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BIJLAGE 1 
 

Reglement van Orde Faculteitsbestuur GMW 
Maart 2022 
 
 
Artikel 1 
 
1. Het faculteitsbestuur vergadert minimaal eens per maand, of zo vaak de voorzitter of een 

van de leden dit nodig acht. De voorzitter, of bij diens ontstentenis de vicevoorzitter, zit de 
vergaderingen voor. 

2. Het faculteitsbestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Bij het staken der stemmen 
geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 

3. Van de vergaderingen van het faculteitsbestuur wordt een verslag gemaakt. Deze verslagen 
zijn openbaar binnen de facultaire gemeenschap, behalve daar waar het faculteitsbestuur 
besluit over zaken van vertrouwelijke aard. 

4. De vergaderstukken van het faculteitsbestuur zijn niet openbaar, tenzij het faculteitsbestuur   
anders beslist. 

 
Artikel 2 
 
1. De student-adviseur van het bestuur neemt deel aan de beraadslagingen in het bestuur, 

maar heeft geen stemrecht. 
2. De student-adviseur van het bestuur neemt het vertrouwelijke karakter van de 

beraadslagingen in het bestuur in acht. 
3. Het faculteitsbestuur verleent de student-adviseur de faciliteiten die nodig zijn voor de 

goede vervulling van zijn/haar taak. 
 
Artikel 3 
 
1. Verzoeken of voorstellen aan het faculteitsbestuur, uit de facultaire gemeenschap, worden 

binnen een maand na binnenkomst bij het faculteitsbestuur behandeld en beantwoord. Deze 
beantwoording kan, afhankelijk van de aard van het verzoek, betrekking hebben op de wijze 
waarop het voorstel of verzoek zal worden behandeld.  

2. Zo nodig pleegt het faculteitsbestuur over het verzoek of voorstel overleg met de indiener(s). 
3. Zo nodig pleegt het faculteitsbestuur over het verzoek of voorstel overleg met de 

faculteitsraad. 
 
Artikel 4 
 
1 Het bestuur heeft een collegiale verantwoordelijkheid, hetgeen inhoudt dat het bestuur als 

geheel verantwoordelijk is voor het beleid.  
2 De portefeuilleverdeling onder de drie bestuursleden is in onderstaand overzicht 

weergegeven.  
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Decaan/Ph. Onderzoek Vice decaan/Ph. Onderwijs Portefeuillehouder Middelen 

Strategisch Beleid Integrale onderwijsvisie en vertalen 
naar beleid  

Strategische bedrijfsvoering:  

Integrale onderzoekvisie en 
vertalen naar beleid 

 financiën, HR en facilitaire zaken 

Onderzoekinnovatie Onderwijsinnovatie Arbo en Veiligheid 

Internationalisering onderzoek Internationaliseringbeleid onderwijs Communicatie 

Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg onderwijs  

Talentbeleid  
  

Contactpersoon Yess BSS 
  

Funding 
  

Promoties en promotiebeleid Plaatsvervanger promoties 
 

Hoogleraarzaken 
 

Leidinggevende ondersteunende 
diensten 

Inhoudelijke aansturing 
onderzoeksondersteuning 

  

Universitaire Schools Inhoudelijke aansturing OWI 
 

Onderzoekscholen   

Graduate School (personele 
zaken) 

  

Aanspreekpunt Ethische 
commissie 

Opleidingscommissies Arbowerkgroep 

Privacy en AVG  Examencommissies 
 

   

Externe contacten (landelijk, 
plaatselijk en persoonlijk): 

  

DSW DOW Managementberaad 

College van Bestuur COS Informeel 
HR/Bedrijfsvoeringsoverleg 

College van Decanen 
  

KNAW / NWO 
  

DOZ   

Studentassessor   

Studentenoverleg intern en 
extern 

  

  


