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Geacht College van Bestuur, 

De Gezamenlijke Vergadering (hierna: GV) heeft vernomen in uw instemmingsverzoek van 5 
april 2018 over de naamswijziging van BSc Econometrie en Operationele Research (uw kenmerk 
2018-021724) dat het College van Bestuur (hierna: CvB) voornemens is in 2019 het 
Universiteitsreglement (hierna: UR) te wijzigen. Vooruitlopend op het aanstaande 
instemmingsverzoek voor wijzigingen in het UR in 2019, wil de GV graag kenbaar maken dat zij 
een aantal punten graag gewijzigd ziet. Er zijn twee punten die de aandacht van de GV hebben 
bij het wijzigen van het UR: de benoemingsprocedure van decanen en het vereiste voor 
afdelingsvoorzitters om hoogleraar te zijn.  

Aangaande de benoemingsprocedure van de decaan wil de GV graag een toevoeging zien aan 
artikel 16 lid 2, namelijk dat de facultaire raden van de betreffende faculteit om advies worden 
gevraagd voor het CvB zijn besluit tot benoeming neemt, volgend op een wijziging van de WHW. 
Daarnaast verzoekt de GV het CvB om een verwijzing in het UR op te nemen bij dit betreffende 
artikel naar de leidraad topkader, die nog moet worden vastgesteld. De GV wil ook in algemene 
zin nader spreken over (de betrekking van de facultaire raden bij) de benoemingsprocedure 
van decanen.  

Een ander belangrijk punt van aandacht voor de GV betreft het in het artikel 22 lid 2 van het UR 
beschreven vereiste voor afdelingsvoorzitters om hoogleraren te zijn. De GV ziet deze bepaling 
graag veranderd. De GV is van mening dat niet alleen hoogleraren de mogelijkheid moet worden 
geboden om afdelingsvoorzitter te zijn en verzoekt het CvB deze bepaling te wijzigen. 

De GV wil deze punten al op de agenda zetten voor een nadere bespreking bij een wijziging van 
het UR in 2019. Andere punten kunnen ook naar voren komen naar aanleiding van het nader te 
ontvangen instemmingsverzoek.  
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Hoogachtend, 

          
Pim van Helvoirt 
Voorzitter  
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Breanndán Ó Nualláin 
Vicevoorzitter  
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