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HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 

Artikel 1.1  Begripsbepaling 
 
1. In dit reglement wordt verstaan onder: 
  a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW); 
  b. de minister: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; 
  c. de universiteit: de Technische Universiteit Eindhoven; 
  d. de raad van toezicht: de raad van toezicht van de universiteit; 
  e. het college van bestuur: het college van bestuur van de universiteit; 
  f. secretaris van de universiteit: de functionaris als bedoeld in artikel 2.11 van dit reglement; 
  g. de universiteitsraad: de universiteitsraad van de universiteit; 
  h. de faculteit: een faculteit van de universiteit, genoemd in artikel 2.1; 
  i. de decaan: de voorzitter van het bestuur van de faculteit; 
  j. directeuren van centrale diensten: de functionarissen als bedoeld in artikel 2.32 van dit reglement; 
  k. het college voor promoties: het college voor promoties van de universiteit;  
  l. beheer: de zorg voor het personeel en de financiële en materiële middelen, met inbegrip van de  
   zorg voor de arbeidsomstandigheden, milieu en informatie, een en ander volgens de ter zake 
   geldende voorschriften en gericht op een effectieve en doelmatige taakuitoefening ter 
   ondersteuning van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie; 
 m. beheerseenheid: een door het college van bestuur aangewezen onderdeel van de universiteit  
   dat afzonderlijk wordt beheerd; 
 n. mandaat: een opdracht van het college van bestuur tot het in zijn naam en onder zijn 
   verantwoordelijkheid voeren van het beheer met betrekking tot een beheerseenheid; 
 o submandaat: een opdracht van een door het college van bestuur gemandateerde functionaris 
   tot het in zijn naam en onder zijn verantwoordelijkheid voeren van het beheer met betrekking tot een 

 beheerseenheid of een onderdeel daarvan; 

 p. student: de bij de universiteit ingeschreven student; 
 q. personeelslid: degene die een dienstverband heeft met de universiteit, daaronder begrepen personen 

in dienst van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) of daarmee 
vergelijkbare door de minister aangewezen organisaties en tewerkgesteld bij de universiteit;

1
 

 r. wetenschappelijk personeel: hoogleraren, universitaire hoofddocenten, universitaire docenten, 
promovendi, technologisch ontwerpers in opleiding en het overig wetenschappelijk personeel 
(personen belast met het geven  van onderwijs of het verrichten van onderzoek al dan niet in de 
faculteit in functies waarvoor in beginsel een voltooide universitaire opleiding is vereist); 

 s. kiesreglement: het door het college van bestuur vastgestelde reglement voor de verkiezing van de 
  leden van de universiteitsraad, faculteitsraden en de dienstraad. 
2. De overige in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien zij ook voorkomen in de wet, de 

betekenis die de wet daaraan geeft.  
 

                                                      
1
 Als zodanig zijn bij besluit d.d. 22 januari 1988 de volgende organisaties door de minister 

aangewezen: 
 de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) 
 de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) 
 de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) 
 het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 
 de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW)   
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HOOFDSTUK II HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN DE UNIVERSITEIT 

 

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen 

 

Artikel 2.1  Faculteiten (art. 9.11 WHW) 
 
De universiteit omvat de volgende faculteiten: 
a.  de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences; 
b.  de faculteit Wiskunde en Informatica; 
c.  de faculteit Werktuigbouwkunde; 
d.  de faculteit Electrical Engineering; 
e.  de faculteit Technische Natuurkunde; 
f.  de faculteit Scheikundige Technologie; 
g.  de faculteit Bouwkunde; 
h.  de faculteit Biomedische Technologie; 
i.  de faculteit Industrial Design 
 
 

Artikel 2.2  Opleidingen  

 
Aan de universiteit zijn de volgende opleidingen ingesteld: 
 
1. Bacheloropleidingen (art. 9.11 WHW): 
 a. In de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences: 
  - Technische Innovatiewetenschappen; 
  - Technische Bedrijfskunde; 
 b. In de faculteit Wiskunde en Informatica: 
  - Technische Wiskunde; 
  - Technische Informatica; 
 c. In de faculteit Werktuigbouwkunde: 

 - Werktuigbouwkunde; 
 d. In de faculteit Electrical Engineering: 
  - Electrical Engineering; 
 e. In de faculteit Technische Natuurkunde: 
  - Technische Natuurkunde 
 f. In de faculteit Scheikundige Technologie: 
  - Scheikundige Technologie; 
 g. In de faculteit Bouwkunde: 
  - Bouwkunde; 
 h. In de faculteit Biomedische Technologie: 

 - Biomedische Technologie (in samenwerking met Universiteit Maastricht) 
i. In de faculteit Industrial Design: 

 - Industrial Design 

 
2. Masteropleidingen (art. 9.11 WHW): 

a. In de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences: 
 - Operations Management and Logistics 
  - Innovation Management 

  - Innovation Sciences 
  - Human-Technology Interaction; 
b. In de faculteit Wiskunde en Informatica: 
  - Computer Science and Engineering; 
  - Business Information Systems

2
 ; 

  - Industrial and Applied Mathematics; 
  -  Embedded Systems

3
; 

 
 

                                                      
2
 penvoerder, participerende faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences 

3
 penvoerder, participerende faculteit Electrical Engineering 
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      c.  In de faculteit Werktuigbouwkunde: 
       - Mechanical Engineering; 
  - Sustainable Energy Technology

4
; 

  - Systems & Control
5
; 

  - Automotive Technology
6
; 

 d. In de faculteit Electrical Engineering: 
  - Electrical Engineering; 
e. In de faculteit Technische Natuurkunde; 
  - Applied Physics; 

  - Science and Technology of Nuclear Fusion
7
  

f. In de faculteit Scheikundige Technologie: 
     - Chemical Engineering; 
g. In de faculteit Bouwkunde: 
  - Architecture, Building and Planning; 
 - Construction Management and Engineering

8
; 

h. In de faculteit Biomedische Technologie: 
  - Biomedical Engineering (in samenwerking met Universiteit Maastricht); 
  - Medical Engineering (in samenwerking met Universiteit Maastricht); 
i. In de faculteit Industrial Design: 
  - Industrial Design 
 

3.  Masteropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van de eerstegraad in vakken  
van voortgezet onderwijs (art. 7.4.a lid 3 WHW)  
 a. In de faculteit Wiskunde en Informatica: 
  - Mathematics Education; 

  - Computer Science Education; 
 - Science Education & Communication

9
; 

b. In de faculteit Technische Natuurkunde: 
  - Physics Education; 
c. In de faculteit Scheikundige Technologie: 
  - Chemistry Education; 

 
4. Ontwerpersopleidingen: 

a. In de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences: 
  - Logistics Management Systems; 

b. In de faculteit Wiskunde en Informatica: 
  - Mathematics for Industry; 
  - Software Technology; 
  - Automotive Systems Design; 

c. In de faculteit Electrical Engineering: 
  - Information & Communication Technology; 

d. In de faculteit Technische Natuurkunde: 
  - Design and Technology of Instrumentation; 
  - Clinical Informatics; 

e. In de faculteit Scheikundige Technologie: 
  - Process & Product Design; 

f. In de faculteit Bouwkunde: 
  - Architectural Design Management Systems; 
  - Smart Energy Buildings and Cities; 
 g.  In de faculteit Industrial Design: 
  - User-System Interaction. 

                                                      
4
 penvoerder, participerende faculteiten Electrical Engineering en Industrial Engineering & Innovation Sciences 

5
 penvoerder, participerende faculteit Electrical Engineering 

6
 penvoerder, participerende faculteiten Electrical Engineering, Scheikundige Technologie, Wiskunde & 

Informatica, Industrial Engineering & Innovation Sciences en Industrial Design 
7
 penvoerder, participerende faculteiten Electrical Engineering en Werktuigbouwkunde 

8
 penvoerder, participerende faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences 

9
 penvoerder, participerende faculteiten Scheikundige Technologie en Technische Natuurkunde 
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Paragraaf 2 De raad van toezicht 

 

Artikel 2.3  Samenstelling (art. 9.7 WHW) 
 
1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden. 
2. De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd, geschorst en ontslagen. Een van de 

leden wordt benoemd op voordracht van de universiteitsraad. De voordracht bevat ten minste twee 
namen. Indien de voorgedragen kandidaten niet door de minister worden benoemd, wordt een nieuwe 
voordracht gedaan. De minister kan gemotiveerd afwijken van de tweede voordracht. Bij de benoeming 
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en 
vrouwen. De minister benoemt een lid dat in het bijzonder het vertrouwen geniet van de universiteitsraad. 
De benoeming geschiedt voor een periode van vier jaren. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal 
eenmaal voor herbenoeming in aanmerking komen. 

3. Een lid kan om gewichtige redenen tussentijds worden ontslagen. 
4. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad een 

deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de raad van toezicht hebben geen 
directe belangen bij de universiteit. De leden van de raad zijn niet tevens werkzaam bij een ministerie dan 
wel lid van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij hebben zitting op persoonlijke titel en 
oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. De benoeming van de leden van de raad geschiedt 
op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. 

5. De universiteitsraad wordt in de gelegenheid gesteld om aan de raad van toezicht advies uit te brengen 
over de profielen bedoeld in het vierde lid. 

6. Het college van bestuur voorziet in de functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning van de 
raad van toezicht. De raad van toezicht heeft instemmingsrecht ten aanzien van de benoeming en het 
ontslag van de secretaris van de raad. 

7. De leden van het college van bestuur en de secretaris van de universiteit wonen de vergaderingen van de 
raad van toezicht bij, tenzij de raad anders beslist. Zij hebben daarin een adviserende stem. 

