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Preambule 
In de tekst van het Faculteitsreglement van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) wordt 
verwezen naar de relevante artikelen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (WHW).  
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Hoofdstuk I Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
a. Universiteit:  De Universiteit Twente (UT), gevestigd te Enschede; 
b. WHW/wet: De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 
c. CvB:  Het College van Bestuur van de Universiteit Twente; 
d. Faculteit: Faculteit TNW; 
e. BBR: Bestuurs- en Beheersreglement Universiteit Twente; 
f. Decaan: De decaan van de faculteit TNW; 
g. Faculteitsraad:  De raad van de faculteit zoals bedoeld in artikel 9.37 van de wet; 
h. Opleidingscommissie: De commissie zoals bedoeld in artikel 9.18 van de wet; 
i. Examencommissie:  De commissie zoals bedoeld in artikel 7.12 van de wet; 
j. OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in artikel 7.13 van de 

wet; 
k. Strategisch Beraad: Het beraad als bedoeld in artikel 15.3 van het BBR. 
l. UD: Universitair docent 
m. UHD: Universitair hoofddocent 

 
Begrippen die hier niet zijn gedefinieerd, hebben, indien ze ook voorkomen in de wet, de betekenis die 
de wet daaraan toekent. 
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Hoofdstuk II  Inrichting en bestuur van de faculteit 
 
Artikel 2 Het bestuur van de faculteit 
Toelichting: dit artikel is gebaseerd op artikel 9.12, 9.13, 9.24 en 9.27 WHW en het vastgestelde BBR 
2018 (artikel 17). 

1. Het bestuur van de faculteit bestaat uit 4 leden, te weten de decaan, een portefeuillehouder 
bedrijfsvoering, een portefeuillehouder onderwijs en een portefeuillehouder onderzoek. De 
decaan is voorzitter van het faculteitsbestuur. 

2. Afwijkingen van het bepaalde in lid 1 behoeven goedkeuring van het college van bestuur, dat 
daartoe het Strategisch Beraad hoort. 

3. Het bestuur van de faculteit kan, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in zijn 
geheel voor zijn besluiten en handelingen, een voorstel doen aan het college van bestuur voor 
een taakverdeling. Het college van bestuur keurt deze de taakverdeling goed met inbegrip van 
de tekenbevoegdheid. 

4. Een student van de desbetreffende faculteit wordt in de gelegenheid gesteld de vergaderingen 
van het bestuur van de faculteit bij te wonen, in welke vergaderingen deze student een 
adviserende stem heeft (studentadviseur). 

5. De leden van het bestuur van de faculteit worden benoemd, herbenoemd, geschorst en ontslagen 
door het college van bestuur.  

6. De benoeming van de leden van het faculteitsbestuur, met uitzondering van de portefeuillehouder 
bedrijfsvoering, geschiedt voor de duur van een door het college van bestuur te bepalen termijn, 
die in de regel vier jaar bedraagt. 

7. Indien de decaan - al dan niet tussentijds - aftreedt als lid van het faculteitsbestuur, stellen de 
portefeuillehouder onderzoek en de portefeuillehouder onderwijs hun portefeuille ter beschikking. 

8. Het college van bestuur kan ten aanzien van de portefeuillehouders bedrijfsvoering bepalen dat 
zij in die functie binnen een specifieke faculteit worden benoemd voor vier jaar, dat aftredende 
eenmaal voor maximaal vier jaar kunnen worden herbenoemd. 

9. De portefeuillehouder onderwijs en portefeuillehouder onderzoek zijn hoogleraren die bij de 
universiteit zijn aangesteld en werkzaam zijn bij de betreffende faculteit.  

10. Een opleidingsdirecteur (OLD) kan geen lid zijn van het faculteitsbestuur. 
11. Alvorens tot benoeming of ontslag van de decaan en de andere leden van het bestuur over te 

gaan, hoort het college van bestuur vertrouwelijk de faculteitsraad en het bestuur van de faculteit 
over het voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag. Het horen geschiedt op een zodanig 
tijdstip dat het overleg van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. 

12. De decaan en de andere leden van het bestuur kunnen om gewichtige redenen worden geschorst 
of tussentijds worden ontslagen. 

