advies
(1993)Uitvoeringsbesluit WHW van 22 september 1993, art. 2.1

het college van bestuur
Het uitbrengen van studie-adviezen aan studenten.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 36; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.9, eerste en
tweede lid; Structuurregeling (VU); Algemeen Onderwijsreglement (KUN);
Faculteitsreglementen (KUB, KUN)
studie-adviezen
Het studie-advies draagt normaliter een vrijblijvend karakter, maar de universiteit kan
besluiten de adviezen een bindend karakter te geven. Bij verschillende universiteiten
(waaronder de Erasmus Universiteit, de Katholieke Universiteit Brabant en de Vrije
Universiteit) wordt deze handeling onder verantwoordelijkheid van het college van
bestuur door (de voorzitters van) de examencommissies uitgevoerd. Bij de Katholieke
Universiteit Nijmegen worden door het faculteitsbesturen speciale commissies
studieadvies einde eerste studiejaar ingesteld die het advies uitbrengen.

periode:
grondslag:

het college van bestuur
het beoordelen van de persoonlijke omstandigheden van de student alvorens het
studie-advies uit te brengen. Deze omstandigheden kunnen bestaan uit: ziekte,
bepaalde functiestoornissen, zwangerschap, familieomstandigheden en bepaalde
bestuursfuncties.
(1993)Uitvoeringsbesluit WHW van 22 september 1993, art. 2.1

75.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

de universiteitsraad / het college van bestuur (KUN)
Het aanwijzen van opleidingen met een bindend studie-advies.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art 36; Wet op het Hoger
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Handelingen

product:
76.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

77.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

onderwijs en onderzoek
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.9, tweede lid en
art. 9.16; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Algemeen
Onderwijsreglement (KUN)
besluiten

de universiteitsraad / het college van bestuur (KUN)
Het vaststellen van afwijzingscriteria voor bindende studie-adviezen.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.9, tweede lid en art. 9.16; Uitvoeringsbesluit Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1993, 487), art. 2.1, eerste lid onder f en tweede
lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Algemeen
Onderwijsreglement (KUN)
regelingen
Over het geven van bindende studie-adviezen dient op grond van art. 7.9 derde lid
regelmatig verslag uitgebracht te worden, waarin de criteria worden geëvalueerd.

het college van bestuur
Het uitvoeren van de jaarlijkse studievoortgangscontrole en het doen van mededeling
hierover aan studenten.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.9a; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)
studievoortgangsrapportages, mededelingen aan de studenten

Examens
78.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:

het faculteitsbestuur
Het in- en samenstellen van examencommissies.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). 70, vierde lid; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.26, vierde
lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Algemeen
onderwijsreglement (KUN); Faculteitsreglementen
instellingsbesluiten en benoemingsbeschikkingen examencommissies

79.
actor:
handeling:
periode:

de examencommissie
Het opstellen van algemene regels met betrekking tot tentamens.
(1993)-
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Handelingen
grondslag:

product:

80.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
81.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
82.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
83.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

84.
actor:

onderwijs en onderzoek
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.10, tweede en derde lid, art. 7.12, vierde lid; Structuurregelingen (KUN, VU);
Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen (KUB)
regelingen, bijvoorbeeld:
regels en richtlijnen voor tentamens;
nadere regels op de examens

de examencommissie
Het jaarlijks opstellen van vrijstellingsregelingen voor examenonderdelen.
(1993)regels en richtlijnen voor tentamens; facultaire studiegidsen
jaarlijkse regelingen

de examencommissie
Het beoordelen van kennis, inzicht en vaardigheden van examinandi.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art 16, derde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.10,
tweede lid en art. 7.11, eerste lid; Structuurregelingen (KUN, VU); Onderwijs- en
Examenregelingen (KUB)
tentamenuitslagen

de examencommissie
Het beschikken op verzoeken af te kunnen wijken van onderwijs-, examen- en
tentamenregelingen.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.13, tweede lid, art. 7.30, derde lid; Structuurregeling (VU); Onderwijs- en
Examenregelingen
beschikkingen; o.a. toestemmingen, vrijstellingen, e.d.

de examencommissie
Het goedkeuren van keuzes van studenten van onderwijseenheden en opleidingsprogramma's.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 16.; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.3, derde lid;
Structuurregeling (VU); Bestuursreglement (KUN); Algemeen Onderwijsreglement
(KUN); Onderwijs- en Examenregelingen
goedkeuringen
De opleidingsprogramma's worden door studenten zelf samengesteld uit onderwijseenheden.

de examencommissie
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Handelingen
handeling:

periode:
grondslag:

product:
85.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:

onderwijs en onderzoek
Het besluiten tot afgeven van getuigschriften aan studenten die met goed gevolg een
examen hebben afgelegd of afgeven van verklaringen betreffende de met goed gevolg
afgelegde tentamens.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562).art 16, derde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.11,
eerste en tweede lid, art. 7.58, vierde lid; Structuurregeling (VU); Bestuursreglement
(KUN); Onderwijs- en Examenregelingen
getuigschriften, verklaringen

het college van bestuur
Het vaststellen van regels met betrekking tot de afgifte van getuigschriften.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 41; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.58, eerste lid;
Algemeen Onderwijsreglement (KUN)
regelingen

Promoties
86.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
87.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

88.
actor:
handeling:

60

het college van decanen
Het vaststellen van het promotiereglement.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 15, vierde lid sub a-c;
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.19, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen;
Algemeen Onderwijsreglement (KUN)
promotiereglementen

het college van decanen (zijnde: het college voor promoties)
Het verlenen van toegang tot de promotie in bijzondere gevallen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 15, vierde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.18,
derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Algemeen Onderwijsreglement
(KUN); Promotiereglementen;
besluiten voorlopige toelating
Van voorlopige toelating tot de promotie wordt gesproken in geval een persoon, die
niet voldoet aan de vooropleidingseisen gesteld aan de kandidaat, voldoende
aannemelijk heeft gemaakt een proefschrift met succes te kunnen afronden.
Ter beoordeling of de kandidaat aan de gestelde eisen voldoet wordt bij verschillende
universiteiten een promotiecommissie ingesteld, die het college adviseert in deze.

het college van decanen (zijnde: het college voor promoties)
Het besluiten tot toekennen van doctoraten.
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Handelingen
periode:
grondslag:

product:
89.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
90.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

91.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
92.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:

onderwijs en onderzoek
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 15, derde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.18,
vierde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Algemeen
Onderwijsreglement (KUN); Promotiereglementen
besluiten

de faculteitsraad / het faculteitsbestuur (KUN)
Het voordragen van personen voor eredoctoraten bij het college van decanen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 15, vijfde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.19,
tweede lid en art. 9.32, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Algemeen
Onderwijsreglement (KUN); Promotiereglementen; Faculteitsreglementen
voordrachten doctoraat honoris causa

de universiteitsraad / het college van bestuur (KUN)
Het adviseren van het college van decanen bij het verlenen van eredoctoraten.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 15, vijfde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.21,
vierde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Algemeen Onderwijsreglement
(KUN); Promotiereglementen
adviezen
De rol van de universiteitsraad ten aanzien van het verlenen van eredoctoraten is
gelegen in het bewaken van de goede naam van de universiteit.

het college van decanen (zijnde: het college voor promoties)
Het, na voordracht van de faculteitsraad en gehoord de universiteitsraad (college van
bestuur - KUN), verlenen van eredoctoraten.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art 15, vijfde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.19,
tweede lid en art. 9.21, vierde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Algemeen
Onderwijsreglement (KUN); Promotiereglementen
besluiten

het college van decanen (zijnde: het college voor promoties)
Het besluiten op bezwaarschriften ter zake van de uitvoering van de bepalingen in het
promotiereglement.
(1993)Promotiereglementen
besluiten
Bij de openbare universiteiten kan een aanvrager tegen een beslissing van het college
beroep instellen bij de rechtbank op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Bij de
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Handelingen

onderwijs en onderzoek
bijzondere universiteiten kan een aanvrager bij afwijzing een procedure bij de civiele
rechter starten.

Vooropleidingseisen en toelating
93.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:

94.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:
95.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:
96.
actor:
handeling:

periode:

62

het faculteitsbestuur
Het in- en samenstellen van commissies voor onderzoek in geval van deficiënte
vooropleidingen (commissies colloquium doctum).
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art 27, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.29,
eerste lid en art. 9.26, vierde lid; Structuurregelingen (KUB, VU)
instellingsbesluiten en benoemingsbeschikkingen

de commissie colloquium doctum
Het adviseren van het college van bestuur inzake de toelating tot de studie van
personen die niet rechtstreeks krachtens hun vooropleiding kunnen worden
toegelaten.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art 27, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.29,
eerste lid; Onderwijs- en Examenregelingen
adviezen

het college van bestuur
Het, na advies van de commissie colloquium doctum, verlenen van toelating tot de
studie.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 27, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.29;
Onderwijs- en Examenregelingen
(toelatings)besluiten
Het college van bestuur verleent de toelating na een verklaring van de faculteit.

het college van bestuur
Het, ten behoeve van inschrijving voor de post-propedeutische fase, verlenen van
vrijstellingen aan studenten met getuigschriften gelijkwaardig aan propedeusegetuigschriften.
(1985)-
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product:

onderwijs en onderzoek
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562).art. 28, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.30,
tweede lid; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)
vrijstellingen

97.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

de faculteitsraad (KUN)
Het instellen van commissies voor de toelating tot de tweede fase van een opleiding.
-1993
Structuurregeling (KUN); Bestuursreglement (KUN)
instellingsbesluiten

98.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

de "commissie van toelating tweede fase" (KUN)
Het beoordelen van de bekwaamheid tot het volgen van een tweede-fase-opleiding.
-1993
Structuurregeling (KUN); Bestuursreglement (KUN)
rapportages

Handelingen
grondslag:

99.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:

het college van bestuur
Het regelen van de toelating van studenten voor lerarenopleidingen, hogere
kaderopleidingen pedagogiek, voortgezette kunstopleidingen en voortgezette
opleidingen bouwkunst.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art 29; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.31, tweede lid;
Algemeen Onderwijsreglement (KUN)
regelingen
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Handelingen
Inschrijvingen
100.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
101.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

