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Hoofdstuk I Algemeen 
 
Artikel 1 
1. In dit reglement wordt verstaan onder de wet: de Wet op het hoger onderwijs en weten-

schappelijk onderzoek. 
De overige in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien ze ook voorkomen in de 
wet, dezelfde betekenis als in de wet.  

2. In de bijlagen bij dit reglement zijn alle regelingen opgenomen van de commissies die een vaste 
taak uitoefenen binnen de faculteit.  

 
 

Hoofdstuk II De bestuursorganisatie 
 
Paragraaf 1 Het faculteitsbestuur 
 
Artikel 2 
1. Na overleg met het faculteitsbestuur, dat de faculteitsraad daarover hoort, benoemt het College 

van Bestuur de leden van het faculteitsbestuur, dat uit drie vier leden bestaat. Dit betreft een 
experiment voor de duur van 3 jaar van 1 november 2020 tot 1 november 2023. Er vindt na een 
jaar een tussentijdse evaluatie plaats. 

2. Bij de benoeming van het faculteitsbestuur wijst het College van Bestuur de voorzitter en de 
plaatsvervangend voorzitter aan en bepaalt de portefeuilleverdeling over de bestuursleden, 
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in zijn geheel voor zijn besluiten en 
handelingen. 

3. De zittingstermijn van het faculteitsbestuur is conform de beleidsnotitie facultaire bestuurder 
RUG.  

 
Artikel 3 
1. Het faculteitsbestuur nodigt de studentleden van de faculteitsraad uit om een student aan te 

wijzen die voor een termijn van één jaar de vergaderingen van het faculteitsbestuur met advise-
rende stem zal bijwonen. 

2. De in lid 1 bedoelde student kan niet tevens deel uitmaken van de studentengeleding van de 
faculteitsraad.      

3. Alvorens de studentenfractie van de raad een student aanwijst, zoals bedoeld in lid 1, overlegt 
zij hierover met de voorzitter van het faculteitsbestuur. 

 
Artikel 4 
1. Het faculteitsbestuur kan, met inachtneming van artikel 2 lid 2, overgaan tot een nadere 

onderlinge taakverdeling.  
2. Het faculteitsbestuur brengt de portefeuilleverdeling en het besluit als onder lid 1 bedoeld ter 

kennis van het college van bestuur en van de faculteitsraad en geeft er binnen de faculteit op 
ruime schaal bekendheid aan.  

 
Artikel 5 
Het faculteitsbestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen vast en brengt dit ter 
kennis van de faculteitsraad. 
 
Artikel 6 
De vergaderingen van het faculteitsbestuur zijn niet openbaar. 
 
 
Paragraaf 2 De faculteitsraad 
 
Artikel 7 
1. De faculteitsraad bestaat uit 18 leden: 
 9 leden worden gekozen door en uit het personeel, 
 9 leden worden gekozen door en uit de studenten.  
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2. De zittingstermijn van de personeelsleden bedraagt 2 jaar, die van de studenten 1 jaar. 
3. Degene die wordt gekozen ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats treedt af op 

het tijdstip waarop zijn voorganger zou hebben moeten aftreden. 
4. De zittingstermijn vangt aan op 1 september van het jaar waarin de verkiezingen voor de 

betrokken geleding hebben plaatsgevonden. 
5. Leden van het college van bestuur, van de raad van toezicht en van het faculteitsbestuur 

kunnen geen deel uitmaken van de faculteitsraad. 
6. Aan het eind van hun zittingsperiode treden de geledingen in haar geheel af, tenzij om 

bijzondere redenen niet in hun opvolging is voorzien. 
7. De aftredende leden van de faculteitsraad zijn terstond herkiesbaar voor een nieuwe 

zittingsperiode. 
8. De verkiezingen van de faculteitsraad worden georganiseerd volgens het Kiesreglement van de 

Universiteit. 
9. De vergaderingen van de faculteitsraad worden in het openbaar gehouden, tenzij de raad met 

inachtneming van het terzake in het reglement van orde bepaalde anders beslist.      
 
Artikel 8 
De bevoegdheden van de faculteitsraad zijn conform artikel 9.34 lid 3, sub h WHW opgenomen in 
het Reglement voor de universiteitsraad onder hoofdstuk 7. 
 
Artikel 9 
Het lidmaatschap van de faculteitsraad eindigt door: 
a. periodiek aftreden; 
b. overlijden; 
c. schriftelijke opzegging; 
d. het verlaten van de faculteitsgemeenschap; 
e. overgang naar een andere geleding bedoeld in artikel 7.   
 