13. Het bestuur van de faculteit nodigt de studentleden van de faculteitsraad uit om een voordracht 
in te dienen voor de functie van studentadviseur en draagt uit de voordrachtslijst een 
studentadviseur voor aan het college van bestuur. De studentadviseur wordt op voordracht van 
het bestuur van de faculteit door het college van bestuur aangewezen voor een periode van 1 
jaar. De studentadviseur kan niet tegelijkertijd lid zijn van de faculteitsraad. 

14. Conform artikel 9.24 lid 1 van de WHW kunnen besluiten van het faculteitsbestuur door het 
college van bestuur worden vernietigd. In geval van schorsing van een besluit kan, in afwijking 
van artikel 10:44, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, deze schorsing niet langer dan 
vier maanden duren. 

15. Conform artikel 9.27 treft het college van bestuur ingeval van verwaarlozing of in strijd met de wet 
functioneren van het bestuur van een faculteit of een deel daarvan, zo nodig met afwijking van 
de paragrafen 2 en 3 van titel 1 van hoofdstuk 9 van de WHW en paragraaf 2 van titel 2 van 
hoofdstuk 9 van de WHW, voor een door het college van bestuur te bepalen tijdvak van ten 
hoogste één jaar, de voorzieningen die het noodzakelijk oordeelt. Het college van bestuur doet 
hiervan onverwijld mededeling aan de raad van toezicht. De voorzieningen vervallen, indien zij 
niet binnen drie weken na de ontvangst van de mededeling van het college van bestuur door de 
raad van toezicht zijn bekrachtigd. 
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Artikel 3 Taken en bevoegdheden van het faculteitsbestuur en de decaan 
Toelichting: dit artikel is gebaseerd op artikel 9.14, 9.15 en 9.16 WHW en het vastgestelde BBR 2018 
(artikel 15 en 20). Eventuele extra taken kunnen in het mandaat van het college van bestuur worden 
opgenomen. 

1. Het faculteitsbestuur is belast met de algemene leiding van de faculteit. Het faculteitsbestuur is 
voorts belast met het bestuur en de inrichting van de faculteit voor wat betreft het onderwijs en de 
wetenschapsbeoefening. 

2. Het faculteitsbestuur stelt ter nadere regeling van het bestuur en inrichting van de faculteit het 
faculteitsreglement vast. De vaststelling en wijziging van het faculteitsreglement behoeft de 
goedkeuring van het college van bestuur. De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens 
strijd met het recht of het algemeen belang. Indien binnen een door het college van bestuur te 
bepalen termijn het faculteitsreglement niet of niet volledig is vastgesteld, stelt het college van 
bestuur het reglement of het ontbrekende gedeelte daarvan vast. 

3. De decaan werkt namens het faculteitsbestuur mee aan het bestuur van de universiteit, onder meer 
door deelname aan het Strategisch Beraad van de universiteit en het plegen van overleg met het 
college van bestuur over de voorbereiding van het instellingsplan en de begroting. De decaan voert 
namens het faculteitsbestuur het strategisch (beleids-)overleg met het college van bestuur in het 
CvB-Decanen en het Strategisch Beraad. 

4. Het faculteitsbestuur is voorts belast met onder meer de volgende taken: 

a. het vaststellen van de onderwijs- en examenregeling, alsmede de regelmatige beoordeling 
daarvan; 

b. het vaststellen van algemene richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening; 
c. het vaststellen van het jaarlijks onderzoekprogramma van de faculteit; 
d. het houden van toezicht op de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en op het jaarlijks 

onderzoekprogramma, evenals het uitbrengen van regelmatig verslag hierover aan het college 
van bestuur; 

e. het instellen van de examencommissies, evenals de benoeming van de leden van die 
commissies. 

5. De decaan oefent het recht tot voordracht uit met betrekking tot het verlenen door het college van 
promoties van de graad Doctor honoris causa aan natuurlijke personen wegens zeer uitstekende 
verdiensten. 

 
Artikel 4  Verantwoordings- en inlichtingenplicht faculteitsbestuur 
Toelichting: dit artikel is gebaseerd op artikel 9.16 WHW. 

Het faculteitsbestuur is verantwoording schuldig aan het college van bestuur. Het verstrekt het college 
de gevraagde inlichtingen omtrent de faculteit. 
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Hoofdstuk III Onderwijs en Onderzoek 
 
Artikel 5 Opleidingen van de faculteit 
Toelichting: dit artikel is gebaseerd op artikel 9.11 WHW. Ook in het BBR wordt vermeld welke 
opleidingen in een faculteit zijn ingesteld. 

