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Reglement van de commissie onderwijs en onderzoek van de raad van toezicht 
van Wageningen University & Research 
 
Dit reglement moet in samenhang met artikel 10 van het reglement van de raad van 
toezicht van Wageningen University & Research (WUR) worden gelezen. 
 
Artikel 1 Taak van de commissie 
 
1.1 De commissie onderwijs en onderzoek heeft tot taak het voorbereiden van besluiten 

van de raad van toezicht op het gebied onderwijs en onderzoek. De commissie 
formuleert daartoe adviezen. De raad van toezicht kan de commissie ook vragen op 
andere dan genoemde terreinen een besluit van de raad van toezicht voor te 
bereiden. De raad van toezicht blijft zelf verantwoordelijk voor zijn besluiten, ook al 
zijn deze voorbereid door de commissie. 

 
1.2 De commissie richt zich in ieder geval op het toezien op de vormgeving van het 

systeem van kwaliteitszorg, onder meer voor onderwijs en onderzoek. Onderwerpen 
die worden besproken zijn onder meer de WU-onderwijsmonitor, jaarverslagen 
examencommissies WU, (inter)nationale ranglijsten, onderzoekvisitaties, de 
instellingstoets kwaliteitszorg (“Instellingsaccreditatie”) en wetenschappelijke 
integriteit.  

 
1.3 Bij het uitvoeren van haar taken onderhoudt de commissie een effectieve werkrelatie 

met de raad van toezicht en de raad van bestuur. Ieder lid van de commissie 
verkrijgt de informatie die nodig is in verband met de verantwoordelijkheden die aan 
het lidmaatschap van de commissie zijn verbonden. 

 
1.4 De commissie verstrekt ter voorbereiding van de door de raad van toezicht te nemen 

besluiten alle informatie en documenten die de raad van toezicht redelijkerwijs nodig 
heeft om de in dit artikel genoemde toezichthoudende taken te vervullen of waar de 
raad van toezicht om heeft verzocht. 

 
1.5 De commissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen 

opstellen en stelt daarbij vast dat de samenstelling van de commissie, het aantal 
vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen in het 
verslag van de raad van toezicht zijn vermeld. Dit verslag wordt opgenomen in het 
jaarverslag van WUR. 

 
Artikel 2 Bevoegdheid 
 
2.1 De commissie onderwijs en onderzoek kan naar eigen goeddunken ieder onderzoek 

dat zij voor de vervulling van haar taken nodig of wenselijk acht uitvoeren en zal 
daartoe onbeperkte toegang hebben tot documenten en informatie betreffende WUR. 
De voorzitter pleegt daartoe tevoren overleg met de raad van bestuur. 

 
2.2 De commissie is bevoegd advies in te winnen van derden of van onafhankelijke 

deskundigen en zich ervan te vergewissen dat deze derden over relevante ervaring 
en deskundigheid beschikken voor zover de commissie dit nodig acht. 

 
Artikel 3 Samenstelling 
 
3.1 De commissie zal uit tenminste twee leden bestaan. Ieder lid van de commissie is lid 

van de raad van toezicht.  
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Artikel 4 Vergaderingen 
 
4.1 De commissie onderwijs en onderzoek vergadert tenminste tweemaal per jaar en 

voorts zo vaak als een of meer van de leden noodzakelijk acht. 
 
4.2 De secretaris van de raad van toezicht is tevens secretaris van de commissie of wijst 

een secretaris voor de commissie aan. 
 
4.3 Tenzij de commissie anders besluit zullen vergaderingen van de commissie worden 

bijgewoond door een of meer leden van de raad van bestuur dan wel de Dean of 
Education en de Dean of Research. 

 
4.4 De commissie stelt de notulen, waaronder de adviezen aan de raad van toezicht, 

vast in zijn eerstvolgende vergadering. Indien alle leden van de commissie met de 
inhoud van de concept notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook buiten 
vergadering plaatsvinden. De vastgestelde notulen worden in afschrift aan de raad 
van toezicht gezonden. 

 
Artikel 5 Rollen en verantwoordelijkheden 
 
5.1 Bij het realiseren van de in artikel 1 genoemde taken steunt de commissie onderwijs 

en onderzoek voornamelijk op informatie van de raad van bestuur. Daarnaast kan 
de commissie, indien nodig, zelfstandig onderzoek doen of laten doen. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van toezicht van Wageningen University & Research d.d.  
15 maart 2018. 
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