 
 

Artikel 2.4  Taken en bevoegdheden (art. 9.8 WHW) 
 
1. De raad van toezicht houdt, met het oog op de taken van de universiteit, bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, 

van de wet, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het 
college van bestuur en staat dit college met raad ter zijde. De raad van toezicht is in elk geval belast met : 
a. het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het college van 

bestuur; 
b. het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement; 
c. het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag, het instellingsplan en het 

treasuryplan; 
d. indien van toepassing, het goedkeuren van de gemeenschappelijke regeling, bedoeld in artikel 8.1 van 

de wet; 
e. het goedkeuren van een voorgenomen besluit van het college van bestuur tot oprichting van een 

rechtspersoon dan wel een belangrijke financiële deelneming van de universiteit, die een door de raad 
van toezicht gestelde geldelijke grens te boven gaat; 

f. het toezien op de naleving door het college van bestuur van wettelijke verplichtingen en de omgang 
met de branchecode, bedoeld in artikel 2.9 van de wet; 

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

h. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek die verslag uitbrengt aan de raad; 

i. het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig artikel 1.18 van de 
wet en 

j. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de 
bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met i, in het jaarverslag van de universiteit. 

2. De raad van toezicht pleegt ten minste twee keer per jaar overleg met de universiteitsraad.    
 
 

Artikel 2.5  Reglement raad van toezicht 
 
De raad van toezicht stelt een reglement vast waarin zijn eigen functioneren en de relatie met het college van 
bestuur nader worden geregeld. 
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Paragraaf 3 Het college van bestuur  

 

Artikel 2.6  Samenstelling (art. 9.3 WHW) 
 
1. Het college van bestuur bestaat uit ten hoogste 3 leden, waaronder de voorzitter en de rector magnificus 

van de universiteit. Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige 
verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. De benoeming, dan wel het ontslag, vindt plaats na 
overleg met het college van bestuur en gehoord de decanen van de faculteiten met inachtneming van het 
bepaalde in lid 3.  

2. Alvorens tot benoeming of ontslag over te gaan, hoort de raad van toezicht vertrouwelijk de 
universiteitsraad over het voorgenomen besluit op een zodanig tijdstip dat het standpunt van wezenlijke 
invloed kan zijn op de besluitvorming. 

3. De rector magnificus bezit de hoedanigheid van hoogleraar die bij de universiteit is aangesteld. Het 
college van bestuur stelt ten behoeve van de advisering door de decanen van de faculteiten een profiel 
voor de nieuw te benoemen rector magnificus aan hen beschikbaar. De decanen van de faculteiten 
beraadslagen vervolgens over een mogelijke kandidaatstelling en voeren daarover overleg met (een 
vertegenwoordiging van) de raad van toezicht. 

4. De voorzitter van het college van bestuur wordt uit de leden door de raad van toezicht benoemd. 
5. Een lid van het college van bestuur kan om gewichtige redenen tussentijds worden ontslagen. 
6. Een lid van het college van bestuur kan niet tevens zijn: 
 a. lid van de raad van toezicht; 
 b. decaan van een faculteit of lid van het bestuur daarvan; 
 c. opleidingsdirecteur of directeur graduate program dan wel dean TU/e Bachelor College; 
 d. lid van de raad van toezicht of van het college van bestuur van een andere universiteit. 
 
 

Artikel 2.7  Taken en bevoegdheden; overleg (art. 9.2 WHW) 
 
1. Het college van bestuur is belast met het bestuur van de universiteit in haar geheel en met het beheer 

daarvan, onverminderd de bevoegdheden van de raad van toezicht. 
2. Het college van bestuur is onder andere belast met de volgende taken: 
 a. de vaststelling van het bestuurs- en beheersreglement, bedoeld in artikel 9.4 van de wet; 
 b. de vaststelling van het instellingsplan, bedoeld in artikel 2.2 van de wet; 
 c. de vaststelling van de begroting, bedoeld in artikel 2.8  van de wet; 
 d. de vaststelling van het verslag, bedoeld in artikel 2.9 van de wet; 

e. het vaststellen van het document, bedoeld in artikel 4.2, tweede lid van de wet; 
f. de vaststelling van het reglement universiteitsraad, bedoeld in artikel 9.30 van de wet; 
g. het sluiten van gemeenschappelijke regelingen, bedoeld in artikel 8.1 van de wet; 
h. het vaststellen van het instellingsspecifieke deel van het studentenstatuut, bedoeld in artikel 7.59 van 

de wet. 

 

 

Artikel 2.8  Inlichtingenplicht (art. 9.6 WHW) 
 
Het college van bestuur verstrekt de minister de gevraagde inlichtingen omtrent de universiteit. 
 
 

Artikel 2.9  Taakverdeling en werkwijze (art. 9.2 WHW) 
 
1. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het college van bestuur in zijn geheel voor de wijze waarop 

het zijn taak vervult, kan het college van bestuur besluiten tot een interne taakverdeling. Deze 
taakverdeling wordt in ieder geval ter kennis gebracht van de raad van toezicht. 

2. De voorzitter van het college van bestuur vertegenwoordigt de universiteit in en buiten rechte. 
 

 

Artikel 2.10 Reglement college van bestuur 
 
Het college van bestuur stelt een reglement vast waarin zijn eigen functioneren en de relatie met de raad van 
toezicht nader worden geregeld. 
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Paragraaf 4 De secretaris van de universiteit 

 

Artikel 2.11 De secretaris van de universiteit 
 
1. De secretaris van de universiteit wordt door het college van bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. 
2. De secretaris van de universiteit staat het college van bestuur bij in diens bestuurlijke verrichtingen en bij 

de tenuitvoerlegging van het instellingsbeleid. 
3. De secretaris van de universiteit is belast met het toezicht op de voorbereiding en uitvoering van de door 

het college van bestuur of de raad van toezicht genomen besluiten en met het bekend maken daarvan. 
4. De secretaris van de universiteit parafeert de stukken van gewichtige aard van het college van bestuur 

uitgaande voorafgaand aan de ondertekening daarvan door de voorzitter van het college van bestuur. 
5. De overige van het college van bestuur uitgaande stukken worden getekend door de secretaris van de 

universiteit. 
6. In afwijking van het in lid 4 en lid 5 bepaalde kan het college van bestuur, gehoord de secretaris van de 

universiteit, besluiten aan andere functionarissen tekenbevoegdheid te verlenen bij afwezigheid van de 
voorzitter van het college van bestuur, respectievelijk de secretaris van de universiteit. 

 
 

Paragraaf 5 Het college voor promoties  

 

Artikel 2.12 Samenstelling (art. 9.10 WHW) 
 
1.  Het college voor promoties bestaat uit de decanen van de faculteiten en de rector magnificus. 
2. De rector magnificus is voorzitter van het college voor promoties. 
 
 

Artikel 2.13 Taken (art. 7.19, 9.10, 9.15 lid 2 WHW) 
 
1. Het college voor promoties is belast met het verlenen van doctoraten. Het stelt daartoe een 

promotiereglement vast, dat de goedkeuring behoeft van het college van bestuur. 
2. De verlening van het doctoraat honoris causa geschiedt door het college voor promoties op voordracht 

van het bestuur van een faculteit en gehoord het college van bestuur. 
 
 

Artikel 2.14 Reglement van orde; openbaarheid 
 
1. Het college voor promoties kan een reglement van orde voor zijn werkzaamheden vaststellen. Na 

vaststelling wordt dit ter kennis gebracht van het college van bestuur en de besturen van de faculteiten. 
2. De vergaderingen en vergaderstukken van het college voor promoties zijn niet openbaar, tenzij het 

college in voorkomende gevallen anders beslist. 
3. Het college van bestuur voorziet in de administratieve ondersteuning van het college voor promoties. 

 

 

Paragraaf 6 De faculteit  

 

Artikel 2.15 Bestuur (art. 9.12 WHW) 
 
1.    Het bestuur van de faculteit bestaat uit 3 leden, te weten de decaan die voorzitter van het bestuur is, een 

directeur bedrijfsvoering en een derde lid afkomstig uit het wetenschappelijk personeel. In uitzonderings-
gevallen kan het faculteitsbestuur het college van bestuur gemotiveerd verzoeken een vierde lid te 
benoemen afkomstig uit het wetenschappelijk personeel. 

2.    De decaan heeft de beslissende stem bij verschil van inzicht binnen het faculteitsbestuur. 
3. Een student van de desbetreffende faculteit wordt in de gelegenheid gesteld de vergaderingen van het 

bestuur van de faculteit bij te wonen, in welke vergaderingen deze student een adviserende stem heeft 
(studentadviseur). 

4. De opleidingsdirecteur van elk van de in de faculteit gevestigde bacheloropleidingen alsmede de directeur 
graduate program van elk van de in de faculteit gevestigde domeinen fungeert als adviseur van het 
faculteitsbestuur en wordt in die hoedanigheid in de gelegenheid gesteld de vergaderingen van het 
bestuur van de faculteit bij te wonen, in welke vergaderingen hij een adviserende stem heeft. 
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Artikel 2.16 Benoeming en ontslag (art. 9.13 WHW) 
 
1. De leden van het bestuur van de faculteit worden benoemd, geschorst en ontslagen door het college van 

bestuur. De benoeming geschiedt voor de duur van een door het college van bestuur te bepalen termijn, 
die in de regel vier jaar bedraagt. 

2. De decaan bezit de hoedanigheid van hoogleraar die bij de universiteit is aangesteld; hij is evenals de 
andere leden van het bestuur werkzaam in de faculteit. 

3. Alvorens tot benoeming of ontslag van de decaan en de andere leden van het bestuur over te gaan, hoort 
het college van bestuur vertrouwelijk de faculteitsraad en het bestuur van de faculteit over het 
voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het 
overleg van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. 

4.  De decaan en de andere leden van het bestuur kunnen om gewichtige redenen worden geschorst of 
tussentijds worden ontslagen. 

5.  Het bestuur van de faculteit nodigt de studentleden van de faculteitsraad uit om een voordracht in te 
dienen voor de functie van studentadviseur. Deze voordracht bevat de namen van een of meer studenten 
die zelf geen lid van de faculteitsraad zijn. De studentadviseur wordt op voordracht van het bestuur van 
de faculteit door het college van bestuur aangewezen voor een periode van in de regel 1 jaar. 

 
 

Artikel 2.17 Richtlijnen (art. 9.5 WHW) 
 
Het college van bestuur kan richtlijnen vaststellen met het oog op de organisatie en de coördinatie van 
de uitoefening van de in de artikelen 2.19 en 2.20 van dit reglement bedoelde bevoegdheden. 