Artikel 10 
1. De faculteitsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en  een vicevoorzitter, zodanig dat één van 

beiden afkomstig is uit de stafgeleding en de ander uit de studentgeleding. 
2. Ter voorbereiding van vergaderingen van de faculteitsraad, vindt er agendaoverleg plaats 

tussen de voorzitter van de faculteitsraad en de voorzitter van het faculteitsbestuur. 
3. Het faculteitsbestuur voorziet in de ambtelijke ondersteuning van de faculteitsraad. 
4. De faculteitsraad stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen. 
 
 

Hoofdstuk III De opleidingen 
 
Paragraaf 1 De opleidingsdirecteur 
 
Artikel 11 
1. Het faculteitsbestuur benoemt voor elke opleiding binnen de faculteit een opleidingsdirecteur 

voor een periode van 3 jaar, tenzij besloten wordt tot een andere benoemingstermijn. De 
directeuren zijn éénmaal herbenoembaar. 

2. Het faculteitsbestuur kan voor meerdere opleidingen dezelfde opleidingsdirecteur benoemen. 
 
Artikel 12 
1. De opleidingsdirecteur is namens het faculteitsbestuur belast met de nadere regeling van de 

onderwijs- en examenregeling. De opleidingsdirecteur bepaalt, in overeenstemming met de 
voorzitter van de desbetreffende basiseenheid van onderwijs en onderzoek, wie bij de 
uitvoering van de onderwijs- en examenregeling betrokken zijn en verzoekt hun 
leidinggevenden hen de nodige aanwijzingen te geven. Indien geen overeenstemming wordt 
bereikt, beslist het faculteitsbestuur. 

2. De opleidingsdirecteur adviseert het faculteitsbestuur over de inhoud, samenstelling en 
programmering van de onderwijs-en examenregeling. 

3.  De opleidingsdirecteur adviseert het faculteitsbestuur over het systeem van interne 
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kwaliteitszorg en de follow-up van externe kwaliteitszorg. 
 
Artikel 13 
De opleidingsdirecteur is aan het faculteitsbestuur verantwoording verschuldigd. Deze 
verantwoording is als volgt ingericht: 
1. De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van de opleiding en de 

rapportage hierover. Hij/zij kan zich hierbij laten bijstaan door een kwaliteitscommissie. 
2. De opleidingsdirecteur stelt telkenjare de begroting, alsmede het jaarverslag voor de opleiding 

op. 
3. Het faculteitsbestuur pleegt minimaal twee maal per jaar overleg met de opleidingsdirecteuren  

over de meerjarenafspraken onderwijs en ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg tussen 
het faculteitsbestuur en het College van Bestuur. 

4. De opleidingsdirecteur rapporteert gevraagd en ongevraagd aan het faculteitsbestuur over alle 
zaken met betrekking tot de desbetreffende opleiding waarvan het bestuur gegeven zijn 
eindverantwoordelijkheid op de hoogte dient te zijn. 

5. De opleidingsdirecteur pleegt minimaal eenmaal per jaar, in het kader van de 
begrotingsvoorbereiding en de meerjarenafspraken over de onderwijsinzet, overleg met de 
voorzitters van de bij de desbetreffende opleiding betrokken basiseenheden, over de inzet van 
personeel in de opleiding. 

6. De opleidingsdirecteur kan zich laten bijstaan door een onderwijscoördinatieteam (OCT). De 
opleidingsdirecteur regelt de samenstelling en de werkwijze van het OCT en stelt het faculteits-
bestuur daarvan op de hoogte. 

 
Paragraaf 2 De opleidingscommissies  
 
Artikel 14 
1. Voor elke opleiding of groep van opleidingen van de faculteit wordt een opleidingscommissie 

ingesteld. De leden van de opleidingscommissies worden benoemd door het faculteitsbestuur. 
Het faculteitsbestuur kan, gehoord de faculteitsraad, bepalen dat één opleidingscommissie 
voor meerdere opleidingen de opleidingscommissie vormt. 

2. In overleg tussen het bestuur van de opleiding onderscheidenlijk de decaan en de   
faculteitsraad kan in dit reglement een andere samenstelling van de opleidingscommissie 
worden vastgelegd dan verkiezing. Jaarlijks wordt vastgesteld of het wenselijk is de andere 
wijze van samenstelling te handhaven. De gekozen wijze van samenstelling dient te worden 
neergelegd in het faculteitsreglement.  

3.  De opleidingscommissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de andere helft uit 
wetenschappelijk personeel. Hierbij dient sprake te zijn van een goede rangemix vanuit het 
wetenschappelijk personeel. 

4. De studentleden van de opleidingscommissie worden middels een open sollicitatieprocedure 
geselecteerd. Vervolgens worden zij door de voorzitter van de commissie voorgedragen aan het 
faculteitsbestuur. Het faculteitsbestuur hoort de studentgeleding in de faculteitsraad over de 
benoeming van de studentleden van de opleidingscommissies.  

