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Reglement Universitaire Commissie voor het Onderwijs (UCO)  
 
 
Herzien Reglement per september 2020 
 
Hoofdstuk I Algemeen  
 
Artikel 1  
In dit reglement wordt verstaan onder:  
UCO: de Universitaire Commissie voor het Onderwijs;  
het College van Bestuur: het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.  
 
Artikel 2  
Er is een Universitaire Commissie voor het Onderwijs (UCO).  
 
Hoofdstuk II Taak van de UCO  
 
Artikel 3  
De UCO adviseert het College van Bestuur, desgevraagd of uit eigen beweging, over 
aangelegenheden betreffende het onderwijs binnen de universiteit, waaronder:  

a. de organisatie van het onderwijs; 
b. onderwijsbeleid; 
c. onderwijskwaliteitszorg; 
d. het onderwijsjaarverslag; 
e. het concept instellingsplan.  

 
Artikel 4 
1. De in artikel 3 sub b, bedoelde advisering omvat ten minste het beoordelen van 

zelfstudierapporten van opleidingen die in dat jaar worden bezocht door een 
visitatiecommissie.  
 

2. Deze beoordeling geschiedt vóórdat bedoelde rapporten naar de visitatiecommissie 
worden gezonden.  
 

3. Deze beoordeling geschiedt in de vorm van een advies aan de betreffende faculteit.  
 

Artikel 5  
De overige advisering als bedoeld in artikel 3 kan ook aan het desbetreffende 
faculteitsbestuur gericht worden door tussenkomst van het College van Bestuur.  
 
 
Hoofdstuk III Werkwijze van de UCO  
 
Artikel 6  
De UCO deelt na elke vergadering aan het College van Bestuur mee tot welke adviezen de 
voorstellen over onderwerpen die tot de aangelegenheden van de Commissie behoren 
aanleiding geven.  
 
Artikel 7  
Het College van Bestuur verschaft de UCO alle inlichtingen die van belang zijn om haar taak 
uit te kunnen oefenen.  
 
Artikel 9  
1. De UCO kan zich doen bijstaan door deskundigen.  
 
2. De UCO kan, al dan niet uit haar midden, werkgroepen samenstellen ter voorbereiding  
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van door haar uit te brengen adviezen.  
 
Artikel 10  
1.  De UCO vergadert bij voorkeur achtmaal per jaar.  
 
2.  De UCO komt ook in vergadering bijeen indien tenminste de helft van de leden daartoe, 

onder opgaaf van redenen, die wens te kennen heeft gegeven.  
 
 
Hoofdstuk IV Samenstelling van de UCO  
 
Artikel 11  
1.  De UCO bestaat uit de volgende leden, te benoemen door het College van Bestuur:  

 
a. één staflid uit elke faculteit en het Honours College, te benoemen op voordracht van de 
betrokken faculteitsbesturen respectievelijk de Dean van het Honours College. De leden 
hebben een managementfunctie op het gebied van onderwijs zoals gespecificeerd in 
artikel 3.  
 
b. vier studentleden, te benoemen op voordracht van een benoemingsadviescommissie, 
die wordt ingesteld door de UCO. Bij de benoeming van studentleden wordt gestreefd 
naar een evenwichtige verdeling van studentleden over faculteiten en/of 
wetenschapsgebieden. 

 
2.   De zittingstermijn van de onder artikel 11 lid 1 sub a bedoelde stafleden is gekoppeld aan 

de functie die dit lid vervult binnen de faculteit respectievelijk het Honours College.  
Indien een lid een andere functie aanvaardt loopt de zittingstermijn hierdoor af en wordt 
het faculteitsbestuur respectievelijk de Dean van het Honours College verzocht een 
nieuw lid voor te dragen.  

 
3. De zittingstermijn van de onder artikel 11 lid 1 sub b bedoelde studentleden bedraagt één 

jaar. Studentleden kunnen maximaal één keer worden herbenoemd.  
 
Artikel 12  
1. De voorzitter van de UCO wordt, op voordracht van de leden, uit hun midden benoemd  

door het College van Bestuur. 
  

2. De UCO wordt in haar taken ondersteund door het Bureau van de Universiteit.  
 
Artikel 13 
1. Eén van de leden van het College van Bestuur en/ of de studentassessor van het College 

van Bestuur kan als toehoorder de vergaderingen van de UCO bijwonen.  
 

2. Een lid van de Universiteitsraad kan als toehoorder de vergaderingen van de UCO 
bijwonen. Deze toehoorder wordt benoemd op voordracht van de Universiteitsraad. De 
voordracht geschiedt voor een periode van 1 jaar. 

 
Artikel 14  
Dit reglement kan worden aangehaald als UCO-reglement.  
 
Artikel 15  
Dit reglement treedt in werking een dag na vaststelling door het College van Bestuur.  
 
Aldus vastgesteld door het College van Bestuur op 11 augustus 2020. 
 
 