102.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
103.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

64

onderwijs en onderzoek

het college van bestuur
Het regelen van de inschrijvingsprocedure van aankomende studenten.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art.
7.33, eerste lid; Structuurregeling
(VU); Bestuursreglement
(KUN); Algemeen Onderwijsreglement (KUN)
regelingen (inschrijvingsbesluiten)

het college van bestuur
Het besluiten op verzoeken tot inschrijving van studenten, auditoren en extraneï.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593, art.
7.33, derde lid, 7.37 en art. 7.54a; Structuurregeling (VU);
Bestuursreglement(KUN); Algemeen Onderwijsreglement (KUN);Inschrijvingsregelingen
besluiten
Voor de bijzondere universiteiten gelden de in art. 7.37 vierde tot en met zesde lid
van de wet genoemde criteria voor afwijzing van de inschrijving van een student.

het college van bestuur
Het besluiten tot verlengen van de inschrijvingsduur van studenten wegens een
handicap.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.35 tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.38,
vierde lid; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1986, 472), art. 7.38, vierde lid;
Algemeen Onderwijsreglement (KUN)
besluiten

het college van bestuur
Het opstellen van procedureregels over beëindigen van studies tijdens lopende
studiejaren.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.42, negende lid; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)
regelingen (kunnen onderdeel vormen van onderwijs- en examenregeling)
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Handelingen

104.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
105.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
opmerking:

106.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

107.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:

het college van bestuur
Het beslissen op verzoeken tot beëindigen van inschrijving tijdens het lopende
studiejaar.
(1993)het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.42;
Algemeen Onderwijsreglement (KUN); Inschrijvingsregelingen
besluiten

het college van bestuur
Het aanwijzen van personen die het CRIHO van de universiteitswege mogen
raadplegen
(1993)Reglement CRIHO, art. 14
het college van bestuur stelt de Informatie Beheer Groep schriftelijk in kennis van
deze aanwijzing

het college van bestuur
Het verstrekken van inschrijvings-, studievoortgangs- en bekostigingsgegevens aan
de minister.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.9a en art. 7.52, vijfde lid; Reglement voor het Centraal register inschrijving hoger
onderwijs, art. 11; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)
rapportages
De gegevens worden opgenomen in het Centraal register inschrijving hoger onderwijs
(CRIHO). De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen draagt de zorg voor
dit register, als houder heeft hij daartoe aangewezen de hoofddirecteur van de
Informatie Beheer Groep.
de universiteitsraad
Het adviseren van de minister over vaststelling van maximum aantallen studenten
voor de propedeutische fase voor bepaalde studierichtingen op grond van de
beschikbare onderwijscapaciteit (onderwijsfixus).
-1994
Machtigingswet inschrijving studenten (Stb. 1972, 355), art. 7, eerste lid; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 16.21
adviezen
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Handelingen
108.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:

66

onderwijs en onderzoek
de universiteitsraad / het college van bestuur (KUN)
Het jaarlijks vaststellen van het aantal studenten en auditoren dat op grond van de
onderwijscapaciteit per opleiding kan worden ingeschreven voor de propedeutische
fase (onderwijsfixus) en de postpropedeutische fase.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.53, eerste lid, art. 7.54 en art. 7.54a; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU);
Bestuursreglementen; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)
besluiten
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Handelingen
Collegegeld
109.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
110.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
111.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

onderwijs en onderzoek

het college van bestuur
Het besluiten collegegelden voor studenten en auditoren die in de loop van het
collegejaar inschrijven te verlagen.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.43, tweede lid en art. 7.44, tweede lid; Bestuursreglement (KUN); Algemeen
Onderwijsreglement (KUN)
besluiten

het college van bestuur
Het vaststellen van individuele regelingen voor gespreide betaling van collegegelden.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.47 onder b; Bestuursreglement (KUN); Algemeen Onderwijsreglement (KUN)
individuele betalingsregelingen

het college van bestuur
Het opstellen van procedureregels voor terugbetalen van collegegelden.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.49, vijfde lid; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)
regelingen
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Handelingen
Studentenvoorzieningen
112.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

113.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
114.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
115.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:

onderwijs en onderzoek

de universiteitsraad / het college van bestuur (KUN)
Het regelen en implementeren van faciliteiten ten behoeve van (collectieve) studentenvoorzieningen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.62, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.18,
eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN); Bestuursreglementen
regelingen, uitvoeringsvoorschriften, besluiten
Met collectieve studentenvoorzieningen worden bedoeld de studentengezondheidszorg, de studentenpsychologen, de studentendecanen, de studentensportvoorzieningen, enz.

het college van bestuur
Het regelen en geven van uitvoering aan studiebegeleiding van studenten uit minderheidsgroepen.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.34, eerste lid onder d en e; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)
studiebegeleiding

het faculteitsbestuur (KUN)
Het treffen van voorzieningen voor studie- en studentenbegeleiding bij opleidingen
van de tweede fase.
(1993)Bestuursreglement (KUN)
besluiten

het college van bestuur
Het opstellen van regels over financiële ondersteuning van studenten en auditoren
(afstudeerfondsen).
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 38, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.51,
vierde lid; Uitvoeringsbesluit Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek (Stb. 1993, 487), art. 2.2; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)
regeling

116.

68
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actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
117.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

onderwijs en onderzoek
het college van bestuur
Het besluiten op aanvragen tot het verlenen van financiële ondersteuning.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.38, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.51,
eerste en tweede lid; Algemeen Onderwijsreglement (KUN); reglementen van
afstudeerfondsen
besluiten

het college van bestuur
Het vaststellen van nadere regels voor omtrent het maximale aantal bestuursleden van
een studentenorganisatie dat in aanmerking komt voor ondersteuning
(1993)Besluit van 25 juni 1993 (Stb. 376) met betrekking tot de bepalingen (UWWO,
UWHBO en UWOU) inzake het afstudeerfonds, art 1;
Besluit van 11 augustus 1994, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW
in verband met persoonlijke omstandigheden bij studie-advies en bijzondere omstandigheden bij financiële ondersteuning studenten en auditoren, art 2.2 lid 5

Rechtsbescherming van de student
118.
actor:
handeling:

product:

het college van bestuur
Het bekend maken van rechten en verplichtingen van studenten, voortvloeiende uit
bepalingen bij of krachtens de wet.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.59; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)
studentenstatuut

119.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

het faculteitsbestuur (KUN)
Het voordragen van leden voor het college van beroep voor de examens.
(1993)Beroepsreglementen (KUN)
voordrachten

120.
actor:
handeling:

het college van bestuur / de universiteitsraad
Het in- en samenstellen van het college van beroep voor de examens.

periode:
grondslag:
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Handelingen
periode:
grondslag:

product:
121.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
122.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
123.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

70

onderwijs en onderzoek
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.122, eerste lid.; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.60,
vierde lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglement (KUN); Beroepsreglementen (KUN)
instellings- en benoemingsbesluiten

het college van beroep voor de examens
Het (onder goedkeuring van de universiteitsraad) vaststellen van een reglement van
orde.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.62; Structuurregelingen (KUB, VU); Beroepsreglementen (KUN)
reglement van orde

de universiteitsraad
Het goedkeuren van het reglement van orde van het college van beroep voor de
examens.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.62 tweede lid; Structuurregelingen (KUB, VU)
besluit

het college van beroep voor de examens
Het besluiten op ingediende beroepen tegen beslissingen van universitaire bestuursorganen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 122; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.61 en art. 16.30;
Structuurregelingen (KUB, VU); Beroepsreglementen (KUN); Reglement van orde
College van beroep voor de examens (KUB)
besluiten
Tot 8 juni 1994 (Koninklijk besluit van 20 mei 1994, Stb. 369) werd de procesgang
bij het college van beroep voor de examens zoals beschreven in de Wet op Wet
Wetenschappelijk Onderwijs artt. 42 - 56 gehandhaafd.
Voor een limitatieve opsomming van beschikkingen waartegen beroep openstaat
wordt verwezen naar de beschrijving van de actor.
De structuurregeling van de Katholieke Universiteit Brabant kent aan het college van
beroep voor de examens een beperktere bevoegdheid toe dan in de wet aan de
colleges bij de openbare universiteiten is toegekend.
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Handelingen
Wetenschapsbeoefening en onderzoekprogramma's
124.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
125.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:
opmerking:

126.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:

onderwijs en onderzoek

de faculteitsraad / het faculteitsbestuur (KUN)
Het in- en samenstellen van de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.81, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.37,
eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Faculteitsreglementen
instellings- en benoemingsbesluiten

de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening
Het gevraagd en ongevraagd adviseren over onderzoeksaangelegenheden aan
faculteitsbesturen, en -raden, vakgroepbesturen en besturen van onderzoekinstituten
en -scholen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.81, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.37,
eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen;
Faculteitsreglementen
adviezen
De vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening (VCW) vervult een centrale rol
bij de advisering en coördinatie van onderzoek. De verantwoordelijkheid voor de
kwaliteitsbewaking van het onderzoek ligt primair bij de onderzoekers en de leider
van het onderzoekprogramma, resp. de vakgroep en de faculteit waar zij deel van
uitmaken. De commissie is direct betrokken bij het cyclische proces van kwaliteitsbewaking van onderzoekplanning, uitvoering, rapportage en evaluatie van het
onderzoeksresultaat.
Adviezen betreffen o.a. onderzoekplannen en projectaanvragen, kwaliteit van het
onderzoek, promotieplaatsen.

de faculteitsraad
Het in- en samenstellen van adviescommissies bij de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening (coördinatiecommissies).
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.81, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.37
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Faculteitsreglementen
instellings- en benoemingsbesluiten

127.
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Handelingen
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:
128.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
129.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
130.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:

131.
actor:
handeling:

72

onderwijs en onderzoek
de adviescommissie bij de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening
Het adviseren van de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening inzake de
vaststelling, goedkeuring en uitvoering van onderzoekprogramma's en nadere
onderzoekprogramma's.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.81, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.37
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Faculteitsreglementen
adviezen

de faculteitsraad / het faculteitsbestuur (KUN)
Het, na overleg met de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening en de
zusterfaculteiten, vaststellen van richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.77; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.33; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
bindende richtlijnen

de faculteitsraad
Het adviseren van de zusterfaculteiten over richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.77; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.33;
Structuurregelingen (KUB, VU)
adviezen

het college van bestuur (KUB)
Het, gehoord het college van decanen en in overleg met de universiteitsraad,
vaststellen van regels betreffende de wetenschapsbeoefening en andere universitaire
activiteiten ten behoeve of in opdracht van derden.
(1993)Bestuursreglementen (KUB)
regelingen

de onderzoekscommissie (KUN)
Het adviseren van de universiteitsraad en het college van bestuur omtrent onderwerpen van algemene aard die verband houden met onderzoek.