5. De overige leden worden voorgedragen door de voorzitters van de aan de desbetreffende opleiding 
verwante basiseenheden van onderwijs en onderzoek. 

6. Aan de opleidingscommissie wordt vanuit de studievereniging van de opleiding een adviserend lid 
toegevoegd.  

7. Het faculteitsbestuur stelt, na overleg met de faculteitsraad, een reglement van orde vast voor de 
vergaderingen van de opleidingscommissies. 

 
Artikel 15 
1. De opleidingscommissie heeft conform artikel 9.18 van de wet tot taak te adviseren over het 

bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De opleidingscommissie heeft 
voorts: 
a. instemmingsrecht ten aanzien van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 

7.13 WHW, met uitzondering van de onderwerpen genoemd in het tweede lid, onder a, 
f, h tot en met u en x, en met uitzondering van de eisen, bedoeld in de artikelen 7.28, 
vierde en vijfde lid, en 7.30b, tweede lid,  
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b. als taak het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en 
examenregeling, 

c. adviesrecht ten aanzien van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13 
WHW, met uitzondering van de onderwerpen ten aanzien waarvan de commissie op 
grond van onderdeel a instemmingsrecht heeft, en 

d. als taak het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen of voorstellen doen 
aan het bestuur van de opleiding, bedoeld in artikel 9.17 WHW, eerste lid, en het 
faculteitsbestuur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de 
desbetreffende opleiding(en). Het bestuur onderscheidenlijk de decaan reageren binnen 
twee maanden na ontvangst van dit voorstel. De opleidingscommissie zendt de adviezen 
en voorstellen, bedoeld onder dit lid ter kennisneming aan de faculteitsraad.  

2. Het faculteitsbestuur en het opleidingsbestuur dragen er zorg voor dat indien een te nemen 
besluit op grond van de wet en dit reglement vooraf voor advies of instemming dient te 
worden voorgelegd aan de opleidingscommissie: 
a. de opleidingscommissie in de gelegenheid wordt gesteld met hen overleg te voeren 

voordat advies wordt uitgebracht of instemming wordt gegeven; 
b. de opleidingscommissie zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld van de wijze 

waarop aan het uitgebrachte advies of de gegeven instemming gevolg wordt  gegeven. 
3. De opleidingscommissie zendt de adviezen, bedoeld in lid 1 tevens ter kennisneming aan de 

faculteitsraad. 
4. Het faculteitsbestuur zendt aan de faculteitsraad ter kennisneming een afschrift van de 

berichten bedoeld in lid 2 onder b van dit artikel. 
5. Het faculteitsbestuur staat de opleidingscommissie het gebruik toe van de voorzieningen 

waarover het kan beschikken, en die de opleidingscommissie voor de vervulling van haar 
taak redelijkerwijs nodig heeft. 

6. Het faculteitsbestuur stelt in overeenstemming met artikel 9.48 van de wet leden van de 
opleidingscommissie in de gelegenheid om gedurende een door het bestuur van de faculteit 
in overeenstemming met de opleidingscommissie gezamenlijk vast te stellen hoeveelheid 
tijd de scholing te ontvangen die de leden van de opleidingscommissie nodig hebben voor de 
vervulling van hun taak. Het personeel van de faculteit wordt in de gelegenheid gesteld deze 
scholing in werktijd en met behoud van salaris te ontvangen.  

 
Artikel 16 
1. De studentleden worden benoemd voor een periode van een jaar. Indien de voorzitter het 

functioneren van het studentlid positief beoordeeld, kan herbenoeming voor nog één jaar 
plaatsvinden. De zittingstermijn is daarmee maximaal twee jaar; hierna kan de student 
opnieuw solliciteren. Het faculteitsbestuur hoort de studentgeleding in de faculteitsraad over 
de benoeming van de studentleden van de opleidingscommissies. 

2. De zittingstermijn van de wp-leden is twee jaar. Zij zijn éénmaal herbenoembaar, conform 
artikel 14, lid 2 van dit reglement. Eenmaal per jaar zal bepaald worden wie dienen af te treden. 
Het Faculteitsbestuur zal deze procedure jaarlijks onder de aandacht van de 
Opleidingscommissie brengen en toezien op naleving ervan. 

3. Lidmaatschap van de opleidingscommissie eindigt door tussentijds aftreden, ontslag, vertrek 
uit de facultaire gemeenschap of overgang naar een andere geleding. 

 
Artikel 17 
1. Het faculteitsbestuur pleegt – in aanwezigheid van de desbetreffende opleidingsdirecteur – 

tenminste eenmaal overleg met elk van de opleidingscommissies binnen de faculteit over alle 
aangelegenheden betreffende het onderwijs. 