 

 

Artikel 2.18 Taken en bevoegdheden van het bestuur van de faculteit;  

    algemeen (art. 9.14 WHW) 
 
1. Het bestuur van de faculteit is belast met de algemene leiding van de faculteit. Het bestuur is voorts 

belast met het bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening.  
2. Het bestuur van de faculteit werkt mede aan het bestuur van de universiteit door onder meer het plegen 

van overleg met het college van bestuur terzake van de voorbereiding van het instellingsplan en de 
begroting. 

3. Het bestuur van de faculteit kan, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in zijn geheel 
voor zijn besluiten en handelingen, overgaan tot een onderlinge taakverdeling met inbegrip van de 
tekenbevoegdheid. 

4. Het bestuur van de faculteit brengt deze taakverdeling ter kennis van het college van bestuur en van de 
faculteitsraad en geeft er binnen de faculteit bekendheid aan. 

 
 

Artikel 2.19 Taken en bevoegdheden van het bestuur van de faculteit met 

    betrekking tot het onderwijs en de wetenschapsbeoefening  
    (art. 9.15, 9.17, 9.20 WHW) 
 
Het bestuur van de faculteit is belast met: 
a. het vaststellen van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13 van de wet alsmede de 

regelmatige beoordeling daarvan; 
b. het vaststellen van algemene richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening; 
c. het vaststellen van het jaarlijks onderzoekprogramma van de faculteit; 
d. het houden van toezicht op de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en op het jaarlijks 

onderzoekprogramma, alsmede het uitbrengen van regelmatig verslag hieromtrent aan het college van 
bestuur; 

e. het instellen van de examencommissies en de commissie, bedoeld in artikel 7.29, eerste lid van de wet 
alsmede de benoeming van de leden van die commissies; 

f. de uitvoering van de artikelen 7.8b en 7.9, met uitzondering van de aanwijzing van opleidingen, bedoeld in 
de artikelen 7.8b, derde lid en 7.9, eerste lid van de wet;  

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

h. het verstrekken van een bewijs van toelating als bedoeld in artikel 7.30a, derde lid van de wet, de 
toepassing van artikel 7.30a, vijfde lid, de uitvoering van artikel 7.30c, en 

i. het sluiten van een gemeenschappelijke regeling ten behoeve van een of meer opleidingen met een of 
meer besturen van andere faculteiten; 
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j. het vaststellen van de procedures en criteria met betrekking tot erkenning van verworven competenties; 
k. het uitoefenen van het recht van voordracht tot het verlenen van het doctoraat honoris causa; 
l. het benoemen van een opleidingsdirecteur voor elke opleiding; 
m. de regeling van het bestuur en de inrichting van onderzoekinstituten; 
n. het uitbrengen van voordrachten aan het college van bestuur voor de benoeming van hoogleraren en 

universitaire hoofddocenten, verder hoofddocenten te noemen ; 
o. het vaststellen van het facultaire leerstoelen- en UHD-plan; het plan en de wijzigingen daarin behoeven 

de goedkeuring van het college van bestuur; 
p. het vaststellen van de inrichting van de faculteit; 
q. de vaststelling van het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut, als bedoeld in art. 7.59 van de 

wet. 
 
 

Artikel 2.20 Faculteitsreglement  (art. 9.14 en 9.38 sub b WHW) 
 
1. Het bestuur van de faculteit stelt ter nadere regeling van het bestuur en de inrichting van de faculteit het 

faculteitsreglement vast.  
2. In het faculteitsreglement worden in elk geval regels gesteld omtrent: 
 a. de taken en bevoegdheden van de opleidingsdirecteur, alsmede met betrekking tot de wijze 

 waarop zijn benoeming plaatsvindt (artikel 9.17 lid 3 van de wet); 
 b. de wijze van benoeming en samenstelling van de opleidingscommissie(s) (artikel 9.18 lid 3 van de 

 wet); 
 c. of en welke onderzoekinstituten worden ingesteld (artikel 9.20 lid 1 van de wet); 
 d. het bestuur en het beheer van de onderzoekinstituten (artikel 9.20 lid 2 van de wet); 
 e. het aantal leden van de faculteitsraad (artikel 9.34 lid 3, sub c van de wet); 
 f. de wijze en de organisatie van de verkiezingen van de leden van de raad (artikel 9.34 lid 3,  
  sub d van de wet); 
 g. de zittingsduur van de leden van de faculteitsraad (artikel 9.34 lid 3, sub e van de wet); 
 h. de wijze van inrichting van de faculteit. 
3. Het faculteitsreglement behoeft de voorafgaande instemming van de faculteitsraad (artikel 9.38 van de 

wet). 
4. Het faculteitsreglement behoeft de goedkeuring van het college van bestuur (artikel 9.14 lid 4 van de 

wet). De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 
 
 

Artikel 2.21 Verantwoordings- en inlichtingenplicht van het bestuur van de faculteit 
    (art. 9.16 WHW) 
 
Het bestuur van de faculteit is verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur (en met betrekking 
tot het bacheloronderwijs respectievelijk het graduate onderwijs tevens aan de namens het  College van 
Bestuur optredende dean van het TU/e Bachelor College respectievelijk de dean van de TU/e Graduate 
School). Het verstrekt  het College van Bestuur (en met betrekking tot het bacheloronderwijs respectievelijk 
het graduate onderwijs tevens de dean van het TU/e Bachelor College respectievelijk de dean van de TU/e 
Graduate School) de gevraagde inlichtingen omtrent de faculteit. 

 

 

Artikel 2.22 Opleidingsdirecteur (art. 9.17 WHW) 
 
Het bestuur van de faculteit voorziet in het bestuur van elke opleiding van de faculteit, genoemd in 
artikel 2.2 leden 1 en  2  van dit reglement, door de benoeming van een opleidingsdirecteur. Het bestuur 
benoemt de directeur graduate program tot opleidingsdirecteur van de masteropleidingen binnen zijn domein. 
  

 

Artikel 2.23 Opleidingscommissie (art. 9.18 WHW) 
 
1. Het bestuur van de faculteit stelt voor elke opleiding, genoemd in artikel 2.2 leden 1 en 2 van dit 

reglement of groep daarvan, een opleidingscommissie in. 
 De commissie heeft tot taak: 
 a. advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13 van de wet; 
 b. het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling; 
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 c. het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de opleidingsdirecteur en het 

 bestuur van de faculteit over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de 
  desbetreffende opleiding. 
 De commissie zendt de adviezen, bedoeld onder a en c, ter kennisneming aan de faculteitsraad. 
2.  In het faculteitsreglement worden regels van procedurele aard met betrekking tot de toepassing van het 

eerste lid gesteld en wordt de wijze van benoeming en samenstelling van de opleidingscommissie 
geregeld, met dien verstande dat de helft van het totale aantal leden van de commissie voortkomt uit de 
voor de desbetreffende opleiding ingeschreven studenten. 

3. De advisering als bedoeld in lid 1 van dit artikel dient vooraf te gaan aan de besluitvorming. Het bestuur 
van de faculteit dan wel de opleidingsdirecteur zorgen er voorts voor dat: 

 - de opleidingscommissie in de gelegenheid wordt gesteld met hem/hen overleg te voeren voordat 
 advies wordt uitgebracht; 

 - de opleidingscommissie zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt gesteld van de wijze 
 waarop aan het uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven. 

 
 

Paragraaf 7 Hoogleraren en hoofddocenten 

 

Artikel 2.24 Verantwoordelijkheid; ius promovendi; titel (art. 9.19 WHW) 
 
1.  Tot het personeel van de universiteit behoren in elk geval de hoogleraren. In het benoemingsbesluit wordt 

vermeld het wetenschapsgebied waarop de hoogleraar zijn onderwijs- en onderzoektaken uitoefent. 
2.  De hoogleraren zijn bij uitstek verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het hun toegewezen 

wetenschapsgebied en voor de inhoud van het te geven onderwijs op dat gebied, onverminderd de 
bevoegdheid van het bestuur van de faculteit en de opleidingsdirecteuren. 

3.  Eervol ontslagen hoogleraren behouden nog gedurende vijf jaren na hun eervol ontslag het recht als 
promotor op te treden. 

4.  De hoogleraren zijn gerechtigd de titel professor te voeren. De oud-hoogleraren aan wie om  
gezondheidsredenen, wegens vrijwillig vervroegd uittreden dan wel bij of na het bereiken van de voor de 
openbare dienst geldende functionele leeftijdsgrens eervol ontslag als hoogleraar is verleend, zijn 
eveneens gerechtigd deze titel te voeren. 

 
 

Artikel 2.25 Benoeming hoogleraren en hoofddocenten 
 
1. De voordracht ter benoeming tot hoogleraar dan wel hoofddocent wordt door het bestuur van de faculteit 

aan het college van bestuur uitgebracht. 
2. Ter voorbereiding van de voordracht stelt het bestuur van de faculteit een benoemingsadviescommissie 

in die in meerderheid bestaat uit hoogleraren die op het desbetreffende wetenschapsgebied werkzaam 
zijn. 

3. Het bestuur van de faculteit voegt bij zijn voordracht ter benoeming tot hoogleraar het advies van de 
commissie en de daarbij behorende stukken. 

4. Alvorens haar benoemingsadvies aan het bestuur van een faculteit uit te brengen, pleegt de commissie 
overleg met onder andere de opleidingsdirecteuren en de besturen respectievelijk wetenschappelijk 
directeuren van de betrokken onderzoekscholen/-instituten. In haar advies maakt de commissie melding 
van het resultaat van het overleg. 

5. Over de in lid 1 bedoelde voordracht wint het college van bestuur advies in bij het college voor promoties. 
6. Het college van bestuur kan nadere richtlijnen vaststellen voor de procedure van benoeming van 

hoogleraren en hoofddocenten. 
 