In de faculteit zijn de volgende opleidingen ingesteld: 
a) De bacheloropleiding Advanced Technology; 
b) De bacheloropleiding Biomedische Technologie; 
c) De bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen; 
d) De bacheloropleiding Scheikundige Technologie; 
e) De bacheloropleiding Technische Geneeskunde; 
f) De bacheloropleiding Technische Natuurkunde; 
g) De masteropleiding Applied Physics; 
h) De masteropleiding Biomedical Engineering; 
i) De masteropleiding Chemical Engineering; 
j) De masteropleiding Health Sciences; 
k) De masteropleiding Nanotechnology; 
l) De masteropleiding Technical Medicine. 
 

Artikel 6  Opleidingsdirecteur en taken 
Toelichting: dit artikel is gebaseerd op artikel 9.17 WHW.  

1. Het bestuur van een opleiding in de faculteit is opgedragen aan een opleidingsdirecteur (WHW artikel 
9.17). 

2. Het faculteitsbestuur benoemt voor elke opleiding of combinatie van opleidingen die in de faculteit is 
ingesteld een opleidingsdirecteur, bij voorkeur uit de UHD’s of de hoogleraren van de faculteit.   

3. De faculteitsraad wordt vertrouwelijk gehoord door het faculteitsbestuur over de benoeming van een 
opleidingsdirecteur.  

4. De benoeming van de opleidingsdirecteur behoeft de goedkeuring van het college van bestuur. 
5. De opleidingsdirecteur is onder verantwoordelijkheid van het faculteitsbestuur en met inachtneming 

van de kaders gesteld door het faculteitsbestuur belast met de inrichting en organisatie van de 
opleiding. Dit houdt in: 
a. het formuleren van onderwijsbeleid voor de opleiding; 
b. het opstellen van eindtermen en leerdoelen voor de opleiding en het realiseren van een 

samenhangend onderwijsprogramma; 
c. de organisatie van de uitvoering van het onderwijs en de studiebegeleiding, waaronder de 

coördinatie van de inzet van docenten voor de opleiding; 
d. het adviseren van het faculteitsbestuur met betrekking tot de vaststelling of wijziging van de 

OER; 
e. de opzet en uitvoering van de kwaliteitszorg, inclusief het doorvoeren van maatregelen als 

gevolg van de uitkomsten van de interne en externe kwaliteitszorg;  de inrichting en organisatie 
van de opleiding; 

f. het adviseren van het faculteitsbestuur met betrekking tot het systeem van interne 
kwaliteitszorg; 

g. het adviseren van het faculteitsbestuur met betrekking tot de te nemen maatregelen naar 
aanleiding van de externe kwaliteitstoetsing; 

h. de zorg voor de voorlichting over de opleiding; 
i. het opstellen van jaarverslagen en jaarplannen voor de opleiding. 
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Artikel 7 Examencommissies 
Toelichting: dit artikel is gebaseerd op de artikelen 7.12, 7.12a, 7.12b en 7.12c WHW. 

1. Het faculteitsbestuur stelt voor iedere opleiding of groep van opleidingen van de faculteit een 
examencommissie in. Een examencommissie bestaat uit minimaal zes leden. 

2. Het faculteitsbestuur benoemt de leden daarvan op basis van hun deskundigheid op het terrein van 
de betreffende opleiding of groep van opleidingen. Tenminste één lid is als docent verbonden aan 
de opleiding of aan één van de opleidingen die tot de groep van opleidingen behoort en tenminste 
één lid is afkomstig van buiten deze groep. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan hoort 
het faculteitsbestuur de leden van de desbetreffende examencommissie. 

3. Ten behoeve van het afnemen van de tentamens wijst de examencommissie examinatoren aan. De 
examinatoren verstrekken de examencommissie de gevraagde inlichtingen. 

4. De examencommissie heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden: 
a. Het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens; 
b. Het vaststellen van regels en richtlijnen;  de richtlijnen, aanwijzingen en regels van de 

examencommissie worden vastgelegd in een apart document ‘Regels van de examencommissie’. 
c. Het verlenen van toestemming aan een student aangaande een vrij studieprogramma; 
d. Het verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van één of meer tentamens. De 

examencommissie stelt regels over de uitvoering van deze taken en bevoegdheden vast en over 
de maatregelen die zij in dat verband kan nemen. 

5. De zittingsduur van de leden van de examencommissie bedraagt vijf jaar. Zij kunnen maximaal 
eenmaal worden herbenoemd.  

6. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. De examencommissie 
verstrekt het verslag aan het faculteitsbestuur. 

 
Artikel 8 Opleidingscommissies 
Toelichting: tekst gebaseerd op tekst artikel 9.18 en 9.38c WHW zoals deze in werking treedt op 1 
september 2017. 

1. Het faculteitsbestuur stelt voor elke opleiding of combinatie van een bacheloropleiding en een 
masteropleiding van de faculteit een opleidingscommissie in die voor de helft uit studenten en voor 
de helft uit personeel bestaat. 

2. Opleidingscommissies zijn voor de helft samengesteld uit personeel en voor de helft uit de voor de 
desbetreffende opleiding of groep van opleidingen ingeschreven studenten. De opleidingscommissie 
van één opleiding (bacheloropleiding Advanced Technology en de masteropleiding Nanotechnology) 
bestaat uit minimaal zes leden. De opleidingscommissie van een bachelor en de bijbehorende 
masteropleiding bestaat uit acht of tien leden, met minimaal één masterstudent bij acht leden en 
minimaal twee masterstudenten bij tien leden.  

3. De leden van de opleidingscommissies worden benoemd door het faculteitsbestuur. Nieuwe 
personeelsleden worden voorgedragen door de zittende personeelsleden of door de 
opleidingsdirecteur. Nieuwe studentleden worden voorgedragen door de studenten van de 
betreffende opleiding of groep van opleidingen. 

4. Jaarlijks wordt de wijze van samenstelling van de opleidingscommissie geagendeerd in de 
faculteitsraad. Het faculteitsbestuur en de faculteitsraad stellen jaarlijks vast of het wenselijk is deze 
wijze van samenstelling te handhaven. 

5. De opleidingscommissie kiest zelf haar voorzitter. 

6. De zittingsduur van de leden van de opleidingscommissie bedraagt één jaar voor studenten en twee 
jaar voor personeel. Zij kunnen maximaal tweemaal worden herbenoemd.  
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7. De opleidingscommissie heeft:  
a. als taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding.  
b.  instemmingsrecht ten aanzien van de OER, bedoeld in artikel 7.13 WHW, met uitzondering van 

de onderwerpen genoemd in het tweede lid, onder a, f, h tot en met u en x, en met uitzondering 
van de eisen als bedoeld in de artikelen 7.28 vierde en vijfde lid WHW en 7.30b tweede lid WHW. 

c.  als taak het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de OER. 
d.  adviesrecht ten aanzien van de OER, als bedoeld in artikel 7.13 WHW, met uitzondering van de 

onderwerpen waarvan de opleidingscommissie op grond van onderdeel b. instemmingsrecht 
heeft.  

e.  als taak het desgevraagd en uit eigen beweging advies uitbrengen of voorstellen doen aan de 
opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs 
in de desbetreffende opleiding.  

8. De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld met de opleidingsdirecteur of het 
faculteitsbestuur overleg te plegen voordat door de opleidingscommissie advies wordt uitgebracht.  

9. De opleidingscommissie wordt door de opleidingsdirecteur of door het faculteitsbestuur zo spoedig 
mogelijk schriftelijk in kennis gesteld van de wijze waarop door deze aan het uitgebrachte advies 
gevolg is gegeven. 

10. Indien de opleidingscommissie een voorstel bedoeld als in lid 7e van dit artikel doet aan de 
opleidingsdirecteur of het faculteitsbestuur, reageert de opleidingsdirecteur of het faculteitsbestuur 
binnen twee maanden na ontvangst op het voorstel. 

11. De opleidingscommissie zendt de adviezen en voorstellen bedoeld in het zevende lid ter 
kennisneming aan de faculteitsraad.  

12. De opleidingscommissie is bevoegd de opleidingsdirecteur of het faculteitsbestuur ten minste twee 
keer per jaar uit te nodigen om het voorgenomen beleid te bespreken aan de hand van een door 
haar opgestelde agenda. Minimaal een keer per jaar vindt dit gesprek plaats door de decaan 
persoonlijk. 

13. De opleidingsdirecteur en de opleidingscommissie komen bijeen indien dit onder opgave van 
redenen wordt verzocht door de opleidingsdirecteur of de opleidingscommissie. De bijeenkomst vindt 
plaats binnen drie weken nadat een schriftelijk verzoek daartoe is ingediend bij de voorzitter van de 
opleidingscommissie.  