2. De opleidingsdirecteur pleegt ten minste tweemaal per jaar overleg met de betrokken 
opleidingscommissie over de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling. 

 
Artikel 18 
De faculteitsraad kan voor wat betreft het aanhangig maken van een geschil in de 
adviesbevoegdheden van de opleidingscommissie(s) treden, voor zover dat strookt met het advies 
van de opleidingscommissie. 
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Paragraaf 3 De toelatingscommissies 
 
Artikel 19  
1. De toelating tot de opleiding alsmede de toelating tot de onderscheidene programma’s is 

door het FB opgedragen aan de toelatingscommissie van de opleiding. Deze wordt gevormd 
door: 
- een lid, tevens voorzitter, aangewezen uit bij voorkeur de hoogleraren die met onderwijs 

in de opleiding zijn belast; 
- een lid / twee leden aangewezen uit het overige wetenschappelijk personeel dat met 

onderwijs in de opleiding is belast. 
2. Een opleidingsdirecteur of een lid van het managementteam van de opleiding kan geen deel 

uitmaken van de commissie. 
3. De benoemingstermijn van de leden is twee jaar. Leden kunnen eenmaal worden 

herbenoemd. 
4. Als adviserend lid, tevens secretaris, wordt aangewezen de studieadviseur voor de opleiding 

(of een overeenkomstige facultaire medewerker) 
5. De benoeming van de leden geschiedt door het faculteitsbestuur. 
 
Paragraaf 4 De examencommissies 
 
Artikel 20 
1. Elke opleiding of groep van opleidingen aan de instelling heeft een                

examencommissie. 
2. De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een 

student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien 
van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. 

 
Artikel 21 
1. Het faculteitsbestuur stelt de examencommissie in en benoemt de leden op basis van hun 

deskundigheid op het terrein van de desbetreffende opleiding of groep   van opleidingen. Ten 
minste één lid is als docent verbonden aan de opleiding of aan een van de opleidingen die tot 
de groep van opleidingen behoort en tenminste één lid afkomstig is van buiten de 
desbetreffende opleiding of een van de opleidingen die tot de groep van opleidingen behoort. 
Voor het overige worden personen benoemd die deskundig zijn op de bij de opleiding 
betrokken vakgebieden, op de inhoud van het onderwijs en op het gebied van toetsing; 

2. De examencommissie kan te allen tijde extern advies inwinnen om haar deskundigheid te 
vergroten. 

3. Een opleidingsdirecteur of een studieadviseur van de opleiding kan geen deel uitmaken van 
de commissie. 

4. Het faculteitsbestuur draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren 
van de examencommissie voldoende wordt gewaarborgd. 

5. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, hoort het bestuur van de faculteit de leden 
van de desbetreffende examencommissie. 

6. De benoemingstermijn van de leden is drie jaar; de leden zijn eenmaal herbenoembaar. 
 

Artikel 22 
1. Naast de taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 20 heeft een examencommissie de 

volgende taken en bevoegdheden: 
a. met inachtneming van artikel 7.11 van de wet en het door het college van bestuur 

vastgestelde model getuigschrift en de bijbehorende documenten, het uitreiken van een 
getuigschrift dan wel een verklaring; 

b. het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens onverminderd artikel 7.12c 
van de wet; 

c. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en 
examenregeling, bedoeld in artikel 7.13 van de wet, om de uitslag van tentamens en 
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examens te beoordelen en vast te stellen; 
d. het door de meest daarvoor in aanmerking komende examencommissie verlenen van 

toestemming aan een student om een door die student samengesteld programma als 
bedoeld in artikel 7.3d van de wet te volgen, waarvan het examen leidt tot het verkrijgen 
van een graad, waarbij de examencommissie tevens aangeeft tot welke opleiding van de 
instelling dat programma wordt geacht te behoren voor de toepassing van deze wet, en 

e. het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens; 
f. het adviseren aan het College van Bestuur omtrent een voornemen tot beëindiging van 

de inschrijving van een student, als bedoeld in artikel 7.42a WHW. 
g. het borgen van de kwaliteit van de organisatie en de procedures rondom tentamens en 

examens. 
2. Het voorzitterschap dan wel lidmaatschap van een lid van de examencommissie eindigt 

indien 
a. de benoemingstermijn verloopt en de voorzitter/het betreffende lid niet voor 

herbenoeming in aanmerking komt of wil komen; 
b. de voorzitter/het lid een functie gaat vervullen die onverenigbaar is met het 

lidmaatschap van de examencommissie; 
c. het dienstverband eindigt (voor de voorzitter/interne leden); 
d. de voorzitter/het lid onderwijs gaat verzorgen binnen één van de onder de 

examencommissie ressorterende opleidingen (voor externe leden); 
e. de voorzitter/het lid het lidmaatschap wenst te beëindigen; 
f. de voorzitter/het lid aantoonbaar handelt tegen de wettelijke kaders en taken van de 

examencommissie in en het faculteitsbestuur de voorzitter/het lid gemotiveerd ontheft 
van zijn taken.  

