
Raad van Toezicht

College van Bestuur

Faculteitsbesturen

Universiteitsraad

Faculteitsraden

Opleidingscommissies

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de universiteit is belast met het toezicht op het bestuur en beheer van de 
gehele universiteit.

College van Bestuur
Het College van Bestuur (CvB) is het centrale bestuursorgaan van de universiteit. De leden worden be-
noemd door de Raad van Toezicht. Het College wordt ondersteund door het Bureau van de Universiteit.
Het CvB is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht en dient aan de Raad van Toezicht 
toestemming te vragen voor nevenfuncties. 

Faculteitsbestuur
Het Faculteitsbestuur (Fb) is belast met de integrale verantwoordelijkheid voor het bestuur en beheer 
van de faculteit en met het toezicht op de kwaliteit van (de uitvoering van) het onderwijs en het onder-
zoek. Het Fb stelt de begrotingen vast en verdeelt de beschikbare formatie.

Universiteitsraad
De leden van de Universiteitsraad vertegenwoordigen de academische gemeenschap en vormen het 
hoogste democratisch gekozen orgaan binnen het bestuur van de universiteit. Zowel studenten als 
personeelsleden kunnen zich voor de raad kandideren. 

Faculteitsraad
De Faculteitsraad is het officiële adviesorgaan van de faculteit. Door middel van instemmingsrecht 
en/of adviesrecht heeft de faculteitsraad invloed op onderwijsprogramma’s, onderzoek, budget, per-
soneelsbeleid, begrotingen, regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, huisvesting en 
organisatorische veranderingen.

Opleidingscommissies
De opleidingscommissie is met de Wet Versterkings Bestuurskracht een medezeggenschapsorgaan 
geworden. De opleidingscommissie heeft instemming op onderdelen van de onderwijs- en examen-
regeling van de betreffende opleiding en geeft advies aan de betreffende opleidingsdirecteur en het 
faculteitsbestuur. 
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