 

Paragraaf 8 Onderzoekinstituten en onderzoekscholen  

 

Artikel 2.26 Onderzoekinstituten binnen de faculteit (art. 9.20 WHW) 
 
1. In het faculteitsreglement kunnen binnen de faculteit onderzoekinstituten worden ingesteld. Het bestuur 

van de faculteit regelt het bestuur en de inrichting van deze onderzoekinstituten. 
2. In het faculteitsreglement worden regels gesteld omtrent het bestuur en beheer van onderzoekinstituten, 

met dien verstande dat de instituten deel uitmaken van de desbetreffende faculteit en dat het beheer 
wordt bepaald door hetgeen in dit reglement ten aanzien van beheer is opgenomen. 
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Artikel 2.27 Onderzoekinstituten en onderzoekscholen tussen faculteiten (art. 9.21 WHW) 
 
1. Tussen de faculteiten van de universiteit zijn de in de bij dit reglement behorende bijlage A genoemde 

interfacultaire onderzoekinstituten en onderzoekscholen ingesteld. 
2. Het college van bestuur regelt bij de instelling van een interfacultair onderzoekinstituut/ onderzoekschool 

het bestuur, het beheer en de inrichting daarvan, met dien verstande dat in elk geval wordt bepaald van 
welke beheerseenheid het desbetreffende onderzoekinstituut en/of onderzoekschool deel uitmaakt en 
voorts dat het beheer daarvan geschiedt op grond van dit reglement. 

 
 

Artikel 2.28 Penvoerder interfacultaire onderzoekinstituten en onderzoekscholen 
 
1. Voor de interfacultaire onderzoekinstituten en onderzoekscholen van de universiteit treedt de in  
 bijlage A genoemde faculteit als penvoerder op. 
2. Het bestuur van de penvoerende faculteit oefent met betrekking tot de interfacultaire onderzoekinstituten 

en onderzoekscholen de taken en bevoegdheden uit als ware het een intrafacultair onderzoekinstituut. 
Het neemt daarbij de regeling als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van dit reglement in acht. 

 

 

Artikel 2.29 Onderzoekinstituten en onderzoekscholen tussen universiteiten  
    (art. 9.23 WHW) 
 
1. De universiteit neemt, op basis van daartoe gesloten interuniversitaire overeenkomsten, deel in de in de 

bijlage B genoemde onderzoekinstituten en onderzoekscholen. 
2. Voor de interuniversitaire onderzoekinstituten en onderzoekscholen waarin de universiteit deelneemt 

treedt de in de bijlage B genoemde faculteit als penvoerder op. 

 

 

Paragraaf 9 Overige instituten (vervallen) 
 
 

Paragraaf 10 Centrale diensten 
 

Artikel 2.31  Instelling 
 
Het college van bestuur stelt de centrale diensten in. De lijst van ingestelde centrale diensten is opgenomen in  
de bij dit reglement behorende bijlage C. 

 

 

Artikel 2.32 Benoeming van directeuren van diensten 
 
Het college van bestuur benoemt de directeuren van de centrale diensten. 
 

 

Artikel 2.33 Taken centrale diensten 
 
Het college van bestuur bepaalt, gehoord de besturen van de faculteiten en de directeuren van de centrale  
diensten, de taken van de centrale diensten. 
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Paragraaf 11 TU/e Bachelor College en TU/e Graduate School 

 

Artikel 2.34   TU/e Bachelor College 
De in artikel 2.2 lid 1 van dit reglement genoemde opleidingen zijn verenigd in het TU/e Bachelor 
College. Het TU/e Bachelor College wordt namens het College van Bestuur geleid door een dean en 
is primair belast met: 
-  de zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het instellingsbeleid en bestuurlijke richtlijnen ten 

aanzien van het bacheloronderwijs; 
-  de kwaliteitszorg ten aanzien van het bacheloronderwijs; en 
-  de zorg voor de vernieuwing en versterking van het bacheloronderwijs. 
Nadere regels omtrent het TU/e Bachelor College en de dean worden gesteld in een afzonderlijk 
reglement. Dit Reglement TU/e Bachelor College wordt vastgesteld door het College van Bestuur. Het 
College van Bestuur informeert de universiteitsraad vooraf over aanpassingen van dit reglement. 

 

 

Artikel 2.35 TU/e Graduate School 
De in artikel 2.2 lid 2, 3 en 4 van dit reglement genoemde opleidingen, alsmede de 
promotieopleidingen zijn verenigd in de TU/e Graduate School. De TU/e Graduate School wordt 
namens het College van Bestuur geleid door een dean en is primair belast met: 
-  de zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het instellingsbeleid en bestuurlijke richtlijnen ten 

aanzien van het graduate onderwijs; 
-  de kwaliteitszorg ten aanzien van het graduate onderwijs; en 
-  de zorg voor de vernieuwing en versterking van het graduate onderwijs. 
Nadere regels omtrent de TU/e Graduate School en de dean worden gesteld in een afzonderlijk 
reglement. Dit Reglement TU/e Graduate School wordt vastgesteld door het College van Bestuur. Het 
College van Bestuur informeert de universiteitsraad vooraf over aanpassingen van dit reglement. 
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HOOFDSTUK III  MEDEZEGGENSCHAP 

 

 

Paragraaf 1 Stelsel 

 

Artikel 3.1  Medezeggenschapsstelsel (art. 9.30 WHW) 
 
1. Op de universiteit is de Wet op de ondernemingsraden niet van toepassing. 
2. De universiteit kent een universiteitsraad zoals bedoeld in artikel 9.31 van de wet. 
3. Elke faculteit kent een faculteitsraad zoals bedoeld in artikel 9.37 van de wet. 
4. De centrale diensten kennen een dienstraad zoals bedoeld in artikel 9.50 van de wet. 
 
 

Paragraaf 2 Universiteitsraad 

 

Artikel 3.2  Universiteitsraad (art. 9.31 WHW) 
 
1. De universiteitsraad bestaat uit 18  leden. 
2. De verdeling van de zetels is als volgt: 
 a. 9 zetels voor het personeel; 
 b. 9 zetels voor de studenten. 
3. Zij die lid zijn van de raad van toezicht, het college van bestuur of het bestuur van een faculteit, alsmede 

de secretaris van de universiteit kunnen niet tevens lid zijn van de raad. 
4. De raad kiest al dan niet uit zijn midden een voorzitter en uit zijn midden een of meer plaatsvervangende 

voorzitters. De voorzitter, of bij diens verhindering een plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de 
raad in rechte. 

 
 

Artikel 3.3  Zittingstermijn 
 
1. De zittingstermijn van de leden van de universiteitsraad bedraagt twee jaar voor personeelsleden en één 

jaar voor studenten. 
2. De voorzitter wordt gekozen voor een periode van twee jaar, tenzij de raad in voorkomend geval anders 

beslist. 

 

 

Artikel 3.4  Verkiezingen 
 
De verkiezingen van de leden van de universiteitsraad worden georganiseerd op basis van het geldende  
kiesreglement. 
 

 

Artikel 3.5  Algemene bevoegdheden en taken (art. 9.32 WHW) 
 
1. Het college van bestuur stelt de universiteitsraad tenminste twee maal per jaar in de gelegenheid de 

algemene gang van zaken in de universiteit met hem te bespreken.  
2. De raad is bevoegd over alle aangelegenheden de universiteit betreffende aan het college van bestuur 

voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. 
3. De raad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de universiteit. 
4. De raad waakt in de universiteit in het algemeen tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert 

in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede de inschakeling van 
gehandicapten en allochtonen. 

5. Het college van bestuur verstrekt de raad aan het begin van het studiejaar schriftelijk de basisgegevens 
met betrekking tot de samenstelling van het college van bestuur, de raad van toezicht, de organisatie 
binnen de universiteit en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid. 

6. Het college van bestuur stelt de raad tenminste eenmaal per jaar schriftelijk in kennis van het door hem in 
het afgelopen jaar gevoerde beleid en van de beleidsvoornemens voor het komende jaar ten aanzien van 
de universiteit op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Het college van bestuur stelt de 
raad onverwijld in kennis van voornemens met betrekking tot de aangelegenheden beschreven in het 
instellingsplan. 
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 7. Onverminderd het vorige lid  verschaft het college van bestuur de raad al dan niet gevraagd, tijdig alle 
inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.Daaronder worden in ieder 
geval begrepen ten minste eenmaal per jaar gegevens over de hoogte en inhoud van de 
arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de instelling werkzame personen, de 
leden van het college van bestuur, en de raad van toezicht. 

 

 

Artikel 3.6  Instemmingsrecht (art. 9.33 WHW) 
 
Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de universiteitsraad voor elk door 
het college van bestuur te nemen besluit met betrekking tot tenminste de vaststelling of wijziging van: 
a. het instellingsplan, bedoeld in artikel 2.2 van de wet; 
b. de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig artikel 1.18 lid 1 van de wet, alsmede 

het voorgenomen beleid in het licht van de uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling, bedoeld in artikel 2.9 
lid 2, tweede volzin, van de wet; 

c. het instellingsspecifieke deel het studentenstatuut, bedoeld in artikel 7.59 van de wet; 
d. het bestuurs- en beheersreglement, bedoeld in artikel 9.4 van de wet; 
e. regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden; 
f. de keuze uit medezeggenschapsstelsels, bedoeld in artikel 9.30 eerste lid van de wet; 
g. het beleid van het instellingsbestuur bij de toepassing van artikel 7.51 van de wet en de regels als 

bedoeld in het vierde lid van dat artikel. 
h. richtlijnen van het college van bestuur inzake de onderwijs- en examenregelingen, bedoeld in artikel 7.13 

van de wet. 
i. de invoering van het bindend studieadvies, alsmede essentiële wijzigingen daarop. 
j. de invoering van de harde knip, alsmede essentiële wijzigingen daarop. 
 

 

Artikel 3.6A Adviesrecht universiteitsraad; adviesrecht studentengeleding (art. 9.33a WHW) 

 
1. Het college van bestuur vraagt voorafgaand advies van de universiteitsraad voor elk door het college van 

bestuur te nemen besluit in ieder geval met betrekking tot: 
a. aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de universiteit betreffen, 
b. de begroting, waaruit onder meer de hoogte van het instellingscollegegeld dient te blijken, alsmede het 

interne bekostigingsmodel en de baseline Campus 2020. 
2. Het college van bestuur vraagt voorafgaand advies van het deel van de universiteitsraad dat uit en door 

de studenten is gekozen, voor elk door het college van bestuur te nemen besluit in ieder geval met 
betrekking tot: 
a. het algemeen personeels- en benoemingsbeleid, tenzij artikel 9.36, tweede lid van de wet, van 

toepassing is, en 
b. het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld, bedoeld in artikel 7.46 van de wet, 
c. de regeling van het instellingsbestuur ten aanzien van de terugbetaling van wettelijk collegegeld, 

bedoeld in artikel 7.48, vierde lid van de wet. 
 