14. De opleidingscommissie brengt jaarlijks een openbaar jaarverslag uit.  

 
Artikel 9 Onderzoek 
Toelichting: gebaseerd op artikel 20 en 26 van het BBR. 

1. Het faculteitsbestuur stelt, in overleg met de wetenschappelijk directeuren, een domeinplan voor alle 
leerstoelen van de faculteit op en legt dit ter goedkeuring voor aan het college van bestuur. 

2. Het faculteitsbestuur kan uit hoogleraren van verwante wetenschapsgebieden een leerstoelgroep 
vormen. Binnen de leerstoelgroep vindt afstemming plaats tussen de betrokken hoogleraren. 

3. Het faculteitsbestuur kan clusters instellen. Clusters zijn samenwerkingsverbanden tussen 
leerstoelen / principal investigators ten behoeve van externe profilering. De manier waarop het 
cluster is ingericht wordt na overleg van het faculteitsbestuur met het personeel van de betrokken 
leerstoelen door het faculteitsbestuur besproken met de faculteitsraad conform de Regeling 
Organisatiewijzigingen Universiteit Twente (kenmerk CvB UIT-2826). 
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Hoofdstuk IV Medezeggenschap en facultaire commissies 
 
Artikel 10 Faculteitsraad 
Toelichting: gebaseerd op artikel 9.37 WHW. 

1. In de faculteit is een faculteitsraad ingesteld. Deze bestaat uit 14 personen, waarvan de helft uit 
leden die door en uit het personeel worden gekozen, en voor de helft die door en uit de studenten 
van de opleidingen van de faculteit worden gekozen. 

2. De bevoegdheden van de faculteitsraad zijn opgenomen in het Reglement van de Universiteitsraad. 
Hiervan kan niet worden afgeweken. 

3. Er wordt een huishoudelijk reglement van de faculteitsraad opgesteld dat, na instemming van de 
faculteitsraad, door het faculteitsbestuur wordt vastgesteld. 

4. De wijze en de organisatie van de verkiezingen van de leden van de faculteitsraad zijn opgenomen 
in het Kiesreglement Faculteitsraad. 

5. De zittingsduur van de leden van de faculteitsraad bedraagt voor wat betreft de personeelsleden 
twee jaar en voor wat betreft studenten een jaar.  

 
Artikel 11  Algemene bevoegdheden faculteitsraad 
Toelichting: overgenomen uit Reglement Universiteitsraad. 

1. De faculteitsraad oefent tegenover het faculteitsbestuur het instemmingsrecht en het adviesrecht uit 
die toekomen aan de universiteitsraad, voor zover het aangelegenheden betreft die de faculteit in 
het bijzonder aangaan en de desbetreffende bevoegdheden tevens aan het faculteitsbestuur zijn 
toegekend.  

2. De faculteitsraad kan voor wat betreft het aanhangig maken van een geschil in de 
adviesbevoegdheden van de opleidingscommissie treden, voor zover dat strookt met het advies van 
de opleidingscommissie.  

3. De faculteitsraad wordt vertrouwelijk gehoord over benoeming en ontslag van de leden van het 
faculteitsbestuur.  

4. Het faculteitsbestuur stelt de faculteitsraad tenminste vier maal per jaar in de gelegenheid de 
algemene gang van zaken in de faculteit te bespreken. Het faculteitsbestuur en de raad komen 
bijeen, indien daarom onder opgave van redenen wordt verzocht door het faculteitsbestuur, met de 
voltallige raad, de personeelsgeleding of de studentgeleding. De vergadering wordt gehouden 
binnen redelijke termijn nadat daartoe een verzoek is ingediend.  

5. De raad is bevoegd over alle aangelegenheden de faculteit betreffende aan het faculteitsbestuur 
voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Het faculteitsbestuur brengt op de voorstellen 
binnen zes weken een schriftelijke, met redenen omklede reactie uit aan de raad in de vorm van een 
voorstel. Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van een reactie, stelt het faculteitsbestuur de raad 
tenminste eenmaal in de gelegenheid met het bestuur overleg te plegen over zijn voorstel.  