3. Indien een student of extraneus fraudeert, kan de examencommissie de betrokkene het 
recht ontnemen één of meer door de examencommissie aan te wijzen tentamens of examens 
af te leggen, gedurende een door de examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste 
een jaar. Bij ernstige fraude kan het college van bestuur op voorstel van de 
examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief 
beëindigen. 

4. De examencommissie stelt regels vast over de uitvoering van de taken en bevoegdheden, 
bedoeld in het eerste lid, onderdelen b, c en e, en het tweede lid, en over de maatregelen die 
zij in dat verband kan nemen. De examencommissie kan onder door haar te stellen 
voorwaarden bepalen dat niet ieder tentamen met goed gevolg afgelegd hoeft te zijn om vast 
te stellen dat het examen met goed gevolg is afgelegd. 

5. Indien een student bij de examencommissie een verzoek of een klacht indient waarbij een 
examinator betrokken is die lid is van de examencommissie, neemt de betrokken 
examinator geen deel aan de behandeling van het verzoek of de klacht door de 
examencommissie. 

6. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. De 
examencommissie verstrekt het verslag aan het faculteitsbestuur. In voorkomende gevallen 
kan de examencommissie te allen tijde rapport uitbrengen aan het faculteitsbestuur. 

7. De examencommissie heeft ten aanzien van het toetsbeleid dat elk   faculteitsbestuur heeft 
vastgesteld een aantal specifieke taken. Dat zijn: 

 het op- en /of vaststellen van de te hanteren opstellingsprocedures, 
beoordelingsprocedures, beoordelingscriteria en de cesuurbepaling voor toetsen en 
tentamens; 

 het aanwijzen van de verantwoordelijken voor de uitvoering van de verschillende 
onderdelen van de toetsing; 

 het vaststellen van de wijze van periodiek evalueren van de toetsing;  

 het evalueren van het toetsplan op het kunnen realiseren van de eindtermen van de 
opleiding; 

 het er op toezien dat wordt getoetst conform het door het faculteitsbestuur vastgestelde 
toetsplan. 
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Artikel 23 
1.  Voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan wijst de 

examencommissie examinatoren aan. De examencommissie draagt er zorg voor dat het 
onafhankelijk en deskundig functioneren van de examinatoren voldoende wordt 
gewaarborgd. 

2. De examencommissie wijst alleen examinatoren aan die voldoen aan de 
professionaliseringsvereiste op het gebied van toetsing zoals vastgelegd in de BKO 
(Basiskwalificatie Onderwijs). Indien dit niet het geval is, is tijdelijke aanwijzing mogelijk, 
mits onder toezicht van een examinator die wel aan die vereiste voldoet. 

3.  De examinatoren verstrekken de examencommissie de gevraagde inlichtingen. 
 
 

Hoofdstuk IV  Basiseenheden van onderwijs en onderzoek 
 
Artikel 24 
1. Het faculteitsbestuur stelt basiseenheden van onderwijs en onderzoek in, ter bevordering van 

de verwevenheid van onderwijs en onderzoek, ter bevordering van de gedachtewisseling tussen 
hen die op hetzelfde vakgebied werkzaam zijn, alsook ter bevordering van de deskundigheid die 
noodzakelijk is om binnen de faculteit tot een verantwoorde besluitvorming inzake onderwijs 
en onderzoek te kunnen komen. 

2.  Zij die niet op grond van artikel 24 worden aangewezen als lid in de basiseenheden van 
onderwijs en onderzoek, worden door het faculteitsbestuur ondergebracht in de facultaire 
dienst. 

3. De faculteit kent de volgende basiseenheden van onderwijs en onderzoek: 
a. Psychometrie & Statistiek 
b. Theorie & Geschiedenis van de Psychologie  
c. Experimentele Psychologie  
d. Sociale Psychologie 
e. Omgevingspsychologie 
f. Organisatiepsychologie 
g. Klinische Psychologie & Experimentele Psychopathologie 
h. Klinische & Ontwikkelingsneuropsychologie 
i. Ontwikkelingspsychologie 
j. Sociologie  
k. Pedagogiek  
l. Orthopedagogiek: gedrag, opvoeding & kinderrechten  
m. Orthopedagogiek: leren en ontwikkelen 
n. Onderwijswetenschappen  
o. Lerarenopleiding 

 
Artikel 25 
1. Het faculteitsbestuur wijst de leden van de basiseenheden van onderwijs en onderzoek aan. 
2. Het faculteitsbestuur wijst één der hoogleraren van iedere basiseenheid aan als voorzitter, 

die wordt belast met de leiding van de basiseenheid voor een periode van drie jaar, tenzij 
besloten wordt tot een andere benoemingstermijn. De voorzitters zijn eenmaal herbenoembaar.   