Institutioneel Onderzoek Universiteiten

Handelingen
periode:
grondslag:
product:
132.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
133.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
134.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:

135.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

onderwijs en onderzoek
(1993)Structuurregeling (KUN)
adviezen

het vakgroepbestuur
Het vaststellen van onderzoekprogramma's van de vakgroep.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.87; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.43;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
(jaarlijkse) onderzoekprogramma's

het werkgroepbestuur (KUB: het bestuur van de werkgroep wetenschapsbeoefening)
Het vaststellen van onderzoekprogramma's van de werkgroep.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.91, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.47,
eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen;
Faculteitsreglementen
(jaarlijkse) onderzoekprogramma's

de faculteitsraad
Het, gehoord de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening, (jaarlijks)
goedkeuren van onderzoekprogramma's van vak- en werkgroepen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.87 en art.91 eerste lid;
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
9.43 en art. 9.47, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
besluiten

de faculteitsraad / het faculteitsbestuur (KUN)
Het vaststellen van onderzoekprogramma's voor de faculteit als geheel.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.91, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.47,
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
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product:
opmerking:
136.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:
137.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
138.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

139.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
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onderwijs en onderzoek
onderzoekprogramma's
De werkgroepen voeren deze onderzoekprogramma's uit.

het college van bestuur
Het goedkeuren van door faculteitsraden vastgestelde onderzoekprogramma's van
werkgroepen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.91, derde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.47,
derde lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
besluiten
De goedkeuringen kunnen worden verleend voor een periode van vijf jaar.

de faculteitsbestuur
Het evalueren van de wijze waarop uitvoering is gegeven aan onderzoekprogramma's.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.91, vierde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.47,
vierde lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen
verslagen (aan de universiteitsraad)

het bestuur van het onderzoekinstituut / het bestuur van de onderzoekschool
Het bepalen van onderzoeksthema's en onderzoeksprojecten, nader uit te werken
binnen het onderzoekinstituut of de -school.
(1993)Faculteitsreglementen
onderzoeksthema's en projectvoorstellen

de faculteitsraad / het faculteitsbestuur (KUN)
Het, gehoord de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening, (vijfjaarlijks)
vaststellen van onderzoekprogramma's van onderzoekinstituten en -scholen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.96, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.52,
eerste lid en art. 9.55; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen;
Faculteitsreglementen
onderzoekprogramma's
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140.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:
141.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
142.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:

onderwijs en onderzoek
het bestuur van het onderzoekinstituut / het bestuur van de onderzoekschool
Het, gehoord de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening, (jaarlijks)
formuleren en uitvoeren van nadere onderzoekprogramma's van het onderzoekinstituut of de onderzoekschool.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.96, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.52,
eerste lid en art. 9.55; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Faculteitsreglementen
onderzoekprogramma's

het bestuur van het onderzoekinstituut / het bestuur van de onderzoekschool
Het opstellen van hoofdlijnen van opleidingsprogramma's van assistenten in opleiding
(aio's).
(1993)Faculteitsreglementen; instituuts- of schoolreglementen
hoofdlijnen opleidingsprogramma's

het bestuur van het onderzoekinstituut / het bestuur van de onderzoekschool
Het evalueren van het binnen het onderzoekinstituut of de -school verrichte onderzoek.
(1993)Faculteitsreglementen; instituuts- of schoolreglementen
evaluatierapporten
Eens in de twee jaar vindt een 'zware' beoordeling plaats, jaarlijks een lichte beoordeling.

143.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

de universiteitsraad (VU)
Het vaststellen van regels voor het Bezinningscentrum.
(1993)Bestuursreglement (VU)
regelingen

144.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

het Verenigingsbestuur (VU)
Het goedkeuren van de regels voor het Bezinningscentrum.
(1993)Bestuursreglement (VU)
besluiten

145.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

het college van bestuur (VU)
Het doen van voordrachten voor de benoeming van leden van het bestuur van het
Bezinningscentrum.
(1993)Bestuursreglement (VU)
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product:
146.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
147.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
148.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:
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onderwijs en onderzoek
voordrachten

de universiteitsraad (VU)
Het, op voordracht van het college van bestuur, benoemen van de leden van het
bestuur van het Bezinningscentrum.
(1993)Bestuursreglement (VU)
benoemings- en ontslagbesluiten

het bestuur van het Bezinningscentrum (VU)
Het bevorderen en (doen) uitvoeren van interdisciplinair onderzoek op het gebied van
levensbeschouwing en wetenschap, alsmede het (doen) uitgeven van publicaties op
dat gebied.
(1993)Bestuursreglement (VU)
onderzoeksrapporten, subsidies

het bestuur van het Bezinningscentrum (VU)
Het organiseren van activiteiten op het gebied van levensbeschouwing en wetenschap.
(1993)Bestuursreglement (VU)
o.a. lezingen
Onder de activiteiten worden o.a. gespreksgroepen, cursussen, conferenties,
leerhuisactiviteiten en vieringen verstaan.
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SAMENWERKING BEKOSTIGDE INSTELLINGEN
149.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
150.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:

onderwijs en onderzoek

het college van bestuur
Het voorbereiden en implementeren van overeenkomsten tussen instellingen inzake
samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 51 sub c en art. 148
eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992,
593), art. 7.5, art. 8.1 en art. 9.7; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen
overeenkomsten, gemeenschappelijke regelingen

de universiteitsraad / het college van bestuur (KUN)
Het, na advies van het college van decanen en de betrokken faculteitsraden, besluiten
op het aangaan van overeenkomsten tussen instellingen inzake samenwerking op het
gebied van onderwijs en onderzoek.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.148, vijfde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 8.1 en art.
9.16; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
overeenkomsten, gemeenschappelijke regelingen
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BESTUUR EN INRICHTING

bestuur en inrichting

Stichting en Vereniging
151.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:

152.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
toelichting:

153.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
154.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:

het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), de Ledenraad van de Vereniging (VU)
Het vaststellen en wijzigen van de statuten van de stichting of vereniging.
(1993)Statuten van de Stichting of Vereniging (KUB, KUN, VU)
statuten
De statuten en wijzigingen daarvan dienen op grond van art. 9.76, eerste lid van de
WHW aan de minister ter kennisname toegezonden te worden.
Een voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging kan worden gedaan door
het bestuur of een groep van tenminste tien leden van de ledenraad.

het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
Het voordragen voor benoeming van bestuursleden.
(1993)Statuten van de Stichting of Vereniging (KUB, KUN, VU)
voordrachten
De bestuursleden van de beide stichtingen worden benoemd en ontslagen door de
Bisschoppenconferentie van de Kerkprovincie Nederland, die tevens de voorzitters
benoemt. De bestuursleden van de vereniging worden benoemd door de ledenraad.

de Ledenraad van de Vereniging (VU)
Het benoemen van het bestuur van de vereniging op voordracht van het verenigingsbestuur.
(1993)Statuten van de Vereniging (VU)
besluiten

het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU) en de Ledenraad
van de Vereniging (VU)
Het vaststellen van regelingen voor interne bestuursaangelegenheden.
(1993)Statuten van de Stichting of Vereniging (KUB, KUN, VU)
o.a. huishoudelijk reglement; instructies
Hieronder worden activiteiten verstaan als benoemingen van voorzitter en secretaris,
het instellen van commissies of delegatie van bevoegdheden.
Bij de vereniging ligt een deel van de verantwoordelijkheden bij het bestuur en een
deel bij de ledenraad. De vereniging kent regionale verbanden, waarin de leden uit
een bepaald gebied bijeenkomen. In de regionale vergaderingen worden de leden van
de ledenraad gekozen.

155.
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actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
156.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
157.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:

158.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:

159.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:

bestuur en inrichting
het Stichtingsbestuur (KUB, KUN); het Verenigingsbestuur (VU) en de Ledenraad
van de Vereniging (VU)
Het voeren van het financieel beheer van de stichting of vereniging.
(1993)Statuten van de Stichting of Vereniging (KUB, KUN, VU); Huishoudelijke reglementen
financiële administratie

het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
Het vaststellen en implementeren van beleid ten aanzien van de bijzondere signatuur
van de universiteit.
(1993)Statuten van de Stichting of Vereniging (KUB, KUN, VU)
beleidsnota's, beleidsplannen

het Verenigingsbestuur (VU)
Het aangaan van overeenkomsten met (protestantse) kerken inzake de opleiding tot
predikant in de faculteit der Godgeleerdheid.
(1993)Statuten van de Vereniging (VU)
overeenkomsten
Door het verenigingsbestuur is een overeenkomst gesloten met de Synode van de
Gereformeerde Kerken in Nederland.

het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
Het vaststellen en wijzigen van structuurregelingen.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
9.76, tweede lid; Statuten van de Stichting of Vereniging (KUB, KUN, VU)
structuurregelingen
Bij de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit worden het college
van bestuur en de universiteitsraad gehoord alvorens het bestuur de structuurregeling
of wijziging daarvan vaststelt. De structuurregeling van de Vrije Universiteit wordt
het Statuut VU genoemd.

het college van bestuur (KUN, VU) / Raad van de faculteit der Geneeskunde (VU)
Het adviseren van het stichtingsbestuur of verenigingsbestuur over de vaststelling en
wijziging van de structuurregeling van de universiteit en van het academisch
ziekenhuis.
(1993)Structuurregelingen (KUN, VU)
adviezen

Bestuursreglement
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160.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
161.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

162.
actor:

handeling:
periode:
grondslag:

product:
163.
actor:

handeling:

periode:
grondslag:

product:

bestuur en inrichting
het college van bestuur
Het voorbereiden en opstellen van nadere regels voor inrichting en bestuur van de
universiteit.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 58 eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.14,
eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)
bestuursreglementen

de universiteitsraad / het college van bestuur (KUN)
Het vaststellen en wijzigen van nadere regels voor inrichting en bestuur van de
universiteit.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 58, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.14,
eerste lid; Bestuursreglementen; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)
bestuursreglementen
Het bestuursreglement behoeft de goedkeuring van het stichtings- en het verenigingsbestuur en de bij de Katholieke Universiteit Nijmegen de instemming van de
universiteitsraad.

