
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

De organisatie van Wageningen University 

 

Wageningen University & Research is de combinatie van Wageningen University en 

de Stichting Wageningen Research waarbinnen verschillende onderzoeksinstituten 

zijn gebundeld (de voormalige instituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek). 

De raad van bestuur van Wageningen University & Research is verantwoordelijk voor 

het bestuur en beheer van beide entiteiten. De universiteit en de 

onderzoeksinstituten zijn weliswaar afzonderlijke juridische eenheden, ze zijn nauw 

met elkaar verbonden. In dit document behandelen we de organisatie van de 

universiteit.  

Deze organisatie is gebaseerd op de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 

Onderzoek. In tegenstelling tot de meeste Nederlandse universiteiten heeft 

Wageningen University slechts één faculteit: de faculteit der landbouw- en 

milieuwetenschappen. Mede door de samenvoeging van de universiteit en de 

onderzoeksinstituten wijkt de organisatie enigszins af van die van de meeste andere 

universiteiten. Het organogram geeft een overzicht van Wageningen University & 

Research. De belangrijkste onderdelen van de organisatie worden in de volgende 

gedeelten behandeld. 

 

 

1. Algemeen bestuur 

 

De universiteit wordt bestuurd door het college van bestuur, dat bestaat uit drie 

leden: de voorzitter, de rector magnificus die tevens vicevoorzitter is, en een derde 
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lid. De leden worden aangesteld voor een periode van vier jaar door de raad van 

toezicht en zijn verantwoordelijk voor het bestuur en het beheer van de hele 

universiteit. De rector magnificus is een van de hoogleraren van de universiteit en 

wordt voorgedragen door het college voor promoties. 

 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op en adviseert het college van bestuur. De 

leden van de raad van toezicht worden benoemd door de minister van Economische 

Zaken die verantwoordelijk is voor al het onderwijs op het gebied van landbouw- en 

milieuwetenschappen. 

 

De universiteit wordt centraal ondersteund door de Concernstaf en het Facilitair 

bedrijf (zie punt 5). 

 

Ga voor de samenstelling van de raden naar: 

http://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Bestuur.htm 

 

 

2. Bestuur departementen binnen de faculteit 

 

De faculteit is verdeeld in vijf universitaire departementen: Agrotechnologie en 

Voedingswetenschappen, Dierwetenschappen, Omgevingswetenschappen, 

Plantenwetenschappen en Maatschappijwetenschappen. Elk departement (de groene 

vlakken in het organigram) en een of meer onderzoeksinstituten in dezelfde kolom 

(de lichtblauwe vlakken) vormen samen een kenniseenheid, die wordt bestuurd door 

een algemeen directeur. Deze directeuren leggen verantwoording af aan de raad 

van bestuur. Ze komen elke twee weken bijeen met de Raad van Bestuur in de 

Concernraad. 

 

http://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Bestuur.htm 

 

Elk departement bestaat uit elf tot twintig leerstoelgroepen; in totaal zo'n negentig 

voor de gehele universiteit. Elke leerstoelgroep wordt bestuurd door een hoogleraar, 

de leerstoelhouder. Leerstoelhouders zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling 

van een bepaald wetenschapsgebied, zoals beschreven in het leerstoelplan. De 

leerstoelhouder stuurt de leden van de leerstoelgroep aan binnen dit gebied en 

verdeelt de onderzoeks- en onderwijstaken. De leerstoelhouder legt verantwoording 

af aan de algemeen directeur van de kenniseenheid. 

 

http://www.wur.nl/nl/Wageningen-University/Over-Wageningen-

University/Hoogleraren.htm 

 

De leerstoelgroepen voeren onderzoekstaken uit en verzorgen onderwijs voor de 

opleidingen. De leerstoelgroepen bieden het onderwijs aan conform de vraag van de 

Board of Education. De Board of Education is het bestuur van de opleidingen (zie 

punt 3). De aansturing van onderzoeksactiviteiten is belegd bij zes 

onderzoeksscholen (zie punt 4). Een derde belangrijk centraal orgaan is het college 

voor promoties. Dit college bestaat uit ten minste zeven leden, allen hoogleraar 

aan de universiteit, die voor drie jaar worden aangesteld door het college van 

bestuur. Het college voor promoties is verantwoordelijk voor het verlenen van de 

doctorsgraden en geeft bovendien advies aan het college van bestuur inzake het 

onderwijs en de wetenschapsbeoefening en de invulling van bijzondere leerstoelen. 