3. De voorzitter van de basiseenheid voor onderwijs en onderzoek regelt het werkoverleg binnen 
de basiseenheid. 

 
Artikel 26 
De basiseenheden van onderwijs en onderzoek brengen desgevraagd of uit eigen beweging advies 
uit aan het faculteitsbestuur en de opleidingsdirecteur(en) over alle aangelegenheden het onderwijs 
binnen de faculteit onderscheidenlijk de opleidingen betreffende. 
 
Artikel 27 
De voorzitters van de basiseenheden van onderwijs en onderzoek brengen desgevraagd of uit eigen 
beweging advies uit aan het faculteitsbestuur en de opleidingsdirecteuren over het sluiten van 
gemeenschappelijke regelingen ten behoeve van interfacultaire opleidingen op het terrein van de 
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desbetreffende basiseenheid. 
 
Artikel 28 
De voorzitters van de basiseenheden van onderwijs en onderzoek brengen desgevraagd of uit eigen 
beweging advies uit aan het faculteitsbestuur en de directeuren van de onderzoeksinstituten over de 
vaststelling van algemene richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening en over de vaststelling van het 
onderzoekprogramma van de faculteit, alsmede over interfacultaire onderzoekinstituten, resp. 
interfacultaire samenwerking, op het terrein van de desbetreffende basiseenheid. 
 
Artikel 29 
De voorzitters van de basiseenheden van onderwijs en onderzoek plegen eenmaal per jaar en voorts 
wanneer de opleidingsdirecteur(en), de opleidingscommissies of de besturen/directeuren van de 
onderzoekinstituten of onderzoekscholen daarom verzoeken, overleg met deze besturen onder-
scheidenlijk commissies en directeuren. 
 
 

Hoofdstuk V Onderzoekinstituten  
 
Artikel 30 
In de faculteit bestaan de volgende onderzoekinstituten:  
a. Het Heymansinstituut voor onderzoek op het terrein van de psychologie en haar grensgebieden 
b. GCS Gronings Centrum voor Sociaalwetenschappelijke theorievorming en methoden-

ontwikkeling 
c. Nieuwenhuisinstituut voor Onderzoek van Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling 

 
Paragraaf 1 De directeur onderzoek 
 
Artikel 31 
1. Het bestuur van elk onderzoekinstituut bestaat uit een voorzitter en ten hoogste vier andere 

leden, te benoemen door het faculteitsbestuur voor een termijn van 3 jaar. 
2. Het faculteitsbestuur kan in afwijking van het eerste lid het bestuur van een onderzoekinstituut 

voor een door hem te bepalen termijn opdragen aan een directeur. Een directeur wordt door 
het faculteitsbestuur benoemd voor een termijn van 3 jaar, tenzij besloten wordt tot een andere 
benoemingstermijn. De directeuren zijn eenmaal herbenoembaar.   

3. Waar in artikel 32 gesproken wordt van een directeur van een onderzoekinstituut, wordt in 
voorkomende gevallen tevens bedoeld het bestuur van een onderzoekinstituut.  

 
Artikel 32 
1. De directeur van een onderzoekinstituut is namens het faculteitsbestuur belast met de leiding 

van het instituut en voert het voor het instituut beoogde beleid uit. De directeur bepaalt in 
overeenstemming met de voorzitter van de desbetreffende basiseenheid van onderwijs en 
onderzoek, wie bij de uitvoering van het onderzoek in het instituut betrokken zijn en verzoekt 
hun leidinggevenden hen de nodige aanwijzingen te geven. 
Indien geen overeenstemming wordt bereikt, beslist het faculteitsbestuur. 

2. Bij een onderzoeksinstituut wordt voor een bepaalde periode door het faculteitsbestuur en de 
directeur van het instituut afspraken gemaakt over de omvang van het tijdelijk en vast 
personeel en de selectie hiervan.    

3. De directeur adviseert het faculteitsbestuur over de programmering van het onderzoek. In 
overleg met de programmaleiders verwerkt de directeur de onderzoeks-output en deelt deze in. 

4. De directeur adviseert het faculteitsbestuur over het systeem van interne kwaliteitszorg en de 
follow-up van externe kwaliteitszorg. De onderzoeksdirecteur is verantwoordelijk voor de 
kwaliteitszorg van het onderzoeksinstituut en is ook verantwoordelijk voor de rapportage 
hierover. 