 

Artikel 3.7  Reglement universiteitsraad (art. 9.31 lid 7 en 9.34 WHW) 
 
1. Het college van bestuur stelt met inachtneming van artikel 9.34 van de wet het reglement voor de 

universiteitsraad vast. In het reglement worden tenminste geregeld: 
 a. de aangelegenheden waarover de raad onverminderd artikel 9.33 van de wet, instemmingsrecht 

 heeft; 
 b. de aangelegenheden waarover de raad onverminderd artikel 9.33a van de wet, adviesrecht heeft; 
 c. het aantal leden van de raad; 
 d. de wijze en organisatie van de verkiezingen van de leden van de raad; 
 e. de zittingsduur van de leden van de raad; 
 f. de wijze waarop het college van bestuur informatie verschaft aan de raad; 
 g. de termijnen binnen welke tot instemming of onthouding van instemming dient te worden 

 besloten, en de termijnen binnen welke advies dient te worden uitgebracht; 
 h. de bevoegdheden die door de faculteitsraden worden uitgeoefend; 
 i. de toekenning aan de raad van een overeenkomstige bevoegdheid, als bedoeld in artikel 12, tweede 

lid aanhef en onderdeel d, van de Algemene wet gelijke behandeling waarbij dan artikel 21 lid 2 van de 
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen van overeenkomstige toepassing is; 
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 j. de toekenning aan het deel van de raad dat uit en door het personeel is gekozen van de 
bevoegdheden inzake de arbeidsomstandigheden die krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 
en de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 16 van die wet aan de 
medezeggenschapsraad zijn toegekend ; 

 k. de toekenning aan de raad of het deel van de raad dat uit en door het personeel is gekozen, van de 
bevoegdheden inzake de arbeidsomstandigheden in de universiteit voorzover deze niet betreffen te 
nemen besluiten van het college van bestuur, bedoeld in artikel 9.33 onderdeel e van de wet, en 

 l. welke van de geschillen tussen het college van bestuur en de raad waarvoor de wet niet in een 
 geschillenregeling voorziet, worden voorgelegd aan de commissie voor geschillen, bedoeld in artikel 
 9.39 van de wet, wie het geschil aanhangig kan maken en of daarbij de commissie om bemiddeling 
 dan wel een oordeel wordt verzocht, voorzover de commissie voor geschillen in haar reglement 
 daarvoor de mogelijkheid biedt. 

2. Het college van bestuur legt het reglement, daaronder elke wijziging ervan begrepen, als voorstel aan de 
raad voor en stelt het niet vast dan voorzover het voorstel de instemming van twee derden van het aantal 
leden van de raad heeft verworven. 

3. De universiteitsraad stelt een reglement op voor de zaken van huishoudelijke aard en regelt tevens de 
wijze waarop door het college van bestuur beschikbaar gestelde middelen voor de universiteitsraad en de 
faculteitsraden en eventueel de commissies als bedoeld in artikel 9.47 van de wet worden verdeeld. 

 
 

Artikel 3.8  Openbaarheid en verslag (art. 9.32 lid 7 en 8 WHW) 
 
1. De vergaderingen en vergaderstukken van de universiteitsraad zijn openbaar, tenzij de raad in 

voorkomende gevallen anders beslist. 
2. De raad doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en draagt er zorg voor dat alle bij de 

universiteit betrokkenen van het verslag kennis kunnen nemen. De raad draagt er zorg voor dat de 
agenda's en verslagen van de vergaderingen van de raad worden toegezonden aan het college van 
bestuur, aan de faculteitsraden en aan de eventuele commissies, bedoeld in artikel 9.47 van de wet, en 
ter inzage worden gelegd op een algemeen toegankelijke plaats op de universiteit ten behoeve van 
belangstellenden. De raad stelt de in de vorige volzin bedoelde commissies tenminste eenmaal per jaar 
in de gelegenheid om over aangelegenheden die de desbetreffende commissie in het bijzonder aangaan, 
met hem overleg te voeren. 

 

 

Paragraaf 3 Lokaal overleg 

 

Artikel 3.9  Lokaal overleg (art. 4.5 lid 5 WHW) 
 
Over de regelingen , bedoeld in het eerste en vierde lid van artikel 4.5 van de wet, alsmede over andere 
aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel van de  
universiteit wordt door of namens het college van bestuur  overleg gevoerd met de daarvoor in aanmerking 
komende vakorganisaties van overheids- en onderwijspersoneel op een met deze schriftelijk 
overeengekomen wijze. 
 

 

Paragraaf 4 Faculteitsraad 

 

Artikel 3.10 Faculteitsraad (art. 9.37 en 9.31 lid 2 t/m 6 WHW) 
 
1. De faculteitsraad bestaat uit 10 leden. De raad bestaat voor de helft uit leden die worden gekozen door 

en uit het personeel van de faculteit en voor de helft uit leden die worden gekozen door en uit de 
studenten van de faculteit. 

2. Zij die lid zijn van de raad van toezicht, het college van bestuur of het bestuur van een faculteit daarbij 
tevens inbegrepen de student-adviseur als bedoeld in artikel 9.12 lid 2 van de wet, kunnen niet tevens lid 
zijn van de faculteitsraad. 

3. De faculteitsraad kiest een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter al dan niet uit zijn midden. 
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Artikel 3.11 Zittingstermijn 
 
De zittingstermijn van de leden van de faculteitsraad en de (plaatsvervangend) voorzitter bedraagt 2 jaar  
voor leden van het personeel en 1 jaar voor studenten. 

 

 

Artikel 3.12 Verkiezingen 
 
De verkiezingen van de leden van de faculteitsraad worden georganiseerd op basis van het geldende  
kiesreglement. 

 

 

Artikel 3.13 Algemene bevoegdheden en taken (art. 9.38a WHW) 
 
1. Het bestuur van de faculteit stelt de faculteitsraad tenminste twee maal per jaar in de gelegenheid de 

algemene gang van zaken in de faculteit met hem te bespreken. 
2. De raad is bevoegd over alle aangelegenheden de faculteit betreffende aan het bestuur van de faculteit 

voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. 
3. De faculteitsraad oefent tegenover het bestuur van de faculteit het instemmingsrecht en het adviesrecht 

uit die toekomen aan de universiteitsraad voorzover het aangelegenheden betreft die de faculteit in het 
bijzonder aangaan en de desbetreffende bevoegdheden tevens aan het bestuur zijn toegekend. 

4. Het bestuur van de faculteit verstrekt de raad aan het begin van het studiejaar schriftelijk de 
basisgegevens met betrekking tot de samenstelling van het bestuur van de faculteit, de organisatie 
binnen de faculteit en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid. 

5. Het bestuur van de faculteit stelt de raad tenminste eenmaal per jaar schriftelijk in kennis van het door 
hem in het afgelopen jaar gevoerde beleid en van de beleidsvoornemens voor het komende jaar ten 
aanzien van de faculteit op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Het bestuur van de 
faculteit stelt de raad onverwijld in kennis van voornemens met betrekking tot de aangelegenheden 
beschreven in het faculteitsplan. Voorts verschaft het bestuur van de faculteit de raad al dan niet 
gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. 

6. De personeelsgeleding van de faculteitsraad oefent tegenover het bestuur van de faculteit de rechten uit 
bedoeld in artikel 3.19 van dit reglement, voorzover het aangelegenheden betreft die de faculteit in het 
bijzonder aangaan en de desbetreffende bevoegdheden tevens aan het bestuur zijn toegekend. 

 
 

Artikel 3.14 Instemmingsrecht (art. 9.38 WHW) 
 
Het bestuur van de faculteit behoeft de voorafgaande instemming van de faculteitsraad voor elk door  
hem te nemen besluit met betrekking tot tenminste de vaststelling of wijziging van: 
a. het faculteitsreglement, bedoeld in artikel 9.14 van de wet; 
b. de onderwijs- en examenregeling,  bedoeld in artikel 7.13 van de wet, met uitzondering van de 

onderwerpen, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met g, met uitzondering van de aanwijzing. 
bedoeld in het derde lid, en met uitzondering van de eisen, bedoeld in de artikelen 7.30a, derde lid, derde 
volzin, en 7.30b, eerste lid derde volzin van de wet; 

c. het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut, als bedoeld in art. 7.59 van de wet. 

 

 

Artikel 3.15 Openbaarheid en verslag 
 
1. De vergaderingen en de vergaderstukken van de faculteitsraad zijn openbaar, tenzij de raad in 

voorkomende gevallen anders beslist. 
2. De raad doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en draagt er zorg voor dat alle bij de 

faculteit betrokkenen van het verslag kennis kunnen nemen. De raad draagt er zorg voor dat de agenda's 
en verslagen van de vergaderingen van de raad worden toegezonden aan het bestuur van de faculteit en 
aan de eventuele commissies en ter inzage worden gelegd op een algemeen toegankelijke plaats op de 
faculteit ten behoeve van belangstellenden. De raad stelt de in de vorige volzin bedoelde commissies 
tenminste eenmaal per jaar in de gelegenheid om over aangelegenheden die de desbetreffende 
commissie in het bijzonder aangaan, met hem overleg te voeren. 
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Paragraaf 5 Dienstraad 

 

Artikel 3.16 Dienstraad (art. 9.50 WHW) 
 
1. Ten behoeve van het personeel dat werkzaam is in de in de bijlage bij dit reglement genoemde centrale 

diensten van de universiteit als bedoeld in artikel 2.31 van dit reglement bestaat een dienstraad. 
2. De dienstraad bestaat uit 13 leden. 
3. Zij die lid zijn van het college van bestuur, alsmede de secretaris van de universiteit en de directeur van 

een centrale dienst kunnen niet tevens lid zijn van de dienstraad. 
4. De dienstraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. 
 
 

Artikel 3.17 Zittingstermijn 
 
De zittingstermijn van de leden van de dienstraad bedraagt 2 jaar. 
 

 

Artikel 3.18 Verkiezingen 
 
De verkiezingen van de leden van de dienstraad worden georganiseerd op basis van het geldende  
kiesreglement. 