6. Het faculteitsbestuur verstrekt de raad aan het begin van het studiejaar schriftelijk de basisgegevens 
met betrekking tot de organisatie van de faculteit. Het faculteitsbestuur stelt de raad tenminste 
eenmaal per jaar schriftelijk in kennis van het door het bestuur in het afgelopen jaar gevoerde beleid 
en van de beleidsvoornemens voor het komende jaar. Voorts verschaft het faculteitsbestuur de raad 
uiterlijk 10 dagen voor de vergadering alle inlichtingen. Indien aan deze laatste randvoorwaarde niet 
kan worden voldaan, is aan de raad het besluit om deze inlichtingen mee te nemen met de huidige 
vergadercyclus of uit te stellen tot de eerstvolgende vergadercyclus. 

7. Indien bij een bepaalde vergadering of een onderdeel daarvan een bij uitstek persoonlijk belang van 
een van de leden van de raad in het geding is, kan de raad besluiten dat het betrokken lid aan die 
vergadering of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De raad besluit dan tevens dat de behandeling 
van de desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaats heeft.  

8. De raad doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en draagt er zorg voor dat alle bij 
de faculteit betrokkenen van het verslag kennis kunnen nemen. De raad draagt er zorg voor dat de 
agenda’s en de verslagen van de overlegvergaderingen van de raad worden toegezonden aan het 
faculteitsbestuur en ter inzage worden gelegd op een algemeen toegankelijke plaats op de faculteit 
ten behoeve van belanghebbenden.  
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Artikel 12  Instemmings- en adviesrechten faculteitsraad 
Toelichting: overgenomen uit Reglement Universiteitsraad en conform art. 9.38 WHW 

1. Het faculteitsbestuur behoeft de instemming van de faculteitsraad voor elk ter zake voorgenomen 
besluit met betrekking tot de volgende onderwerpen:  
a.  het faculteitsreglement, als bedoeld in artikel 9.14 WHW;  
b. de onderwijs- en examenregeling, als bedoeld in artikel 7.13 WHW met uitzondering van de 

onderwerpen genoemd in het tweede lid van artikel 7.13, de onderdelen a t/m g en v, en met 
uitzondering van de eisen, bedoeld in de artikelen 7.28, vierde en vijfde lid, en 7.30b, tweede lid.  

2. Het instemmingsrecht heeft verder betrekking op:  
a.  het facultaire beleidsplan;  

In relatie tot het facultaire beleidsplan gelden de volgende bevoegdheden van de faculteitsraad: 
Het leerstoelenplan is onderdeel van het beleidsplan en afwijkingen van in het beleidsplan 
vermelde hoofdlijnen behoeven de instemming van de faculteitsraad.  

b.  de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg als bedoeld in artikel 1.18 WHW, alsmede het 
voorgenomen beleid in het licht van de uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling, als bedoeld in 
artikel 2.9 WHW;  

c.  aangelegenheden op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met 
de arbeid in de faculteit; het facultaire Arbo- en milieubeleid.  

3. Het adviesrecht heeft betrekking op:  
a. het facultaire begrotingsplan en bijbehorende jaarplan;  
b. de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13 WHW ten aanzien van de onderdelen a 

t/m g;  
c. de onderwijs- en studentenvoorzieningen;  
d. het huisvestingsbeleid en onderwijskundige projecten  
e. het facultaire pr- en voorlichtingsbeleid.  

 
Artikel 13 Bevoegdheden personeelsgeleding 
Toelichting: overgenomen uit Reglement Universiteitsraad en conform art. 9.37 en 9.50 WHW. 

1. Het faculteitsbestuur voorziet er in dat de personeelsgeleding van de faculteitsraad tijdig in de 
gelegenheid wordt gesteld advies aan het faculteitsbestuur uit te brengen en overleg te voeren over 
voorgenomen maatregelen met betrekking tot:  
a.  de wijze waarop de arbeids- en dienstvoorwaarden bij de faculteit worden toegepast;  
b.  de wijze waarop het algemeen personeelsbeleid bij de faculteit wordt uitgevoerd;  
c.  aangelegenheden op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met 

de arbeid bij de faculteit;  
d.  de organisatie en werkwijze bij de faculteit; 
e.  de technische en economische dienstuitvoering bij de faculteit;  

2. Onder het gestelde in het eerste lid wordt in ieder geval verstaan het adviesrecht ten aanzien van 
reorganisatieplannen, conform de reorganisatiecode.  

3. De in het eerste lid bedoelde rechten van de personeelsgeleding kunnen worden uitgeoefend in de 
mate waarin het faculteitsbestuur via mandaat van het college van bestuur over de desbetreffende 
bevoegdheden beschikt.  