5. Met in achtneming van het Bestuurs-en Beheersreglement van de universiteit, kan het 
faculteitsbestuur voor een door het bestuur vast te stellen periode van maximaal vijf jaar delen 
van zijn beheersmandaat opdragen aan de directeur van het instituut. 
Hierbij wordt in ieder geval voorzien in de wijze waarop de tweede- en derde geldstroom 
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contracten tot stand dienen te komen. 
6. Aanvragen in de tweede geldstroom vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de 

directeur. De directeur draagt er tevens zorg voor dat de aanvragen passen binnen de 
onderzoekprogrammering van het instituut.  

7. Aanvragen in de derde geldstroom worden getoetst door de directeur. Het faculteitsbestuur 
beslist - binnen de grenzen van het door het CvB verstrekte mandaat - over het aangaan van de 
contracten.  

8. Het faculteitsbestuur stelt vast waar het budget, dat het gevolg is van het uitvoeren van 
opdrachten voor derden, administratief wordt opgenomen.  

9. De directeur stelt telkenjare het begrotingsplan voor het onderzoekinstituut op. 
10. De directeur stelt telkenjare het jaarverslag van het onderzoekinstituut op.  
 
Paragraaf 2 De interne en externe adviesraad 
 
Artikel 33 
1. Voor elk van de in artikel 30 genoemde onderzoekinstituten wordt een interne adviesraad 

ingesteld. Deze interne adviesraad wordt samengesteld uit de bij het instituut werkzame 
medewerkers. De leden van de interne adviesraden worden benoemd door het 
faculteitsbestuur. 

2. De directeuren van de in artikel 30 genoemde onderzoekinstituten plegen ten minste tweemaal 
per jaar overleg met de desbetreffende interne adviesraad over de uitvoering van het 
onderzoekprogramma, de opstelling van het onderzoekprogramma, de opstelling van het 
begrotingsplan, de uitkomsten en de follow-up van het systeem voor externe kwaliteitszorg, 
samenwerking met andere instituten, etc.. 

3. Bij elk onderzoekinstituut kan een externe internationale adviesraad worden ingesteld. Het 
faculteitsbestuur besluit tot instelling van een externe internationale adviesraad, op voorstel 
van de desbetreffende directeur. Het faculteitsbestuur benoemt tevens de leden van een externe 
internationale adviesraad, op voorstel van de desbetreffende directeur. 

 
 

Hoofdstuk VI De Graduate School 
 
Artikel 34 
1. In de faculteit is de Graduate School of Behavioural and Social Sciences ingesteld. 
2. De Graduate School heeft tot taak de verzorging van onderwijs ten behoeve van de research 

masteropleiding Behavioural and Social Sciences en de promotieopleiding. 
3. De Graduate School heeft tot taak de begeleiding van: 

 studenten in de researchmasteropleiding 

 Nederlandse promotiestudenten in de promotieopleiding 

 bursalen 

 promovendi in de zin van de CAO Nederlandse Universiteiten 

 overige promovendi. 
4. De Graduate School heeft een wetenschappelijk directeur die door het faculteitsbestuur 

wordt benoemd voor een periode van 3 jaar. De benoeming behoeft de goedkeuring van het 
college van bestuur. 

5. De inrichting van de Graduate School is geregeld in het Reglement Graduate School of 
Behavioural and Social Sciences. 

 
 

Hoofdstuk VII Benoemingsadviescommissies 
 
Artikel 35 
Conform het Hooglerarenbeleid van de Rijksuniversiteit Groningen stelt het faculteitsbestuur, ter 
voorbereiding van een advies aan het college van bestuur over de benoeming van een hoogleraar in 
de faculteit, een commissie in. 
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Hoofdstuk VIII Studieadvies  
 
Artikel 36 
1. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van 

een voltijdse of duale bacheloropleiding wordt aan iedere student door het bestuur van de 
faculteit studieadvies uitgebracht over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten de 
bacheloropleiding.  

2. In afwijking van het voorgaande lid kan het advies worden uitgesteld indien in verband met 
persoonlijke omstandigheden als genoemd in het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 geen 
oordeel kan worden gegeven over de ongeschiktheid van de student. Het uitgestelde advies 
wordt gegeven binnen de propedeutische fase.   

3. Indien aan het studieadvies voor een opleiding of een groep van opleidingen een bindend, 
afwijzend karakter is verbonden wordt in de onderwijs- en examenregeling voor die 
opleiding daarvoor een regeling van procedurele aard opgenomen. 