 

 

Artikel 3.19 Taken en bevoegdheden (art. 9.50 WHW) 
 
1. De dienstraad wordt tijdig in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen aan de directeur van de 

desbetreffende dienst en overleg te voeren over voorgenomen maatregelen met betrekking tot: 
 a. de wijze waarop de arbeids- en dienstvoorwaarden worden toegepast; 
 b. de wijze waarop het algemeen personeelsbeleid bij een centrale dienst wordt uitgevoerd; 
 c. aangelegenheden op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met 
  de arbeid in een centrale dienst; 
 d. de organisatie en werkwijze binnen een centrale dienst; 
 e. de technische en economische dienstuitvoering bij een centrale dienst. 
2. De dienstraad is bevoegd de directeur van de desbetreffende dienst voorstellen te doen met betrekking 

tot de in het eerste lid genoemde aangelegenheden. 
3. de directeur van een centrale dienst behoeft de voorafgaande instemming van de dienstraad voor elke 

maatregel die hij bevoegd is te nemen en waarover de dienstraad op grond van het eerste lid heeft 
geadviseerd. 

 

 

Artikel 3.20 Commissie van advies voor geschillen 

 
1. Er is een commissie van advies voor geschillen inzake het overleg met de dienstraad. 
2. In een afzonderlijk reglement worden nadere regels gesteld omtrent samenstelling, taken en 

bevoegdheden van deze commissie. Dit reglement behoeft de goedkeuring van het college van bestuur. 
 
 

Artikel 3.21 Reglement dienstraad (art. 9.50 WHW) 
 
Het college van bestuur stelt in overeenstemming met de dienstraad een reglement vast met  
betrekking tot de uitoefening van de rechten bedoeld in artikel 3.19 van dit reglement. 
Het reglement bevat in elk geval een geschillenregeling. 
 
 

Artikel 3.22 Voorzieningen 
 
1. De dienstraad wordt het gebruik toegestaan van de voorzieningen waarover hij kan beschikken en die hij 

voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 
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2. Het college van bestuur kan nadere regelingen vaststellen voor de leden van de dienstraad ten aanzien 

van: 
 a.  onkostenvergoeding; 
 b.  formatiecompensatie; 

c. scholing; 
d. budget van de dienstraad, zoals opgenomen in de begroting van de universiteit. 
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HOOFDSTUK IV  BIJZONDERE LEERSTOELEN (art. 9.53 WHW) 

 

 

Artikel 4.1  Aanvraag bevoegdverklaring 
 
1. Het bestuur van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die aan de universiteit een 

bijzondere leerstoel wenst te vestigen, richt daartoe een verzoek aan het college van bestuur. Het 
verzoek bevat een omschrijving van het vak of de vakken waarin onderwijs zal worden gegeven, een 
aanduiding van de faculteit waarin de bijzondere leerstoel zal worden gevestigd en een motivering waaruit 
de wenselijkheid van de leerstoel blijkt. 

2. Bij het verzoek moeten worden overgelegd de statuten van de rechtspersoon en het reglement 
betreffende de oprichting van de leerstoel. 

3. Behalve hetgeen daarin overigens ter voldoening aan wettelijke voorschriften moet worden opgenomen, 
dienen de statuten of het reglement bedoeld in het tweede lid in elk geval te bevatten: 

 a. het voorschrift, dat de leerstoel onder toezicht staat van een college bestaande uit tenminste drie 
 leden, van wie er tenminste één behoort tot het wetenschappelijk personeel van de betrokken 
 faculteit; 

 b. het voorschrift, dat het bestuur, bedoeld in het eerste lid, de bijzonder hoogleraar slechts 
  benoemt na verkregen bekrachtiging door het college van bestuur als bedoeld in artikel 9.55 lid 1 
  van de wet; 
 c. het voorschrift, dat het bestuur, bedoeld in het eerste lid, jaarlijks een verslag van het gedurende het 

 afgelopen studiejaar gegeven onderwijs, doet toekomen aan het college van bestuur. 
 
 

Artikel 4.2  Bevoegdverklaring 
 
1. Het college van bestuur beslist op een verzoek, bedoeld in artikel 4.1 van dit reglement, gehoord het 

bestuur van de betrokken faculteit en na raadpleging van het college voor promoties. Het college van 
bestuur bepaalt de termijn van bevoegdverklaring die in de regel vijf jaar bedraagt. 

2. Het college van bestuur brengt het in artikel 4.1 lid 3 onder c van dit reglement bedoelde verslag ter 
kennis van het college voor promoties en het bestuur van de betrokken faculteit. 
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Hoofdstuk V  DE REGELING RONDOM DE FACILITEIT, KLACHTEN EN GESCHILLEN 

MET BETREKKING TOT STUDENTEN 
 
 

Artikel 5.1 Belanghebbende 

 
Studenten (zowel aankomende, huidige als voormalige studenten) en extranei (zowel aankomende, 
huidige als voormalige extranei) (hierna betrokkenen) kunnen klachten of geschillen aanhangig 
maken bij de in het volgende artikel bedoelde faciliteit. 
 
 

De faciliteit 

 

Artikel 5.2 De faciliteit 

 
1. Er is een faciliteit, die is ondergebracht bij het Onderwijs en Studentenservice Centrum (hierna 

STU), waar betrokkenen klachten en geschillen zowel aan de balie als digitaal via de website 
kunnen indienen. Mondeling ingediende klachten en geschillen worden (verder) in behandeling 
genomen, nadat de student (al dan niet met hulp van de studentenadviseur of studieadviseur) 
het digitaal beschikbare formulier heeft ingediend. 

2. Een orgaan van de instelling dat rechtstreeks een klacht of een geschil van een betrokkene 
ontvangt, zendt het stuk naar de faciliteit voor registratie voordat met de behandeling van het 
geschil wordt gestart. 

3. Indien de faciliteit een klacht of geschil aan een onbevoegd orgaan heeft gezonden, zendt dit 
orgaan het desbetreffende stuk zo spoedig mogelijk terug naar de faciliteit. 

4. Voor de beantwoording van de vraag of de klacht dan wel het geschil tijdig is ontvangen is het 
moment van ontvangst van de klacht of het geschil door de faciliteit leidend.  

5. Een beroep- of bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit bij de 
faciliteit zijn ingediend. 

 
 

Artikel 5.3 Taken van de faciliteit 

 
1. De faciliteit bepaalt of er sprake is van een klacht of een geschil. Een geschil is onder te 

verdelen in een beroep of een bezwaar.  
2. De faciliteit zendt de klacht of het geschil, nadat de datum van ontvangst daarop is aangetekend, 

ter verdere behandeling door met inachtneming van het vierde tot en met zesde lid van dit artikel.  
3. De faciliteit stuurt de betrokkene een ontvangstbevestiging van de ontvangen klacht of geschil.  
4. Klachten worden afgehandeld door de dienst waar diegene werkt waarover is geklaagd, volgens 

het schema dat is opgenomen in bijlage D. 
5. Beroepen worden doorgeleid naar het College van Beroep voor de Examens. 
6. Bezwaren worden doorgeleid naar het bevoegde orgaan, zoals bedoeld in artikel 7.59a, vijfde lid, 

van de wet. 
7. De faciliteit brengt jaarlijks verslag uit over de klachten en geschillen, waarbij wordt vermeld hoe 

deze zijn afgedaan door de instelling.  
 
 

Klachten en geschillen 

 

Artikel 5.4 Definitie klachten 

 
1. Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen met betrekking tot handelingen of 

gedragingen van de instelling of personen die onder haar verantwoordelijkheid vallen. Tegen 
deze handelingen of gedragingen is geen administratief beroep of bezwaar mogelijk.  

2. Het verdient de voorkeur dat betrokkene zich in geval van klachten eerst wendt tot de persoon 
op wie de klacht betrekking heeft of zich wendt tot de persoon die daar gezien zijn positie het 
meest voor in aanmerking komt (het zogenaamde voortraject).  

3. Algemene klachten over beleid/onderwijs of beleidsuitvoering/onderwijsuitvoering worden niet in 
behandeling genomen. 
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Artikel 5.5 Definitie geschillen 

 
1. Geschillen zijn onder te verdelen in beroepen die betrekking hebben op de kwaliteiten van  

studenten en bezwaren die voortvloeien uit wettelijke regelingen.  
2. Beroepen worden afgehandeld door het College van Beroep voor de Examens.  
3. Bezwaren worden afgehandeld door het bevoegde orgaan, nadat zij advies heeft ontvangen van 

de geschillenadviescommissie, zoals bedoeld in artikel 5.8 van deze regeling. 
 

 

Afhandeling van klachten en geschillen 

 

Artikel 5.6 Klachten 

 
1. Klachten worden afgehandeld volgens het schema zoals bijgevoegd als bijlage D. 
2. De behandeling van een klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedraging waarop de 

klacht betrekking heeft, betrokken is geweest. 
3. Het tweede lid is niet van toepassing indien de klacht betrekking heeft op een gedraging van de 

instelling zelf dan wel de voorzitter of een lid daarvan.  
4. De dienst, faculteit of instelling is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft 

op een gedraging: 
- waarover reeds een klacht is ingediend die is behandeld 
- die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden 
- waartegen door de betrokkene bezwaar gemaakt had kunnen worden 
- waartegen door de betrokkene beroep kan worden ingediend, tenzij die gedraging bestaat uit 
het niet tijdig nemen van een besluit 
- die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie 
dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest 
- zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een 
vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging 
van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier 
van justitie of een vervolging gaande is. 

5. De dienst, faculteit of instelling is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van 
betrokkene dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is. 

6. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt betrokkene binnen vier weken na 
ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.  

7. Aan diegene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht 
gezonden alsmede de daarbij meegezonden stukken. 

8. De dienst, faculteit of instelling stelt de betrokkene en degene op wiens gedraging de klacht 
betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord. 

9. Van het horen kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de 
klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. 

10. Van het horen wordt een verslag gemaakt. 
11. De dienst, de faculteit of de instelling handelt de klacht af binnen zes weken. 
12. De dienst, de faculteit of de instelling kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. 

Van de verdaging wordt schriftelijke mededeling gedaan aan de betrokkene en aan diegene op 
wiens gedraging de klacht betrekking heeft. 

13. De dienst, de faculteit of de instelling stelt de betrokkene schriftelijk en gemotiveerd in kennis 
van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de 
eventuele conclusies die hij daaraan verbindt. 