 

http://www.wur.nl/nl/Wageningen-University/Over-Wageningen-University/College-

voor-promoties.htm 

http://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Bestuur.htm
http://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Bestuur.htm
http://www.wur.nl/nl/Wageningen-University/Over-Wageningen-University/Hoogleraren.htm
http://www.wur.nl/nl/Wageningen-University/Over-Wageningen-University/Hoogleraren.htm
http://www.wur.nl/nl/Wageningen-University/Over-Wageningen-University/College-voor-promoties.htm
http://www.wur.nl/nl/Wageningen-University/Over-Wageningen-University/College-voor-promoties.htm
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3. Bestuur opleidingen  

 

De Board of Education beheert alle bachelor- en masterprogramma's die worden 

aangeboden door de universiteit (in het kader van het opleidingsbestuur zoals 

bedoeld in artikel 9.14 van de wet). De Board of Education bestaat uit acht leden: 

vier hoogleraren en vier studenten.  

 

Onder het centrale bestuur van het college van bestuur en binnen het door hen 

gestelde kader is de Board of Education verantwoordelijk voor de besluitvorming over 

de structuur en inhoud van de opleidingen en voor de evaluatie en kwaliteit van alle 

opleidingen. De Board of Education wijst ook het beschikbare onderwijsbudget toe 

aan de verschillende opleidingen. De  Board of Education adviseert het college van 

bestuur over het aanbieden en beëindigen van opleidingen, algemene zaken met 

betrekking tot onderwijs, het onderwijs- en examenreglement en het vestigen, 

uitbreiden of beëindigen van leerstoelen.  

 

Ook benoemt de Board of Education de leden van de opleidingscommissies. 

Opleidingscommissies ontwikkelen een visie op de opleiding, adviseren de Board of 

Education over de inhoud en opzet ervan en evalueren regelmatig de kwaliteit van de 

opleiding. Daarnaast evalueren ze de juiste toepassing van het onderwijs- en 

examenreglement. Op onderdelen van de OER hebben de opleidingscommissies 

instemmingsrecht en zij  geven advies over voorgestelde wijzigingen in de andere 

onderdelen van de OER. Een opleidingscommissie is een advies- en 

medezeggenschapsorgaan dat (voor één enkele opleiding of een groep opleidingen 

met vergelijkbare graden) bestaat uit zes, acht of tien leden, waarvan de helft 

student is en de andere helft bestaat uit wetenschappelijke medewerkers van de 

opleidingen. Ze werken nauw samen met de opleidingsdirecteur die 

verantwoordelijk is voor de dagelijkse organisatie en uitvoering van de opleiding. 

 

De Dean of Education is verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid en de vertaling 

van beleid naar implementatie. De Dean of Education is de technisch voorzitter van 

de Board of Education en stuurt de afdeling Education & Student Affairs (ESA) aan. 

Naast het adviseren van de raad van Bestuur over onderwijs, geven de Dean of 

Education en zijn medewerkers bij ESA advies aan de  Board of Education, de 

opleidingsdirecteuren en de studieadviseurs van de opleidingen. 

 

De universiteit heeft vier onafhankelijke examencommissies in het leven geroepen, 

elk voor een van de vier groepen van opleidingen. De examencommissie is een 

onafhankelijk orgaan dat op een objectieve, deskundige manier bepaalt welke 

studenten voldoen aan de voorwaarden van de onderwijs- en examenregeling, op het 

gebied van de kennis, het inzicht en de vaardigheden die ze nodig hebben om de 

graad te behalen. Ook geeft de examencommissie de diploma's af. Binnen het kader 

van de onderwijs- en examenregeling stellen de examencommissies Regels en 

Richtlijnen op met betrekking tot hun functioneren en de uitvoering van hun taken, 

en de maatregelen die zij mogen nemen. Deze Regels en Richtlijnen 

Examencommissies bevatten procedures voor het samenstellen van het individuele 

examenprogramma, vrijstellingsaanvragen, de gang van zaken tijdens examens en 

de maatregelen die kunnen worden genomen in geval van fraude. De 

examencommissies stellen de examinatoren aan die verantwoordelijk zijn voor de 

tentamens. Ten slotte heeft het college van bestuur de examencommissies de 

bevoegdheid gegeven om een bindend studieadvies uit te brengen.  

