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Bevoegdheden College van Bestuur en decanen 
De bestuurlijke structuur van de UvA is vastgelegd in de WHW en in het daarop gebaseerde 

Universiteitsreglement, en is in overeenstemming met de Code goed bestuur universiteiten van de VSNU. De 

UvA wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB) van vier leden: de voorzitter, de rector magnificus, de 

rector van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de vice-voorzitter. Het CvB is onder andere 

verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van de instelling als geheel en voor de inrichting van het bestuur, 

verantwoordelijk voor de begroting en voor de arbeidsvoorwaarden voor het personeel. 

In de WHW is bepaald dat het onderwijs en de wetenschapsbeoefening plaatsvinden in faculteiten, aan het 

hoofd waarvan een door het College benoemde decaan staat. In het Centraal Bestuurlijk Overleg, het overleg 

van het College en de decanen, staat de samenwerking tussen College van Bestuur en decanen centraal. 



Majeure strategische en beleidsvraagstukken worden eerst in dat overleg besproken voordat het College 

daarover besluiten neemt. Op tal van plaatsen attribueert de WHW taken en bevoegdheden aan het 

instellingsbestuur. Daaronder wordt verstaan “het College van Bestuur, tenzij anders bepaald”.  

In de wet staan enkele belangrijke gebieden waar de decaan als instellingsbestuur optreedt. Dat betreft onder 

andere de opstelling van het faculteitsreglement (FR) en de onderwijs- en examenregeling (OER), de instelling 

van de examencommissies en de vaststelling van het onderzoeksprogramma. Het gaat hier om rechtstreekse 

attributie van taken aan de decaan en niet om verlening van mandaat, onverminderd de bevoegdheid van het 

College om aan de decanen richtlijnen te geven over de organisatie en coördinatie (maar dus niet de inhoud) 

van de betreffende bevoegdheden (Bron: Universitaire Beleidsnotities - Besturingsmodel). 

Hoe zit de medezeggenschap in elkaar? 

- Op centraal niveau vind je de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad. Zij praten 

met het College van Bestuur over universiteitsbrede zaken, zoals het Profileringsfonds, 

Instellingscollegegeldtarief en het Instellingsplan 

- Op facultair niveau praten de Facultaire Studentenraden en de Facultaire Ondernemingsraden met 

hun decaan over het onderwijs, onderzoek en andere zaken die spelen binnen hun faculteit. Hierbij 

kun je denken aan de OER (Onderwijs- en Examenregeling), facultaire begroting en studiebegeleiding. 

- Binnen de faculteiten  is het onderwijs ondergebracht in Graduate Schools (masteropleidingen en 

het opleidingsdeel van promotieopleidingen) en Colleges (bacheloropleidingen).  Dit is een laag die 

tussen de decaan en opleidingsdirecteur in zit. Hier is geen formele regeling over de 

medezeggenschap, wel hebben sommige schools en colleges hier studenten in opgenomen. Het 

onderzoek is georganiseerd in onderzoeksinstituten. Ook hier is geen sprake van formele 

medezeggenschap 

- Binnen de opleiding heb je de Opleidingscommissie (OC). Zij adviseren over de inrichting van 

onderwijs en onderzoek binnen opleiding, en hebben een belangrijke rol in de accreditatie van de 

opleiding. Verder hebben zij een belangrijke adviserende rol als het gaat om de kwaliteit van het 

onderwijs. Ook adviseren zij de FSR over de OER.  

- Voor de diensten (UB, Facility Services etc.) is er ook een vorm van medezeggenschap, de 

Gezamenlijke Ondernemingsraad (GOR). Deze praat mee over de zaken die de diensten aangaan. 

Tevens leveren zij ook mensen aan voor de COR, waarin zij dus ook vertegenwoordigd zijn. 