14. Tegen een besluit inzake de afhandeling van een klacht kan geen beroep worden ingesteld. 
15. Bij de kennisgeving wordt vermeld binnen welke termijn de klager een verzoekschrift bij de 

nationale ombudsman kan indienen.  
 
 

Artikel 5.7 College van Beroep voor de Examens 

 
1. Er is een College van Beroep voor de Examens (hierna CBE), dat bevoegd is kennis te nemen 

van de beslissingen, zoals bedoeld in artikel 7.61 van de wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek. Tevens is het mogelijk beroep in te stellen tegen een beslissing die 
in strijd met het recht is genomen.   

2. Het CBE gaat na of een minnelijke schikking tussen partijen mogelijk is, voordat het CBE het 
beroep in behandeling neemt.  
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3. De secretaris van het CBE zendt het beroepschrift  naar het orgaan of de examencommissie 
waartegen het beroep is gericht. Indien de examinator tegen wie het beroep is gericht, lid is van 
de examencommissie, neemt hij geen deel aan de beraadslaging. 

4. Binnen drie weken laat het orgaan of de examencommissie aan het CBE weten waartoe het 
beraad heeft geleid, onder overlegging van de daarop betrekking hebbende stukken.  

5. Wanneer een minnelijke schikking niet mogelijk is gebleken, wordt het beroepschrift door het 
CBE in behandeling genomen. 

6. Het CBE beslist binnen tien weken na ontvangst van het beroepschrift. 
7. Indien onverwijlde spoed dat vereist kan de voorzitter van het CBE een voorlopige voorziening 

treffen op verzoek van de betrokkene die het beroepschrift heeft ingediend.  
8. De voorzitter beslist op dit verzoek na het desbetreffende orgaan dan wel de desbetreffende 

examinator te hebben gehoord, althans te hebben opgeroepen. De betrokkene kan tegen een 
uitspraak op een beroep in beroep gaan bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs te 
Den Haag. 

9. Het college van bestuur stelt een reglement van orde op voor het CBE waarin in ieder geval 
nadere regels worden gesteld ten aanzien van: 
a. de omvang en samenstelling van het CBE; 
b. indien nodig, de splitsing in kamers, alsmede de verdeling van de werkzaamheden over de 
verschillende kamers; 
c. de zittingstermijn van de leden en eventuele plaatsvervangende leden van het CBE; 
d. de wijze waarop het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van het CBE eindigt: 
e. de minnelijke schikkingsprocedure en de gevallen waarin deze procedure achterwege kan 
worden gelaten 
f. de wijze waarop in het secretariaat van het CBE wordt voorzien, alsmede 
g. de wijze waarop de voorzitter wordt vervangen. 
 

 

Artikel 5.8 Geschillenadviescommissie 

  
1. Er is een geschillenadviescommissie die tot taak heeft het bestuur van een faculteit of het 

college van bestuur te adviseren over bezwaren die gerelateerd zijn aan de WHW of de daarop 
gebaseerde regelingen. De leden van de geschillenadviescommissie zijn functioneel 
onafhankelijk. 

2. De geschillenadviescommissie hoort de betrokkene, alvorens tot advisering over te gaan. 
3. De geschillenadviescommissie gaat na of een minnelijke schikking tussen partijen mogelijk is. 
4. Indien sprake is van onverwijlde spoed kan de voorzitter van de geschillenadviescommissie 

desgevraagd bepalen dat de geschillenadviescommissie zo spoedig mogelijk advies uitbrengt 
aan het college van bestuur.  

5. De voorzitter bepaalt binnen een week na ontvangst van het bezwaar of sprake is onverwijlde 
spoed en brengt de betrokkene en het instellingsbestuur zo spoedig mogelijk hiervan op de 
hoogte. Vervolgens neemt het college van bestuur binnen vier weken een besluit in het geval er 
sprake is van onverwijlde spoed.  

6. Het advies van de geschillenadviescommissie wordt schriftelijk uitgebracht en bevat een verslag 
van het horen. 

7. Het college van bestuur beslist in overige gevallen binnen tien weken na ontvangst van het 
bezwaar door de faciliteit. 

8. Indien de beslissing op het geschil afwijkt van het advies van de geschillenadviescommissie, 
wordt in de beslissing op bezwaar de reden voor die afwijzing vermeld en wordt het advies met 
de beslissing meegezonden. 

9. De betrokkene kan tegen een uitspraak op een bezwaar in beroep gaan bij het College van 
Beroep voor het hoger onderwijs te Den Haag. 

10. Het college van bestuur kan een reglement voor de geschillenadviescommissie vaststellen, 
waarin in ieder geval nadere regels worden gesteld ten aanzien van: 
a. de omvang en samenstelling van de geschillenadviescommissie  
b. de zittingstermijn van de leden en eventuele plaatsvervangende leden van de 
adviescommissie; 
c. de wijze waarop het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van de commissie 
eindigt; 
d. de wijze waarop in bet secretariaat van de commissie wordt voorzien; 
e. de wijze waarop de voorzitter wordt vervangen. 
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HOOFDSTUK VI  HET BEHEER VAN DE UNIVERSITEIT 

 

 

Artikel 6.1  Beheerseenheden 
 
Het college van bestuur deelt de universiteit in de volgende beheerseenheden in: 
a. de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences; 
 de faculteit Wiskunde en Informatica; 
 de faculteit Werktuigbouwkunde; 
 de faculteit Electrical Engineering; 
 de faculteit Technische Natuurkunde; 
 de faculteit Scheikundige Technologie; 
 de faculteit Bouwkunde; 
 de faculteit Biomedische Technologie; 
 de faculteit Industrial Design; 
b. de centrale diensten die in bijlage C bij dit reglement zijn opgenomen; 
 

 

Artikel 6.2  Mandaat 
 
1. Het college van bestuur verleent mandaat inzake het beheer aan de besturen van de faculteiten en aan 

de directeuren van de diensten als bedoeld in artikel 6.1. sub c van dit reglement. De verlening van een 
mandaat geschiedt schriftelijk. Het college van bestuur geeft daarbij de nadere beperkingen van het 
mandaat aan. 

2.     Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen de universiteit, inbegrepen daaraan gelieerde 
instellingen, en gemandateerden wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij 
belangenverstrengeling, of de schijn daarvan, op kan treden, zijn expliciet van het mandaat uitgezonderd. 
Besluitvorming geschiedt in deze gevallen door het college van bestuur, na overleg met de 
gemandateerde. Een gemandateerde meldt een mogelijk optredende belangenverstrengeling, of schijn 
daarvan, terstond aan het college van bestuur. 

3.  Binnen de grenzen van dit mandaat is de gemandateerde bevoegd namens en onder 
verantwoordelijkheid van het college van bestuur zelfstandig zaken af te doen en stukken te tekenen met 
inachtneming van het ten aanzien van de gemandateerde bevoegdheid bij of krachtens de wet bepaalde 
met inbegrip van dit reglement en de desbetreffende regels, richtlijnen en instructies van het college van 
bestuur. De ondertekening van stukken geschiedt namens het college van bestuur, gevolgd door naam 
en functie van gemandateerde.  

4. Het college van bestuur kan ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid per geval of 
in het algemeen instructies geven. 

5. Een mandaat kan door de gemandateerde niet aan een andere medewerker bij wege van submandaat 
worden doorgegeven zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van het college van bestuur. Op het 
submandaat zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing, met dien verstande 
dat ondertekening geschiedt namens het college van bestuur, gevolgd door naam en functie van de 
subgemandateerde. 

6. Verrichtingen, handelingen, beschikkingen, toezeggingen welke de universiteit binden of verbinden, 
kunnen slechts namens het college van bestuur geschieden door medewerkers die daartoe van het 
college van bestuur een op schrift gestelde bevoegdheid hebben ontvangen. 

7. Een mandaatbevoegdheid wordt door de gemandateerde niet dan na overleg met het college van bestuur 
uitgeoefend indien: 

 a. het naar het oordeel van de gemandateerde een zaak van principiële of controversiële aard betreft,  
  tenzij het college van bestuur daarover reeds een standpunt heeft bepaald; 
 b. het een zaak betreft waarbij de voorgeschreven wijze van beraad of behandeling nog niet is  
  voltooid; 
 c. aan het college van bestuur melding moet worden gemaakt van belangrijke nevenaspecten of  
  bijkomende gevolgen van een te nemen besluit of van een reeks genomen besluiten, waaronder  
  in elk geval is begrepen het ontstaan van een gerede kans op een gerechtelijke procedure. 
8. Een mandaatbevoegdheid wordt door de gemandateerde niet uitgeoefend indien het college van bestuur 

te kennen geeft de afhandeling van de zaak aan zich te houden, dan wel aan zich te trekken in de 
gevallen die in het mandaat of enige instructie zijn aangegeven. 
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9. Mandaat wordt in ieder geval niet verleend, indien het betreft een bevoegdheid: 
 a. tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij in de mandaatverlening in die 
  bevoegdheid is voorzien; 
 b. tot het beslissen op een bezwaar- of beroepschrift; 
 c. tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een  
  bestuursorgaan van de universiteit. 
10. Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als besluit 

van het college van bestuur. 
11. Het college van bestuur blijft te allen tijde bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen. 
12. Het college van bestuur kan het verleende mandaat te allen tijde beëindigen. Beëindiging geschiedt 

schriftelijk. Het besluit tot beëindiging is gemotiveerd. 
13. De gemandateerde kan het college van bestuur verzoeken het mandaat terug te nemen. 
14. Het college van bestuur kan aan medewerkers mandaat verlenen op andere gebieden dan de in lid 1 

genoemde. Op dit mandaat is het bepaalde in dit reglement van overeenkomstige toepassing. 
 
 

Artikel 6.3  Uitvoering beheerstaak 
 
1. In het kader van de interne taakverdeling binnen het bestuur van de faculteit wijst het bestuur van de 

faculteit de directeur bedrijfsvoering aan als beheerder en verleent het hem de bevoegdheid om namens 
het bestuur van de faculteit stukken te ondertekenen ter uitvoering van het mandaat. 

2. Het college van bestuur belast de beheerder van die beheerseenheid, waarin het bureau en/of 
secretariaat is ondergebracht van een commissie waaraan middelen ter beschikking zijn gesteld, met het 
beheer van deze middelen. 