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij / het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
Het goedkeuren van (gewijzigde) nadere regels voor inrichting en bestuur van
universiteiten.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 58, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.14,
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)
beschikkingen

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij / het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
Het voorbereiden en vaststellen van (delen van) nadere regels voor inrichting en bestuur van de universiteit, indien de universitaire bestuursorganen hierover in gebreke
blijven.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 58 vierde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.14,
derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)
bestuursreglementen

Bestuur: het college van bestuur
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bestuur en inrichting

Handelingen
164.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
165.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:
166.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:

167.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

het college van bestuur
Het adviseren van de minister c.q. het stichtingsbestuur of verenigingsbestuur inzake
benoeming en ontslag van leden van het college van bestuur.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 49, tweede en derde lid;
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
9.5, tweede en derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
adviezen

(een Commissie van aanbeveling uit) de universiteitsraad
Het opstellen van aanbevelingen, door een uit het midden van de raad in te stellen
commissie, voor de minister c.q. het stichtingsbestuur inzake benoemingen van leden
van het college van bestuur.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 49, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.5,
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN); Bestuursreglementen
aanbevelingen

het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
Het, gehoord het college van bestuur, de universiteitsraad en eventueel het college
van decanen en de ondernemingsraad, benoemen en (voortijdig) ontslaan van leden
van het college van bestuur.
(1993)Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
benoemings- en ontslagbesluiten

de universiteitsraad
Het, gehoord het college van bestuur, voordragen bij de minister c.q. het stichtingsbestuur of het verenigingsbestuur voor (tussentijds) ontslag van leden van het college
van bestuur.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 49, derde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.5, derde
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Handelingen
product:
168.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

169.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
170.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:

171.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
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lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen
voordrachten

het college van bestuur
Het voorbereiden en implementeren van interne voorschriften betreffende de
universiteit en haar werkzaamheden, niet zijnde ten aanzien van de primaire taken.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 51 en 52; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 en 9.8;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Beheersreglementen
(interne) regelingen; o.a. reglement voor informatievoorziening en het beheer en
gebruik van bestanden van persoonsgegevens; huisregels, procedures, autorisaties
Bij de bijzondere universiteiten behoeven verschillende van de interne regelingen
goedkeuring van het stichtings- of verenigingsbestuur of instemming van de
universiteitsraad.

het college van bestuur (KUN, VU)
Het verantwoorden van bepaalde besluiten aan het stichtingsbestuur of het verenigingsbestuur en de universiteitsraad.
(1993)Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUN, VU)
rapportages

het college van bestuur
Het voorbereiden en vaststellen van het huisvestingsbeleid.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
9.7 onder b; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Memorie
van Toelichting op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek,
Kamerstukken Tweede Kamer, 1988-1989, 21 073, nr. 3
huisvestingsplannen, besluiten

het college van bestuur
Het uitvoeren van het huisvestingsbeleid.
(1993)Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Beheersreglementen; Memorie van Toelichting op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Tweede
Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 073, nr. 3; Memorie van Toelichting op de Wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in verband
met de decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen in het
wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, Tweede Kamer,
vergaderjaar 1993-1994, 23 801, nr. 3;
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Handelingen
product:
172.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
173.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

174.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:

175.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
176.
actor:
handeling:
periode:

bestuur en inrichting
besluiten

het faculteitsbestuur
Het adviseren van het college van bestuur over materiële voorzieningen voor onderwijs en wetenschapsbeoefening.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 71, eerste lid sub b;
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
9.27 onder d; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
adviezen

het college van bestuur
Het sluiten van overeenkomsten tot het geven van onderwijs of verrichten van onderzoek voor derden.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 51, sub a; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7; Beheersreglementen
overeenkomsten
De bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten is bij enkele universiteiten
gemandateerd aan faculteitsbesturen.

het college van bestuur / de universiteitsraad (VU)
Het vaststellen van voorschriften over de wijze waarop de faculteitsbesturen
meewerken aan het bestuur van de universiteit.
(1993)Structuurregelingen (KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
voorschriften
De medewerking van faculteitsbesturen aan het bestuur van de universiteit als geheel
staat omschreven in de wet en de bestuursreglementen. Het college van bestuur heeft
de bevoegdheid de verdere medewerking van de faculteitsbesturen te regelen.

het college van bestuur (KUN)
Het vaststellen van het beleid inzake de samenwerking met de raad van bestuur van
het academisch ziekenhuis.
(1993)Structuurregeling (KUN)
beleidsplannen, overlegverslagen

het college van bestuur (KUN)
Het instemmen met besluiten van de raad van bestuur van het academisch ziekenhuis,
die belangrijke implicaties hebben voor de taakstelling van de universiteit.
(1993)-
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Handelingen
grondslag:
product:

bestuur en inrichting
Structuurregeling (KUN)
besluiten

Bestuur: de universiteitsraad
177.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
178.
actor:

handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

179.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
180.
actor:
handeling:

84

de universiteitsraad
Het adviseren van de minister c.q. het stichtingsbestuur over het benoemen van
buitenuniversitaire leden in de universiteitsraad.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 55, derde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.11,
derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN); Bestuursreglementen
adviezen

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij / het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
Het, gehoord de universiteitsraad, benoemen van de buitenuniversitaire leden in de
universiteitsraden.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 55, derde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.11,
derde lid en art. 9.75, derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU);
Bestuursreglementen
benoemingsbesluiten
Bij de Katholieke Universiteit Brabant zijn de buitenuniversitaire leden vervangen
door buitenuniversitaire adviseurs (zonder stemrecht).

de universiteitsraad
Het kiezen van een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter(s) van de raad.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 56, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.12
eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Reglementen
van orde van de universiteitsraden
besluiten

het faculteitsbestuur
Het aanwijzen van leden van het faculteitsbestuur die met raadgevende stem toegang
hebben tot de universiteitsraad.

Institutioneel Onderzoek Universiteiten

Handelingen
periode:
grondslag:

product:
181.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

182.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:

183.
actor:
handeling:

bestuur en inrichting
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 55, vijfde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.11
vijfde lid; Structuurregelingen (KUB, VU)
besluiten

de universiteitsraad
Het vaststellen van interne regelingen en procedures van de universiteitsraad.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
9.19; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Reglementen van
orde universiteitsraad
o.a. reglement van orde, instellingsbesluiten van commissies, overdrachten van
bevoegdheden.
Handelingen die door commissies van de universiteitsraad verricht worden, worden
tot de handelingen van de universiteitsraad zelf gerekend.

de universiteitsraad (KUN)
Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van het college van bestuur over het
algemeen beleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening en algemene regels ten
aanzien van het personeelsbeleid.
(1993)Structuurregeling (KUN)
adviezen

periode:
grondslag:
product:

de universiteitsraad (KUN)
Het amenderen en instemmen met besluiten van het college van bestuur betreffende:
- reglementen;
- de begroting;
- richtlijnen voor onderwijs en wetenschapsbeoefening;
- het algemeen beleid voor voorzieningen ten behoeve van studenten;
- het bevoegd verklaren van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid tot
het vestigen van een bijzondere leerstoel.
1994Structuurregeling (KUN)
amendementen, besluiten

184.
actor:
handeling:

het Stichtingsbestuur (KUN)
Het, na overleg met de betrokken partijen, bekrachtigen van besluiten van het college

Institutioneel Onderzoek Universiteiten

85

Handelingen
periode:
grondslag:
product:
185.
actor:
handeling:

bestuur en inrichting
van bestuur, waaraan de universiteitsraad zijn instemming heeft onthouden.
1994Structuurregeling (KUN)
besluiten

product:

de universiteitsraad / het college van bestuur (KUN)
Het, gehoord het college van decanen, vaststellen en wijzigen van richtlijnen voor
organisatie en coördinatie van onderwijs en wetenschapsbeoefening.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 61, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.17,
eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
(jaarlijkse) richtlijnen/bindende instructies

186.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

de universiteitsraad (KUN)
Het verantwoorden van bepaalde besluiten aan het stichtingsbestuur.
(1993)Statuten van de Stichting (KUN)
inlichtingen

periode:
grondslag:

187.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
188.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

de universiteitsraad
Het instellen van beroep tegen (bepaalde) beslissingen van de minister.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 58, derde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.16
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, VU)
beroepschriften

de universiteitsraad
Het stellen van nadere regels over tegemoetkomingen en vergoedingen voor leden
van bestuursorganen, commissies en colleges.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
9.74, derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)
financiële regelingen

Bestuur: de rector magnificus
189.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
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het college van decanen
Het voordragen van hoogleraren als rector magnificus.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 64 tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.20,
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Handelingen
product:
190.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
191.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

192.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
193.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:

bestuur en inrichting
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
voordrachten

de universiteitsraad en het college van bestuur
Het adviseren van de minister c.q. het stichtings- of verenigingsbestuur bij de
benoeming van de rector magnificus.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 64, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.20,
tweede en derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
adviezen

het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
Het, gehoord de universiteitsraad en het college van bestuur, op voordracht van het
college van decanen, benoemen of ontslaan van de rector magnificus.
(1993)Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)
benoemingsbesluiten

de universiteitsraad / het college van decanen (KUN)
Het bij de minister c.q. het stichtingsbestuur of het verenigingsbestuur voordragen
voor (tussentijds) ontslag van de rector magnificus.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 64, derde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.20,
derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
voordrachten

het college van bestuur en het college van decanen
Het adviseren van de universiteitsraad ingeval van voordracht tot (tussentijds) ontslag
van de rector magnificus.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 64, derde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.20,
derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
adviezen