4. De personeelsgeleding is bevoegd het faculteitsbestuur voorstellen te doen met betrekking tot de in 
het eerste lid genoemde aangelegenheden.  

5. Het faculteitsbestuur behoeft de voorafgaande instemming van de personeelsgeleding voor elke 
maatregel die hij bevoegd is te nemen en waarover de personeelsgeleding op grond van het eerste 
lid heeft geadviseerd.  

6. Het faculteitsbestuur stelt, in overeenstemming met de personeelsgeleding, een reglement vast in 
verband met de uitoefening van de rechten, bedoeld in het eerste, vierde en vijfde lid.  
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Artikel 14 Facultaire commissies 
Ten behoeve van specifieke facultaire (advies)taken kan het faculteitsbestuur commissies instellen. 
De faculteitsraad adviseert het faculteitsbestuur over het reglement van deze facultaire commissies. 
Facultaire commissies: 
• Kamer Scheikundige Technologie (ST); 
• Kamer Technische Natuurkunde (TN); 
• Disciplineraad Health and Biomedical Technology; 
• Benoemingsadviescommissies. 
 
Artikel 15 Kamers ST en TN en disciplineraad Health and Biomedical Technology 
1. De kamer Scheikundige Technologie (ST) bestaat uit de hoogleraren van de discipline Scheikundige 

Technologie en de opleidingsdirecteuren van de opleidingen Scheikundige Technologie en Chemical 
Engineering. 

2. De kamer Technische Natuurkunde (TN) bestaat uit de hoogleraren van de discipline Technische 
Natuurkunde en de opleidingsdirecteuren van de opleidingen Technische Natuurkunde en Applied 
Physics. 

3. De disciplineraad Health and Biomedical Technology bestaat uit de hoogleraren en UHD’s van de 
discipline Biomedical Sciences en de opleidingsdirecteuren van de opleidingen Biomedische 
Technologie, Gezondheidswetenschappen en Technische Geneeskunde. 

4. Het faculteitsbestuur benoemt de disciplinevoorzitters van de kamers ST en TN en de voorzitter van 
de disciplineraad Health and Biomedical Technology. 

5. De kamers ST en TN en de disciplineraad Health and Biomedical Technology adviseren het 
faculteitsbestuur gevraagd of ongevraagd over onderwerpen die betrekking hebben op het 
onderzoek en het onderwijs in de betreffende opleidingen. 

 
Artikel 16 Benoemingsadviescommissies 
Toelichting: dit artikel is deels overgenomen uit de Brochure Hoogleraren van de Universiteit Twente, 
aangevuld met een bepaling over personen die bij de faculteit TNW ook in de BAC moeten zitten. 

1. Het faculteitsbestuur maakt een voorstel voor de samenstelling van de benoemingsadviescommissie 
(BAC). Deze bestaat in meerderheid uit hoogleraren. Minimaal één hoogleraar is werkzaam bij een 
andere universiteit. In de BAC heeft een student zitting en tenminste één vrouwelijke wetenschapper. 
Deskundigen op het desbetreffende wetenschapsgebied, niet zijnde hoogleraren, kunnen in de BAC 
zitting hebben. Tenminste twee leden van de BAC zijn werkzaam buiten de UT. 

2. In de benoemingsadviescommissie zitten daarnaast een wetenschappelijk directeur en/of de 
portefeuillehouder onderzoek en een opleidingsdirecteur en/of de portefeuillehouder onderwijs. 

3. Voor het overige handelt het faculteitsbestuur in overeenstemming met het gestelde in de Brochure 
Hoogleraren van de Universiteit Twente. 
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Hoofdstuk V Slotbepalingen 
 
Artikel 17 Verschil van mening 
Bij verschil van mening over de interpretatie van artikelen van dit reglement beslist het college van 
bestuur voor zover het een verschil van mening tussen het faculteitsbestuur en het college van bestuur 
betreft en beslist de decaan voor zover het een faculteitsinterne aangelegenheid betreft. 
 
Artikel 18 Citeertitel 
Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement van de faculteit Technische 
Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente. 
 

Artikel 19  Vaststelling en inwerkingtreding  
Dit reglement treedt in werking op 15 juni 2018 en vervangt het reglement van januari 2011. 
 
Vastgesteld door het faculteitsbestuur van de faculteit Technische Natuurwetenschappen, na verkregen 
instemming van de faculteitsraad en na verkregen goedkeuring van het college van bestuur.  
 
Enschede, 12 juni 2018. 
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