 
 
Hoofdstuk IX  Facultaire Dienst 

 
Artikel 37 
1. Ter ondersteuning van onderwijs en onderzoek; voor de uitvoering van algemene 

beheerstaken; alsmede ter ondersteuning van het faculteitsbestuur, de -raad, de 
opleidingsdirecteuren, de directeuren van de onderzoekinstituten en de voorzitters van de 
basiseenheden richt het faculteitsbestuur een facultaire dienst in.  

2. Het faculteitsbestuur regelt de taken en de organisatie van de facultaire dienst en bepaalt de 
omvang daarvan, voor zover van toepassing na overleg met de opleidingsdirecteuren, de 
directeuren van de onderzoekinstituten en de voorzitters van de basiseenheden. 

 
 

Hoofdstuk X  Ethische Commissie  
 
Artikel 38 
1. De faculteit heeft een Ethische commissie, vormgegeven in een structuur met vier discipline-

specifieke kamers. 
2. De Ethische Commissie adviseert de portefeuillehouder onderzoek over de ethische 

toelaatbaarheid van onderzoeksprojecten, waarbij de Gedragscode Wetenschappelijke 
Integriteit, de Nethics Gedragscode en de geldende wettelijke kaders leidend zijn. 

3. Het faculteitsbestuur benoemt de leden van de Ethische Commissie. De zittingstermijn is 3 
jaar. 

4. De ethische commissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. De ethische 
commissie verstrekt het verslag aan het faculteitsbestuur. In voorkomende gevallen kan de 
ethische commissie te allen tijde rapport uitbrengen aan het faculteitsbestuur. 

 
 

Hoofdstuk XI Slotbepalingen 
 
Artikel 39 
Bij verschil van mening over de interpretatie van een of meer artikelen van dit reglement beslist het 
faculteitsbestuur. 
 
Artikel 40 
1. Dit reglement treedt in werking op de dag nadat door het bestuur van de faculteit de 

mededeling is ontvangen dat het college van bestuur het reglement heeft goedgekeurd. 
2. Met de inwerkingtreding van dit reglement vervalt het vorige faculteitsreglement. 
 
Artikel 41 
Dit reglement kan worden aangehaald als "Faculteitsreglement van de faculteit Gedrags- en 
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Maatschappijwetenschappen." 
 
Voor de eerste keer gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op 15 februari 2000 en 
goedkeuring door het College van Bestuur op 21 maart 2000. 
 
Voor de tweede keer gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op 26 september 2000 en 
goedkeuring door het College van Bestuur op 31 oktober 2000. 
 
Voor de derde keer gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op 20 november 2001 en 
goedkeuring door het College van Bestuur op 4 december 2001. 
 
Voor de vierde keer gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op 26 maart 2002 en 
goedkeuring door het College van Bestuur op 23 augustus 2002. 
 
Voor de vijfde keer gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op 5 juli 2005 en 
goedkeuring door het College van Bestuur op 23 september 2005. 
 
Voor de zesde keer gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op 14 november 2006 en 
goedkeuring door het College van Bestuur op 15 januari 2007. 
 
Voor de zevende keer gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op 18 december 2007 en 
goedkeuring door het College van Bestuur op 22 januari 2008. 
 
Voor de achtste keer gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op 16 juni 2009 en 20 april 
2010 en goedkeuring door het College van Bestuur op 6 juli 2010. 
 
Voor de negende keer gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op 14 december2010 en 
goedkeuring door het College van Bestuur op 21 februari 2011. 
 
Voor de tiende keer gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op 11 oktober 2011 en 
goedkeuring door het College van Bestuur op 7 november 2011. 
 
Voor de elfde keer gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op 26 maart 2013 en 
goedkeuring door het College van Bestuur op 15 april 2013. 
 
Voor de twaalfde keer gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op 15 december 2015 en 
23 februari 2016 en goedkeuring door het College van Bestuur op 14 maart 2016 
 
Voor de dertiende keer gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op 9 oktober 2018 en 30 
november 2018 en goedkeuring door het College van Bestuur op 7 januari 2019. 
 
Voor de veertiende keer gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op 19 november 2019 
en goedkeuring door het College van Bestuur op 28 januari 2020. 
 
Voor de vijftiende keer gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op 17 maart 2020 
en goedkeuring door het College van Bestuur op 8 december 2020. 
 
Voor de zestiende keer gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op 15 december 2020 en 
gedeeltelijke goedkeuring van het CvB op 29 maart 2021. 
 
Voor de zeventiende keer gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op 20 april 2021 en 18 
mei 2021 en goedkeuring van het CvB op 13 juli 2021. 
 
Voor de achttiende keer gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op 21 december 2021 
en 15 februari 2022 en goedkeuring van het CvB op 25 oktober 2022. 
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