194.
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Handelingen
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

bestuur en inrichting
het Stichtingsbestuur (KUB)
Het vaststellen van regels voor de voordracht van het college van decanen voor de
benoeming van de rector magnificus.
(1993)Structuurregeling (KUB)
regelingen

Bestuur: het college van decanen
195.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:

196.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

het college van decanen
Het adviseren van de universitaire organen over onderwijs en wetenschapsbeoefening.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 61, eerste lid en art. 65
tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992,
593), art. 9.17, eerste lid en art. 9.21, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN,
VU); Bestuursreglementen
adviezen

product:

het college van decanen
Het opstellen van jaarverslagen van het college van decanen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 65, derde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.21,
derde lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen
jaarverslagen

197.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

het college van decanen (VU)
Het regelen van de interne taakverdeling en procedures van het college.
(1993)Bestuursreglement (VU)
o.a. huishoudelijk reglement, reglement van orde voor de vergaderingen

faculteiten en faculteitsreglementen
198.
actor:
handeling:
periode:

88

het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
Het, na overleg met de minister, het college van bestuur en de universiteitsraad,
instellen van een faculteit.
(1993)-
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Handelingen
grondslag:
product:
199.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
opmerking:

200.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

201.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

bestuur en inrichting
Structuurregelingen (KUB, VU)
instellingsbesluit

het faculteitsbestuur (KUN)
Het besluiten tot het inrichten van een subfaculteit of andere lagere bestuurlijke
eenheden (clusters bij de medische wetenschappen; deze in overleg met het bestuur
van het academisch ziekenhuis) en regelen van het bestuur ervan.
1994Structuurregeling (KUN); Faculteitsreglementen (KUN)
besluiten
De bestuurlijke organisatie van subfaculteiten of clusters is nagenoeg gelijk aan die
van de faculteiten. Bepaalde taken en bevoegdheden met betrekking tot de begroting,
jaarverslagen, onderwijs- en examenregelingen en de wetenschapsbeoefening zijn van
het bestuur en de raad van de faculteit overgegaan op het bestuur en de raad van de
subfaculteit of het cluster. In die gevallen zal voor de actoren 'faculteitsbestuur' en
'faculteitsraad' respectievelijk 'subfaculteitsbestuur' en 'subfaculteitsraad' dan wel
'clusterbestuur' en 'clusterraad' gelezen moeten worden.
Over de inrichting en het bestuur van (para)klinische clusters dient overeenstemming
bereikt te worden met de raad van bestuur van het academisch ziekenhuis.

de faculteitsraad / het faculteitsbestuur (KUN)
Het vaststellen van (gewijzigde) nadere regelingen voor bestuur en inrichting van
faculteiten.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 75, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.31,
eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen;
Faculteitsreglementen
reglementen; o.a. Faculteitsreglementen
Een nadere regeling kan inhouden het overdragen van bevoegdheden aan het
faculteitsbestuur of een door de raad ingestelde commissie. Ten aanzien van de
faculteit der Godgeleerdheid bij de Katholieke Universiteit Nijmegen geldt dat het
Faculteitsreglement de goedkeuring behoeft van de Groot-Kanselier, namens de
bisschoppenconferentie, en van de faculteitsraad.

het college van bestuur
Het goedkeuren van nadere regelingen voor bestuur en inrichting van faculteiten.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 75, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.31,
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen;
Faculteitsreglementen
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Handelingen
product:
202.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

203.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

204.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

bestuur en inrichting
besluiten

het college van bestuur
Het opstellen en vaststellen van (delen van) nadere regelingen voor bestuur en inrichting van faculteiten.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 75, vierde lid en art. 51,
sub g; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992,
593), art. 9.31, vierde lid en art. 9.7 onder g; Structuurregelingen (KUN, VU)
(delen van) Faculteitsreglementen
Het college is bevoegd het Faculteitsreglement op te stellen indien de facultaire bestuursorganen hieromtrent in gebreke blijven.

de faculteitsraad
Het besluiten ter zake van meningsverschillen over de interpretatie van het
Faculteitsreglement.
(1993)Faculteitsreglementen
besluiten

het faculteitsbestuur
Het adviseren van de faculteitsraad in geval van meningsverschillen over de
interpretatie van het Faculteitsreglement.
(1993)Faculteitsreglementen
adviezen

Bestuur: het faculteitsbestuur
205.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
206.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
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het faculteitsbestuur
Het geven van inlichtingen en informatie over onderwijs en wetenschapsbeoefening
van de faculteit aan derden.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.53, vierde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.9, derde
lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen
inlichtingen

de faculteitsraad
Het benoemen en ontslaan van leden en voorzitter (decaan) van het faculteitsbestuur.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 68 tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.24,
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Handelingen

product:
opmerking:

207.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

208.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
209.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
210.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:

bestuur en inrichting
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen;
Faculteitsreglementen
benoemings- en ontslagbesluiten
Ingeval de faculteitsraad een lid van het faculteitsbestuur tussentijds wil ontslaan
moet het faculteitsbestuur worden gehoord. Bij de Katholieke Universiteit Nijmegen
behoeven de benoemingen de goedkeuring van het college van bestuur

het college van bestuur (KUN)
Het goedkeuren van de benoeming van de leden van het faculteitsbestuur door de
faculteitsraad.
1994Structuurregeling (KUN)
besluiten

de faculteitsraad
Het voordragen voor benoeming en ontslag van beroepsdecanen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 68, vijfde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.24,
vijfde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
voordrachten

het college van bestuur
Het benoemen en ontslaan van beroepsdecanen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 68, vijfde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.24,
vijfde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
benoemings- en ontslagbesluiten

het faculteitsbestuur
Het adviseren van de faculteitsraad ingeval van tussentijds ontslag van een lid van het
faculteitsbestuur.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 68, vierde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.24,
vierde lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
adviezen

Institutioneel Onderzoek Universiteiten

91

Handelingen
211.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:
212.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
213.
actor:
handeling:

bestuur en inrichting
het faculteitsbestuur
Het gevraagd en ongevraagd, eventueel na overleg met de faculteitsraad, adviseren
van het college van bestuur en de universiteitsraad over aangelegenheden op het gebied van onderwijs en wetenschapsbeoefening.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 71, sub b; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.27 onder b;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
adviezen

het faculteitsbestuur
Het bepalen welke leden van de facultaire gemeenschap tot een bepaalde vakgroep,
een onderzoekinstituut of -school behoren.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 84, tweede lid en art.
93, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
1992, 593), art. 9.40, tweede lid en art. 9.49 tweede lid; Structuurregelingen (KUB,
KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
besluiten

product:

het faculteitsbestuur
Het verantwoorden van bepaalde besluiten aan het college van bestuur of de
faculteitsraad.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 72, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.28,
eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen;
Faculteitsreglementen
rapportages

214.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

het faculteitsbestuur
Het in- en samenstellen van (ad-hoc) adviescommissies.
(1993)Faculteitsreglementen
instellings- en benoemingsbesluiten

periode:
grondslag:

Bestuur: de faculteitsraad

215.
actor:
handeling:
periode:

92

het college van bestuur
Het, gehoord de faculteitsraad, benoemen van buitenuniversitaire leden van de faculteitsraad.
(1985)-
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Handelingen
grondslag:

product:
216.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
217.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

218.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
219.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
220.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:

bestuur en inrichting
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 75, vijfde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.29,
vijfde lid; Structuurregelingen (KUB); Bestuursreglementen
benoemingsbesluiten

de faculteitsraad
Het adviseren van het college van bestuur over het benoemen van buitenuniversitaire
leden in de faculteitsraad.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 75, vijfde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.29,
vijfde lid; Structuurregelingen (KUB); Bestuursreglementen
adviezen

de faculteitsraad
Het vaststellen van interne regelingen en procedures.
(1993)Structuurregelingen (KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
regelingen; o.a. reglement van orde, instellingsbesluiten van commissies, mandaatsbesluiten

de faculteitsraad (KUN)
Het benoemen van studenten als assessor bij het faculteitsbestuur.
1994Structuurregeling (KUN); Faculteitsreglementen (KUN)
benoemingsbesluiten

de faculteitsraad (KUN)
Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van het faculteitsbestuur over
onderwerpen die de faculteit betreffen.
1994Structuurregeling (KUN)
adviezen

de faculteitsraad (KUN)
Het amenderen van en instemmen met besluiten van het faculteitsbestuur betreffende:
- het Faculteitsreglement
- onderwijs- en examenregelingen
- richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening
- facultaire begrotingsplannen
- voordrachten tot het verlenen van het doctoraat honoris causa
1994Structuurregeling (KUN)
amendementen, besluiten

Institutioneel Onderzoek Universiteiten

93

bestuur en inrichting

Handelingen
221.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

222.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

het faculteitsbestuur (KUN)
Het onaanvaardbaar verklaren van amendementen van de faculteitsraad bij besluiten
van het bestuur.
1994Structuurregeling (KUN)
onaanvaardbaarverklaringen

het college van bestuur (KUN)
Het, na overleg met de betrokken partijen, bekrachtigen van besluiten van het
faculteitsbestuur, waaraan de faculteitsraad zijn instemming onthouden heeft.
1994Structuurregeling (KUN)
besluiten

Interfacultaire samenwerking
223.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:

opmerking:

224.
actor:
handeling:
periode:

94

de faculteitsraad
Het aangaan van overeenkomsten met andere faculteiten in het kader van de
uitvoering van onderwijs- en onderzoektaken.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 83, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.39;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Algemeen
Onderwijsreglement (KUN); Faculteitsreglementen
gemeenschappelijke regelingen
bijvoorbeeld:
gemeenschappelijke regeling op het gebied van lerarenopleiding en onderwijsontwikkeling (1994)
gemeenschappelijke regeling UNILO (universitaire lerarenopleidingen) van
de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Brabant
De samenwerking kan informeel gebeuren of op formele afspraken zijn gebaseerd. De
gemeenschappelijke regeling kan bestuurd worden door een gemeenschappelijke
commissie. De gemeenschappelijke commissie krijgt de bevoegdheid een aantal
handelingen te verrichten die anders binnen de faculteit gebeuren, zoals het
vaststellen van een onderwijs- en examenregeling, het instellen van een examencommissie, het vaststellen van onderzoektaken etc.

het college van bestuur
Het, gehoord de universiteitsraad, goedkeuren van gemeenschappelijke regelingen
tussen faculteiten ten behoeve van de verzorging van opleidingen.
(1985)-

Institutioneel Onderzoek Universiteiten

Handelingen
grondslag:

product:

225.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:

bestuur en inrichting
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 83, derde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.39,
derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Algemeen
Onderwijsreglement (KUN)
besluiten

het college van bestuur
Het aan faculteitsraden opdragen om gemeenschappelijke regelingen ten behoeve van
de verzorging van opleidingen vast te stellen of eventueel zelf vaststellen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 83, vierde lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.39,
vierde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
besluiten

Vakgroepen
226.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

227.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
228.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

de faculteitsraad
Het, na overleg met zusterfaculteiten, instellen van vakgroepen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 84, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.40,
eerste lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
besluiten
De instelling gebeurd bij (wijziging van het) Faculteitsreglement. Bij enkele
universiteiten stelt de faculteitsraad het reglement van de vakgroep vast, bij andere
doet het vakgroepbestuur dit zelf.

het Vakgroepbestuur
Het vaststellen van een reglement voor de vakgroep.
(1993)Faculteitsreglementen
vakgroepsreglement

het Vakgroepbestuur (KUB)
Het geven van inlichtingen en informatie over onderwijs en wetenschapsbeoefening
van de vakgroep aan derden.
(1993)Bestuursreglementen (KUB)
inlichtingen
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Handelingen

Werkgroepen
229.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

230.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

231.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

232.
actor:

96

de faculteitsraad / het faculteitsbestuur (KUN)
Het instellen van werkgroepen tussen vakgroepen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 85; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.45;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
instellingsbesluiten
Het initiatief voor de oprichting van een werkgroep zal uitgaan van vakgroepbesturen, bovendien zal de faculteitsraad niet tot instelling overgaan dan na intensief
overleg met betrokken vakgroepbesturen.
Er kan onderscheid worden gemaakt in werkgroepen ter bevordering van het
onderwijs (Werkgroepen Onderwijs) en werkgroepen ter bevordering van de
wetenschapsbeoefening (Werkgroepen Wetenschapsbeoefening).
Bij enkele universiteiten stelt de faculteitsraad het reglement van de werkgroep vast,
bij andere doet het werkgroepbestuur dit zelf.

het college van bestuur
Het instellen van werkgroepen tussen vakgroepen van verschillende faculteiten.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 92, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.48,
eerste lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

het college van bestuur
Het bij overeenkomst met andere instellingen instellen van werkgroepen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 92, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.48,
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
overeenkomsten
Werkgroepen tussen vakgroepen van verschillende universiteiten moeten door de
colleges van bestuur bij overeenkomst worden ingesteld.

het Werkgroepbestuur

Institutioneel Onderzoek Universiteiten

Handelingen
handeling:
periode:
grondslag:
product:
233.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
234.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

bestuur en inrichting
Het vaststellen van een reglement voor de werkgroep.
(1993)Faculteitsreglementen
werkgroepsreglement

het Vakgroepbestuur
Het aanwijzen van de leden van werkgroepen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 89, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.45,
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, VU)
besluiten

het Werkgroepbestuur (KUB)
Het geven van inlichtingen en informatie over onderwijs en wetenschapsbeoefening
van de werkgroep aan derden.
(1993)Bestuursreglementen (KUB)
inlichtingen

Onderzoekinstituten en -scholen
235.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
236.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

het faculteitsbestuur
Het voorbereiden van de instelling van onderzoekinstituten en -scholen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 93, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.49,
tweede lid en 9.55; Structuurregelingen (KUB, KUN); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
voorstellen

de universiteitsraad / het faculteitsbestuur (KUN)
Het, na advies van het faculteitsbestuur, de faculteitsraad en het college van decanen,
instellen van onderzoekinstituten of onderzoekscholen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 93, eerste en tweede lid;
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
9.49 en art. 9.55; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen;
Faculteitsreglementen
instellingsbesluiten
De instelling van onderzoekinstituten en -scholen gebeurt bij bestuursreglement, bij
de Katholieke Universiteit Nijmegen sinds 1994 bij Faculteitsreglement. Daarbij moet
een faculteit worden aangewezen waarvan de raad, het bestuur en de vaste commissie
voor de wetenschapsbeoefening de bevoegdheden uitoefenen die krachtens de wet
aan deze organen zijn toegekend.
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Handelingen

237.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

238.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
239.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
240.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:

98

bestuur en inrichting

het college van bestuur
Het bij overeenkomsten met andere instellingen instellen van onderzoekinstituten of
onderzoekscholen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 98, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.54,
tweede lid en art. 9.55; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen;
Faculteitsreglementen
instellingsbesluiten
Onderzoekinstituten of onderzoekscholen tussen faculteiten van verschillende universiteiten moeten door de colleges van bestuur bij overeenkomst worden ingesteld.

de faculteitsraad / het faculteitsbestuur (KUN)
Het samenstellen van het bestuur van onderzoekinstituten of onderzoekscholen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 94, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.50,
eerste lid en 9.55; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen;
Faculteitsreglementen
(benoemings)besluiten

het faculteitsbestuur
Het, gehoord het bestuur van het onderzoekinstituut of de onderzoekschool,
benoemen van wetenschappelijk directeuren.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 94, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.50,
tweede lid en 9.55; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
benoemingsbesluiten

het bestuur van het onderzoekinstituut / het bestuur van de onderzoekschool
Het adviseren van faculteitsbesturen bij de benoemingen van de wetenschappelijk
directeuren.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 94, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.50,
tweede lid en art. 9.55; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen;
Faculteitsreglementen
adviezen
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Handelingen
241.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
242.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
243.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

opmerking:

bestuur en inrichting
het college van bestuur
Het goedkeuren van benoemingen door faculteitsbesturen van de wetenschappelijk
directeuren van onderzoekinstituten of onderzoekscholen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 94, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.50,
tweede lid en art. 9.55; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen;
Faculteitsreglementen
besluiten

het bestuur van het onderzoekinstituut / het bestuur van de onderzoekschool
Het vaststellen van een regeling inzake de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van degenen die bij het instituut of de school werkzaam zijn.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 95; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.51;
Structuurregelingen (KUB, VU)
regeling

de Commissie van Advies Bestuurscrisis RU Leiden
Het adviseren van de Staatssecretaris van OCenW over de bestuurscrisis van de RU
Leiden
(1994)Beschikking van de Staatssecretaris van OenW van 31 mei 1994, Uitleg, no. 17,
WO/PR-94027646, tot instelling van de Commissie van Advies Bestuurscrisis
Rijksuniversiteit Leiden
Deze Commissie bestond uit twee leden en een secretaris. Het advies dient na twee
weken uitgebracht te worden. Het archief van de Commissie wordt na opheffing
overgedragen aan het Centraal Archief van Ministerie van OCenW.

Verwaarlozing van het bestuur
244.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
Het voorzien in het bestuur van universiteiten in geval van verwaarlozing.
(1993)Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)
besluiten

245.
actor:

het college van bestuur
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Handelingen
handeling:

periode:
grondslag:

product:
246.
actor:

handeling:
periode:
grondslag:

product:
247.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

bestuur en inrichting
Het treffen van voorzieningen en het doen van mededeling daarover aan de minister,
het stichtingsbestuur of het verenigingsbestuur bij verwaarlozing van het bestuur van
(onderdelen van) faculteiten.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 120, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.70,
eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
besluiten

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij / het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
Het bekrachtigen van de maatregelen getroffen door het college van bestuur bij verwaarlozing van het bestuur van faculteiten.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 120, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.70,
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen
(ministeriële) besluiten

het faculteitsbestuur (KUN)
Het treffen van voorzieningen in het geval van verwaarlozing van het bestuur van een
discipline, vakgroep, werkgroep of onderzoekinstituut.
(1993)Structuurregeling (KUN)
besluiten

Benoeming van hoogleraren
248.
actor:
handeling:
periode:
bron:
product:
249.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:

100

het college van decanen
Het adviseren ter zake van benoemingsvoorstellen van hoogleraren.
(1993)o.a. Jaarverslagen college van decanen
adviezen

het faculteitsbestuur
Het in- en samenstellen van benoemingsadviescommissies voor de benoeming van
hoogleraren.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 79, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.35,
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen;
Faculteitsreglementen
instellings- en benoemingsbesluiten

Institutioneel Onderzoek Universiteiten

Handelingen
250.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
251.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
252.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:
opmerking:

253.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
254.
actor:
handeling:

bestuur en inrichting
de benoemingsadviescommissie
Het, gehoord vakgroepbesturen en besturen van onderzoekinstituten, doen van voorstellen omtrent de benoeming van hoogleraren aan de faculteitsraad.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 79, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.35,
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN); Bestuursreglementen
voorstellen

het vakgroepbestuur / het bestuur van het onderzoekinstituut / het bestuur van de
onderzoekschool
Het adviseren van benoemingsadviescommissies over benoemingen van hoogleraren.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 79, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.35,
tweede lid; Structuurregeling (KUN)
adviezen

de faculteitsraad / het faculteitsbestuur (KUN)
Het, na het voorstel van de benoemingsadviescommissie en (eventueel) na overleg
met zusterfaculteiten, adviseren van het college van bestuur over benoemingen van
hoogleraren.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 79, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.35,
eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen;
Faculteitsreglementen
adviezen
Bij de bijzondere universiteiten adviseert de faculteitsraad over de aanbeveling die
het college van bestuur doet aan het stichtings- of verenigingsbestuur.