3. Het bestuur van de faculteit wijst een vaste plaatsvervanger aan uit zijn midden voor de in lid 1 bedoelde 
taken. 

4. De beheerder van een centrale dienst is verplicht onder goedkeuring van het college van bestuur een 
vaste plaatsvervanger aan te wijzen ter uitvoering van het mandaat. 

5. Met inachtneming van het bepaalde in dit reglement kan de beheerder nadere regelingen treffen met 
betrekking tot de uitvoering van zijn taak; deze regelingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. 

6. Over een voorgenomen regeling als bedoeld in lid 1 wordt tevoren overleg gepleegd met het college van 
bestuur. 

 

 

Artikel 6.4  Tekenbevoegdheid 

 
1. De beheerder kan aan onder hem ressorterende medewerk(st)ers afhandelings- en tekenbevoegdheid 

voor bepaalde beheersaangelegenheden verlenen. 
2. De beheerder verstrekt het college van bestuur en de daarvoor in aanmerking komende instanties bij de 

inwerkingtreding van dit reglement een overzicht van de door hem verleende afhandelings- en 
tekenbevoegdheid en vervolgens van daarin aangebrachte wijzigingen. 

 

 

Artikel 6.5  Rapportage en verantwoording 

 
1. Binnen het kader van de wettelijke bepalingen inzake verantwoording stelt het college van bestuur  regels 

vast met betrekking tot de inhoud en frequentie van rapportage en verantwoording. Het college van 
bestuur kan eisen en voorschriften formuleren waaraan de rapportage en verantwoording moet voldoen. 

2. Het college van bestuur kan incidenteel dan wel regelmatig onderzoeken instellen of laten instellen naar 
de rechtmatigheid, efficiëntie en effectiviteit van werkzaamheden binnen de beheersorganisatie. 

3. Het college van bestuur formuleert de opdracht voor een dergelijk onderzoek en bepaalt aan wie de 
opdracht wordt verleend. In de opdracht wordt tevens de verslaglegging geregeld. 

4. Het college van bestuur pleegt terzake van hetgeen in de vorige leden is bepaald overleg met de 
besturen van de faculteiten onderscheidenlijk de directeuren van centrale diensten. 

5. Elk lid van het personeel van de universiteit is gehouden aan de met een dergelijk onderzoek belaste 
 functionaris(sen) alle in het belang van het onderzoek gevraagde inlichtingen te verschaffen. 
6. Voor het afgeven van de verklaring als bedoeld in artikel 2.9, lid 3 van de wet wijst het College van 
 Bestuur in overeenstemming met de raad van toezicht een externe accountant aan. 
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Artikel 6.6  Geschillen inzake beheersaangelegenheden 

 
Geschillen inzake beheersaangelegenheden worden voorgelegd aan het college van bestuur,  
een en ander behoudens toepassing van de Algemene wet bestuursrecht. 
Het college van bestuur neemt terzake geen beslissing zonder betrokkenen te hebben 
gehoord. 
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HOOFDSTUK VII  OVERLEGVORMEN/INFORMATIESYSTEMEN 

 

 

Paragraaf 1 Overlegstructuur integraal management 

 

Artikel 7.1  Bestuurlijk Overleg (BO) 
 
1. In de regel vindt eenmaal per twee weken onder leiding van de voorzitter van het college van bestuur het 

Bestuurlijk Overleg plaats. 
2. Aan het Bestuurlijk Overleg nemen deel de leden van het college van bestuur, de secretaris van de 

universiteit en de decanen van de faculteiten. 
3. De decanen van de faculteiten kunnen zich laten vervangen door een ander lid van het bestuur van de 

faculteit. 
4. In het Bestuurlijk Overleg wordt onder andere aan de hand van de bestuurlijke kalender vastgesteld op 

welke wijze de voorbereiding van de besluitvorming van bestuurs- en beheersbeslissingen zal 
plaatsvinden en worden bestuurs- en beheersaangelegenheden inhoudelijk besproken. 

5. Het Bestuurlijk Overleg kan zich doen bijstaan door adviseurs. 
6. Het college van bestuur voorziet in de administratieve ondersteuning van het Bestuurlijk Overleg. 

 

 

Paragraaf 2 Werkoverleg 

 

Artikel 7.2  Overleg 
 
De besturen van de faculteiten onderscheidenlijk de directeuren van de centrale diensten zien 
er op toe dat binnen de beheerseenheid, werkoverleg plaatsvindt tussen leidinggevenden en  
personeelsleden. 

 

 

Paragraaf 3 Informatiesystemen van de universiteit 

 

Artikel 7.3  Systemen 
 
1. Het college van bestuur bepaalt na overleg met het Bestuurlijk Overleg welke informatiesystemen worden 

geacht te behoren tot de informatiesystemen van de universiteit. 
2. Het college van bestuur wijst functionarissen aan die belast zijn met het beheer van de 

informatiesystemen van de universiteit. 
3. De besturen van de faculteiten en de directeuren van de centrale diensten zijn ervoor verantwoordelijk 

dat registratie, gegevensverwerking en informatieverzorging van alle beheersactiviteiten plaatsvinden met 
behulp van deze systemen en met inachtneming van de daarvoor zowel wettelijk als intern vastgestelde 
regels. 
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HOOFDSTUK VIII  OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

 

 

Artikel 8.1 
 
De bij de universiteit bestaande beheersvoorschriften blijven van kracht voor zover zij niet in strijd zijn 
met dit reglement. 
 
 

Artikel 8.2 
 
1. Geschillen over de interpretatie van dit reglement worden beslecht door het college van bestuur. 
2. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college van bestuur. 
 
 

Artikel 8.3 
 
Dit reglement kan worden aangehaald als “Bestuurs- en Beheersreglement TU/e” en treedt in 
werking met ingang van de dag volgend op die van de goedkeuring door de raad van toezicht. 
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Bijlage A  Interfacultaire onderzoekinstituten en onderzoekscholen 
 
 
Stevin Centrum 
TUE faculteiten: Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie, Wiskunde & Informatica en 
Werktuigbouwkunde (penvoerder) 
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Bijlage B Interuniversitaire onderzoekinstituten en onderzoekscholen  
 
I. Interuniversitaire onderzoekscholen met de TUE als penvoerder 
  
 Communication technology: Basic Research and Applications (COBRA) 
 TUE faculteiten: ST, TN, E (penvoerder) 
 
 Euler Institute for Discrete Mathematics and its Applications (EIDMA) 
 TUE faculteiten: E en W&I (penvoerder) 
 
 Engineering Mechanics (EM) 
 TUE faculteiten: W&I, TN, W (penvoerder) 
 
 Centrum voor Plasmafysica en Stralingstechnologie (CPS) 
 TUE faculteiten: E en TN (penvoerder) 
 
 Business Engineering and Technology Application (BETA) 
 TUE faculteiten: W&I en TM (penvoerder) 
 
 Instituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek (IPA) 
 TUE faculteiten: W en W&I (penvoerder) 
 
 Eindhoven Polymer Laboratories 
 TUE faculteiten: TN, ST, BMT en W (penvoerder) 
 
 J.F. Schouten School for User-System Interaction Research  
 TUE faculteit: TM (penvoerder) 
 
 Matter Materials Analysis, Testing, Technology and Research 
 TUE faculteiten: W&I, TN en ST (penvoerder) 
 
 Eindhoven Centre for Innovation Studies (ECIS) KNAW erkenning wordt aangevraagd 
 TUE faculteit: TM (penvoerder) 
 
 Building Physics and Systems  
 TUE faculteit: B (penvoerder) 

 
 USO-Built 

TUE faculteit: B(penvoerder) 
 

II. Interuniversitaire onderzoekscholen waarin de TUE participeert 
 

 Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Katalyse (NIOK) per 01.01.2001 
 TUE faculteiten: TN en ST (penvoerder) 
 
 J.M. Burgerscentrum - interuniversitair instituut voor stromingsleer 
 TUE faculteiten: W, Wsk/I en TN (penvoerder) 
 
 Integraal Construeren voor de Bouw 
 TUE faculteit: B 
 
 Onderzoekschool Procestechnologie (OSPT) 
 TUE faculteit: W en ST (penvoerder) 
 
 Onderzoekschool Theoretische Fysica 
 TUE faculteit: TN 
 
 Netherlands Graduate School of Housing and Urban Research (NETHUR) 
 TUE faculteit: B 
 
 Onderzoekschool Systeemtheorie en Regeltechniek (DISC) 
 TUE faculteiten: TN, W, W&I, E (penvoerder) 
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 School voor Informatie- en KennisSystemen (SIKS)  
 Faculteit: W&I  
 
 Thomas Stieltjes Institute for Mathematics 
 Faculteit: W&I 
 

N.W. Posthumus Instituut als Onderzoekschool voor Economische en Sociale 
Geschiedenis 

 Faculteit: TM 
 
 Integrale Productie Vernieuwing (IPV)  
 Faculteit: W 
 
 Interuniversitair Centrum voor Onderwijskunde (ICO) 
 TULO
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Bijlage C Centrale diensten 
 
  
 Dienst Algemene Zaken (DAZ) 
  
 Dienst Personeel en Organisatie (DPO) 
 
 Dienst Financiële en Economische Zaken (DFEZ) 
  
 Dienst Huisvesting (DH) 
  
 Informatie Expertise Centrum (IEC) 
 
 Dienst Interne Zaken (DIZ) 
 
 Dienst Informatie en Communicatie Technologie (DICT) 
 
 Equipment & Prototype Center (EPC) 
 
 Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) 
 
 Communicatie Expertise Centrum (CEC) 
 
 Innovation Lab (IL) 
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Bijlage D. Schema klachtafhandeling  
 

Klacht heeft betrekking op gedragingen en 

handelingen van het bestuursorgaan: 

Behandeling door: 

Faculteit/bacheloronderwijs Opleidingsdirecteur 
bacheloropleiding 

Faculteit/(post-)graduate degree onderwijs Directeur graduate program 

Dienst  Directeur van de dienst  

Opleidingsdirecteur bacheloropleiding 
Directeur graduate program 

Decaan van de faculteit 

Directeur van de dienst Secretaris van de universiteit 

 

 
 

 