 

http://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Huidige-

Studenten/Examencommissies.htm 

 

http://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Huidige-Studenten/Examencommissies.htm
http://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Huidige-Studenten/Examencommissies.htm
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4. Aansturen onderzoek 

 

De wetenschappelijke staf in de leerstoelgroepen houdt zich bezig met zowel 

onderwijs als onderzoek. Hun onderzoeksactiviteiten zijn gebundeld in zes 

onderzoeksscholen:  

 Experimental Plant Sciences (EPS) 

 Wageningen Institute for Environment and Climate Research (WIMEK) 

 Wageningen Institute for Animal Sciences (WIAS) 

 Wageningen School of Social Sciences (WASS) 

 Food Technology, Agro-biotechnology, Nutrition and Health Science (VLAG) 

 Production Ecology and Resource Conservation (PE&RC) 

In elke onderzoeksschool wordt door de deelnemende leerstoelgroepen en 

onderzoekers elke vijf jaar een onderzoeksprogramma opgesteld. De 

onderzoeksscholen zijn verantwoordelijk voor het opleiden van de PhD-kandidaten 

binnen de onderzoeksschool. Ze adviseren het college van bestuur over het vestigen, 

uitbreiden of beëindigen van leerstoelen. 

 

De onderzoeksscholen worden geleid door een bestuur dat bestaat uit een 

wetenschappelijk directeur (voorzitter) en diverse leden (waarvan ten minste één 

PhD-kandidaat en één wetenschapper van een andere universiteit). De 

wetenschappelijk directeuren komen regelmatig bijeen in de zogeheten  vergadering 

van Wageningen Graduate Schools (WGS) om de strategie te bepalen met betrekking 

tot de kwaliteit van het onderzoek en het PhD-onderwijs. De onderzoeksscholen 

geven het college van bestuur advies over relevante beleidskwesties die verband 

houden met de opleiding van PhD-kandidaten en het onderzoek dat wordt gedaan 

door de onderzoeksscholen. De voorzitter van de Wageningen Graduate Schools is de 

Dean of Research.  

 

http://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Promoveren/Onderzoekscholen.htm 

 

 

5. Concernstaf en Facilitair Bedrijf 

 

De universiteit wordt ondersteund door de Concernstaf en het Facilitair Bedrijf. De 

Concernstaf bestaat uit zeven afdelingen: Education & Student Affairs, Strategy & 

Accounts, Value Creation, Finance & Control, Governance & Legal Services, Human 

Resources en Communication. Deze afdelingen bieden services voor studenten en 

medewerkers en adviseren de besturen en kenniseenheden met hun specifieke 

expertise. Het Facilitair Bedrijf is verantwoordelijk voor services zoals IT, de 

bibliotheek en de catering, en voor het beheer van alle gebouwen en de campus van 

Wageningen University & Research.  

 

 

6. Medezeggenschap 

 

Studenten en medewerkers nemen deel aan het bestuur van de universiteit via de 

medezeggenschapsraden. Er is een centrale WUR-Council waarin de 

medezeggenschapsraden voor de universiteit en de onderzoeksorganisatie 

bijeenkomen. De medezeggenschapsraden van de universiteit zijn de Gezamenlijke 

Vergadering, waarin zowel studenten als medewerkers zijn vertegenwoordigd, en de 

Studenten Raad, waarin alleen studenten zijn vertegenwoordigd. Studenten hebben 

ook zitting in opleidingscommissies en de Board of Education. 

 

http://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Promoveren/Onderzoekscholen.htm
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http://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Corporate-Governance/Medezeggenschap-

WUR-Council.htm 

 

http://www.wur.nl/en/About-Wageningen/SC.htm 

http://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Corporate-Governance/Medezeggenschap-WUR-Council.htm
http://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Corporate-Governance/Medezeggenschap-WUR-Council.htm
http://www.wur.nl/en/About-Wageningen/SC.htm