het college van bestuur
Het, na advies van het college van decanen en de faculteitsraad, benoemen van
hoogleraren.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 79, eerste en tweede lid;
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
9.35; Bestuursreglementen
benoemings- en ontslagbesluiten

het college van bestuur (KUB, KUN, VU)
Het, op advies van de desbetreffende faculteitsraad dan wel -raden, opstellen van een
aanbeveling voor de in te vullen plaats van hoogleraar.
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Handelingen
periode:
grondslag:
product:

(1993)Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)
aanbevelingen

255.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
Het benoemen, schorsen en ontslaan van hoogleraren.
(1993)Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)
benoemings-, schorsings- en ontslagbesluiten

256.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

het college van bestuur (KUN)
Het schorsen van hoogleraren voor een periode van een maand of adviseren van het
stichtingsbestuur inzake schorsing van langer dan een maand.
(1993)Structuurregeling (KUN)
schorsingsbesluiten, adviezen

Bijzondere leerstoelen
257.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

258.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
259.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:
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het college van bestuur
Het voorbereiden van regelingen voor het vestigen van bijzondere leerstoelen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 211, eerste lid;
Bestuursreglementen
regelingen, bijvoorbeeld:
Regeling vestiging bijzondere leerstoelen en aanstelling bijzonder hoogleraren (EUR)

de universiteitsraad
Het vaststellen van regelingen voor het vestigen van bijzondere leerstoelen.
(1993)Bestuursreglementen
besluiten

het college van bestuur (KUB, VU)
Het inwinnen van adviezen bij betreffende bestuurlijke instanties van de universiteit
op het verzoek tot bevoegdverklaring voor de vestiging van een bijzondere leerstoel.
(1993)Structuurregelingen (KUB, VU)
ingewonnen adviezen, richtlijnen
Het college kan aan de adviserende instanties richtlijnen geven over welke onderwerpen zij in ieder geval advies dienen uit te brengen. Ten aanzien van het in te
winnen advies van de universiteitsraad doet het college een voorstel.
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Handelingen
260.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
261.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:
opmerking:

262.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
263.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

bestuur en inrichting
het college van decanen, de universiteitsraad (KUB, VU), de faculteitsraad, het
faculteitsbestuur, het vakgroepbestuur (KUB, VU), het werkgroepbestuur (KUB, VU)
Het adviseren van het ter zake beslissende orgaan over de vestiging van bijzondere
leerstoelen (bijzonder hoogleraar).
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 210, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.79;
Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen;
Regeling vestiging bijzondere leerstoelen en aanstelling bijzonder hoogleraren (EUR)
adviezen

de universiteitsraad / het college van bestuur (KUN) / het Stichtingsbestuur (KUB),
het Verenigingsbestuur (VU)
Het, gehoord het college van decanen en eventueel andere universitaire bestuursorganen, beslissen op verzoeken tot vestiging van bijzondere leerstoelen (bijzonder
hoogleraar).
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 210, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.79;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
besluiten/bevoegdverklaringen
De rechtspersoon die de bijzondere leerstoel heeft gevestigd moet, ten behoeve van
de beoordeling door de universiteit, jaarlijks een verslag opstellen omtrent de
vervulling van onderwijs- en onderzoektaken door de bijzonder hoogleraar.

het college van bestuur / het Stichtingsbestuur (KUB), het Verenigingsbestuur (VU)
Het bekrachtigen van aanstellingen van bijzonder hoogleraren, indien de kandidaat
niet is gepromoveerd.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 212, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.81,
eerste lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen
besluiten

het college van bestuur (KUB, VU)
Het vaststellen van regels voor het gebruik van faciliteiten van de universiteit door
bijzonder hoogleraren.
(1993)Structuurregelingen (KUB, VU)
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Handelingen
product:

bestuur en inrichting
regelingen

Verkiezingen
264.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
265.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

266.
actor:

handeling:
periode:
grondslag:

product:
267.
actor:

handeling:
periode:
grondslag:
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het college van bestuur
Het voorbereiden en opstellen van nadere regels voor universitaire verkiezingen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 59, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.15,
eerste lid en art. 9.7; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)
kiesreglementen

de universiteitsraad / het college van bestuur (KUN)
Het vaststellen en wijzigen van nadere regels voor universitaire verkiezingen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 59, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.15,
eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen
Kiesreglementen
Bij de Katholieke Universiteit Nijmegen behoeft het door het college van bestuur
vastgestelde kiesreglement de goedkeuring van het stichtingsbestuur en de instemming van de universiteitsraad.

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij / het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
Het goedkeuren van (gewijzigde) nadere regels voor universitaire verkiezingen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 59, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.15,
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)
besluiten

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij / het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
Het voorbereiden en vaststellen van (delen van) nadere regels voor universitaire
verkiezingen, indien de universitaire bestuursorganen hierover in gebreke blijven.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 59, tweede lid; Wet op
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Handelingen

product:
268.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
269.
actor:
handeling:

bestuur en inrichting
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.15,
tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)
(delen van) kiesreglementen

het college van bestuur
Het, gehoord de universiteitsraad, samenstellen van het centrale stembureau (de
kiescommissie).
(1993)Kiesreglementen
benoemingsbesluiten

periode:
grondslag:
product:

de universiteitsraad
Het adviseren van het college van bestuur bij het samenstellen van het centraal
stembureau.
(1993)Kiesreglementen
adviezen

270.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

het faculteitsbestuur
Het samenstellen van de faculteitsstembureaus.
(1993)Kiesreglementen
(benoemings)besluiten

271.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:

272.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

het Centraal stembureau (VU: de Kiescommissie) / het faculteitsstembureau / het
college van bestuur (KUN)
Het voorbereiden van universitaire verkiezingen.
(1993)Kiesreglementen
o.a. (erkennings)besluiten, kiezersregister
Activiteiten die in het kader van de voorbereiding plaatsvinden zijn o.a. het
vaststellen van het kiezersregister, het besluiten over de geldigheid van kandidaatstelling en de erkenning van kiesverenigingen.
Bij een aantal universiteiten bereidt het centraal stembureau alle verkiezingen voor;
bij andere worden facultaire verkiezingen door een faculteitsstembureau voorbereid.

het Centraal stembureau (VU: de Kiescommissie) / het faculteitsstembureau / het
college van bestuur (KUN)
Het vaststellen en bekendmaken van uitslagen van verkiezingen.
(1993)Kiesreglementen
o.a. processen-verbaal van verkiezingsuitslagen
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Handelingen
273.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

het Centraal stembureau
Het opstellen van nadere regelingen voor tussentijdse universitaire verkiezingen.
(1993)Kiesreglementen
regeling tussentijdse verkiezingen

274.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

het Stembureau (KUB), de Kiescommissie (VU) / het college van bestuur (KUN)
Het voorzien in tussentijds ontstane vacatures.
(1993)Kiesreglementen (KUB, KUN, VU)
besluiten

275.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
opmerking:

het Centraal stembureau / het faculteitsstembureau / het college van bestuur (KUN) /
de Kiesraad (KUN), het College van beroep voor de verkiezingen (VU)
Het beslissen op bezwaren tegen besluiten van stembureaus (kiescommissies) inzake
kiesregisters, kandidaatstellingen, het ongeldig verklaren van verkiezingen, het
vaststellen van verkiezingsuitslagen en het voorzien in vacatures in de gekozen raden.
(1993)Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
9.3; Structuurregeling (VU); Bestuursreglementen; Kiesreglementen (KUB, KUN)
besluiten
Tegen besluiten op bezwaarschriften door centrale stembureaus, faculteitsstembureaus of het college van bestuur kan in beroep worden gegaan bij het college van
beroep voor het hoger onderwijs of zoals bij de Vrije Universiteit bij een eigen
college van beroep voor de verkiezingen.

276.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

het Stichtingsbestuur (KUN)
Het in- en samenstellen van de kiesraad.
-1994
Kiesreglement (KUN)
instellings- en benoemingsbesluiten

277.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

de Kiesraad (KUN)
Het vaststellen van regels voor de klachtenbehandeling bij universitaire verkiezingen.
-1994
Kiesreglement (KUN)
regeling

278.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
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het college van bestuur (VU)
Het doen van benoemingsvoorstellen voor leden van het college van beroep voor de
verkiezingen.
(1993)Structuurregeling (VU)
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Handelingen
product:
279.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
280.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

bestuur en inrichting
voordrachten

de universiteitsraad (VU)
Het adviseren over de benoemingsvoorstellen voor leden van het college van beroep
voor de verkiezingen.
(1993)Structuurregeling (VU)
adviezen

het Verenigingsbestuur (VU)
Het, op voorstel van het college van bestuur, gehoord de universiteitsraad, benoemen
van de leden van het college van beroep voor de verkiezingen.
(1993)Structuurregeling (VU)
benoemingsbesluiten

Beheer
281.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

282.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
283.
actor:

handeling:

het college van bestuur
Het opstellen van (nadere) regels voor de beheersmatige organisatie van de universiteit.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 99, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.56,
eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen;
Beheersreglementen
beheersreglementen, dienstinstructies, instellingsbesluiten
De instelling van centrale universitaire diensten, zoals de bibliotheek of het universiteitsbureau gebeurt bij het beheersreglement.

de universiteitsraad en het faculteitsbestuur
Het adviseren van het college van bestuur bij het opstellen van regels voor de
beheersmatige organisatie van de universiteit.
(1993)Bestuursreglementen
adviezen

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij / het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
Het voorbereiden en vaststellen van (delen van) regels voor de beheersmatige
organisatie van de universiteit, als de universitaire bestuursorganen hierover in
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Handelingen
periode:
grondslag:

product:
284.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
opmerking:

285.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
286.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
287.
actor:
handeling:

108

gebreke blijven.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 58, vierde lid en art. 99,
tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992,
593), art. 9.56, tweede lid; Structuurregelingen (KUN, VU)
(delen van) beheersreglementen

het college van bestuur
Het geven, wijzigen en intrekken van opdrachten aan beheerders om in naam en
onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur beheerstaken uit te voeren
(mandaten).
(1993)Beheersreglementen
mandaatbeschikkingen
Als gevolg van het besluit het beheer van de universiteit te deconcentreren, zijn een
groot aantal beheerstaken gemandateerd aan beheerders van decentrale beheerseenheden (bijv. de faculteiten, de universiteitsbibliotheek). Iedere beheers-eenheid heeft
een beheerder die verantwoordelijk is voor de doelmatige en rechtmatige aanwending
van personeel, financiën, roerende en onroerende goederen en informatiesystemen.
De beheerstaken en hun mandatering aan de beheerseenheden worden beschreven in
het beheersreglement. De beheerseenheden zijn o.a. het bureau van de universiteit
(beheerder: secretaris van de universiteit), de faculteiten (beheerders: decanen of
directeuren-beheer) en diensten en bedrijven. De beheerders overleggen maandelijks
in het Beheerdersoverleg om te komen tot een goede afstemming van de onderlinge
beheerstaken.

het college van bestuur (KUN, VU)
Het vaststellen instructies voor centrale universitaire diensten.
(1993)Structuurregelingen (KUN, VU)
dienstinstructies

Het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU) en het college van
bestuur (KUB, KUN, VU)
Het sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen of overeenkomsten waarbij de stichting of vereniging zich als borg of
hoofdelijke medeschuldenaar verbindt.
(1993)Statuten van de Stichting of Vereniging (KUB, KUN, VU); Structuurregelingen
(KUN, VU); Beheersreglementen (KUB, KUN, VU)
notariële aktes

het college van bestuur
Het nemen van maatregelen op voorschriften met betrekking tot een goede gang van
zaken in de universiteitsgebouwen en op de universitaire terreinen.
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Handelingen
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

bestuur en inrichting
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 52; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.8;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)
besluiten, maatregelen
Hieronder vallen zaken als de verlening of ontzegging van toegang tot de universitaire terreinen en gebouwen.

Bibliotheek
288.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
289.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
290.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

het college van bestuur
Het kopen van (wetenschappelijke) literatuur ten behoeve van onderwijs en onderzoek.
(1993)Beheersreglementen
rekeningen

het college van bestuur
Het, op voorstel van de bibliothecaris en gehoord de bibliotheekcommissie,
vaststellen van regels inzake het gebruik van de centrale bibliotheek en de instituutsbibliotheken.
(1993)Beheersreglementen
regelingen

de Bibliotheekcommissie
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van universitaire bestuursorganen over
bibliothecaire aangelegenheden.
(1993)Bestuursreglementen; Beheersreglementen; Faculteitsreglementen
adviezen

Schorsing en vernietiging van besluiten van universitaire bestuursorganen

291.
actor:

het Stichtingsbestuur (KUB, KUN), het Verenigingsbestuur (VU)
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Handelingen
handeling:

periode:
grondslag:
product:
292.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
293.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
294.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:
295.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:

bestuur en inrichting
Het schorsen of vernietigen van besluiten van het college van bestuur, de universiteitsraad of het college van decanen wegens strijd met het recht of het algemeen of
universitair belang.
(1993)Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)
schorsings- en vernietigingsbesluiten

het Stichtingsbestuur (KUB)
Het schorsen of vernietigen van besluiten van een faculteitsbestuur of -raad, het
bestuur van een vakgroep, een werkgroep of een onderzoekinstituut wegens strijd met
het in de statuten vastgelegde bijzondere karakter van de universiteit.
(1993)Structuurregelingen (KUB)
schorsings- en vernietigingsbesluiten

het College van geschillen (VU)
Het adviseren van het Verenigingsbestuur inzake van vernietiging van besluiten van
het college van bestuur, de universiteitsraad of het college van decanen.
(1993)Structuurregeling (VU)
adviezen

het college van bestuur
Het schorsen of vernietigen van besluiten van het faculteitsbestuur, de faculteitsraad
en examencommissies wegens strijd met het recht of het algemeen of universitair
belang.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 1124, eerste lid en art
115; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593),
art. 9.64 en art. 9.65; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen;
Faculteitsreglementen
schorsings- en vernietigingsbesluiten

het faculteitsbestuur
Het schorsen of vernietigen van besluiten van vak- en werkgroepbesturen en besturen
van onderzoekinstituten wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 116, eerste lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.66;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen
schorsings- en vernietigingsbesluiten

Rechtsbescherming op bestuurlijk niveau
296.
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Handelingen
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:

297.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
298.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
299.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

300.
actor:
handeling:

bestuur en inrichting
het college van bestuur
Het stellen van nadere regels omtrent de wijze van behandeling van geschillen
opgedragen aan bestuursorganen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 125; Structuurregeling
(KUB); Bestuursreglementen
regelingen

het Stichtingsbestuur (KUB, KUN)
Het vaststellen van een reglement inzake beroepsmogelijkheden en treffen van
voorzieningen voor het beroep.
(1993)Structuurregeling (KUN)
beroepsreglement

de commissie van advies voor beroep- en bezwaarschriften
Het voorbereiden van beslissingen door universitaire bestuursorganen op beroep- en
bezwaarschriften.
(1993)Bestuursreglementen (KUB, KUN, VU); Kiesreglementen; Faculteitsreglementen
adviezen

het college van bestuur, het faculteitsbestuur, het vakgroepbestuur, het bestuur van
een onderzoekinstituut of onderzoekschool
Het beslissen op bezwaarschriften en/of beroepen tegen besluiten van (lagere)
universitaire organen.
(1985)Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 121, tweede lid; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.71 en
art. 9.72; Algemene wet bestuursrecht; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Beroepsreglementen (KUN, VU); Faculteitsreglementen; Reglement
Informatievoorziening (KUN)
besluiten
Het bestuursorgaan kan de zaak zelf in behandeling nemen of besluiten zich te laten
adviseren door de commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften, die de
zaak dan behandelt en een concept-besluit voorbereidt, waarna het bestuursorgaan het
uiteindelijke besluit neemt.

het college van bestuur
Het voordragen van de samenstelling van de commissie van advies voor beroep- en
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bestuur en inrichting

Handelingen
periode:
grondslag:
product:

301.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
302.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
303.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
304.
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
305.
actor:
handeling:
periode:
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bezwaarschriften.
(1993)Bestuursreglementen
voordrachten/adviezen

de universiteitsraad / het college van bestuur (KUB, KUN)
Het (op voordracht van het college van bestuur) samenstellen van de commissie van
advies voor beroep- en bezwaarschriften.
(1993)Bestuursreglementen
instellings- en benoemingsbesluiten

de commissie van advies voor de beroep- en bezwaarschriften (VU)
Het, onder goedkeuring van de universiteitsraad, vaststellen van het reglement van
orde van de commissie.
(1993)Bestuursreglement (VU)
reglement van orde

de universiteitsraad (VU)
Het goedkeuren van het reglement van orde van de commissie van advies voor de
beroep- en bezwaarschriften.
(1993)Bestuursreglement (VU)
besluiten

het Stichtingsbestuur (KUN)
Het beslissen op beroepen van het college van bestuur of de raad van bestuur (van het
academische ziekenhuis) ten aanzien van besluiten van de ander, die geacht worden
in strijd te zijn met de gezamenlijke belangen.
(1993)Structuurregeling (KUN)
besluiten

het college van bestuur (VU)
Het doen van voorstellen, gehoord de universiteitsraad, voor de benoeming van de
leden van het college van geschillen.
(1993)-
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Handelingen
grondslag:
product:

306.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
307.
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:

bestuur en inrichting
Structuurregeling (VU)
voordrachten

het Verenigingsbestuur (VU)
Het, op voorstel van het college van bestuur, benoemen van leden van het college van
geschillen.
(1993)Structuurregeling (VU)
benoemingsbesluiten

het College van geschillen (VU)
Het beslissen op beroepen tegen in de structuurregeling genoemde besluiten van
bestuursorganen van de universiteit.
(1993)Structuurregeling (VU)
besluiten
De voorzitter van het college is bevoegd op bepaalde, in de structuurregeling
genoemde gronden, direct uitspraak te doen. De appellant kan hier tegen in verzet
*omen. Tevens kan de voorzitter op verzoek van de appellant een voorlopige
voorziening treffen.
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Bijlage: Lijst van afkortingen
BIJLAGE:
LIJST VAN AFKORTINGEN
aio
assistent in opleiding
art.
artikel
ASC
Stichting Afrika-Studiecentrum
BSD
Basisselectiedocument
CAO
collectieve arbeidsovereenkomst
COPWO
Centraal Overlegorgaan Personeelszaken Wetenschappelijk Onderwijs
CRIHO Centraal register inschrijving hoger onderwijs
CROHO
Centraal register opleidingen hoger onderwijs
EUR
Erasmus Universiteit Rotterdam
HBO
Hoger Beroepsonderwijs
HOAK
(nota) 'Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit'
HOOP
Hoger onderwijs- en onderzoekplan
IBG
Informatie Beheer Groep
i.o.
institutioneel onderzoek
ISO
Interuniversitair Studenten Overleg
ISS
Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Studiën
ITC
Stichting Internationaal Instituut voor Luchtkartering en Aardkunde
KNAW Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
KUB
Katholieke Universiteit Brabant
KUN
Katholieke Universiteit Nijmegen
LSVb
Landelijke Studentenvakbond
LUW
Landbouwuniversiteit Wageningen
MIO
Methode Institutioneel Onderzoek
NUFFIC
Stichting Internationale Samenwerking Nederlandse Universiteiten en Hogescholen
NWO
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
OBOOP
Overlegbesluit onderwijs- en onderzoekspersoneel
OCenW
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ministerie van)
OER
Onderwijs- en Examenregeling
PCDIN Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening
PIVOT Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn
RIO
Rapport Institutioneel Onderzoek
Stb.
Staatsblad
Stcrt.
Staatscourant
TUE
Technische Universiteit Eindhoven
UNILO Universitaire lerarenopleidingen
VCW
Vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening
VSNU
Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
VU
Vrije Universiteit Amsterdam
WHW
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
WO
Wetenschappelijk Onderwijs
WVC
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (ministerie van)
WUB
Wet Universitaire Bestuurshervorming
WWO
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs
ZWO
Raad voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
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