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Artikel 1 Samenstelling commissie Onderwijs en Onderzoek 

1. De commissie Onderwijs en Onderzoek bestaat uit twee leden. Ieder lid van de 
commissie Onderwijs en Onderzoek is lid van de Raad van Toezicht. De 
vergaderingen worden bijgewoond door het lid van het College van Bestuur dat de 
portefeuille Onderwijs en Onderzoek behartigt. Indien nodig en wenselijk kunnen 
andere bestuurders/medewerkers gevraagd worden het overleg bij te wonen.   

2. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de commissie Onderwijs en Onderzoek. 
De voorzitter van de commissie Onderwijs en Onderzoek is niet tevens voorzitter van 
de Raad van Toezicht. 

 

Artikel 2 Taak commissie Onderwijs en Onderzoek 
1. Ter voorbereiding op bespreking en eventuele besluitvorming of advisering door de 

Raad van Toezicht, neemt de commissie Onderwijs & Onderzoek kennis van de 
vormgeving en borging van het kwaliteitszorgsysteem van de universiteit, en (de 
uitvoering van) het beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie.   

2. De Commissie Onderwijs en Onderzoek formuleert adviezen op bovengenoemde 
gebieden ten behoeve van de Raad van Toezicht. Zij informeert deze over haar 
belangrijkste bevindingen en over de vraagstukken die van wezenlijk belang zijn 
voor de Raad van Toezicht. 

3. In regulier overleg met het College van Bestuur komen onder meer aan de orde: 
- de halfjaarlijkse rapportages onderwijs en onderzoek, de (inter)nationale 

ranglijsten op het gebied van onderwijs en onderzoek, de instellingstoets 
kwaliteitszorg, personeelsbeleid en  wetenschappelijke integriteit.  

- In afstemming met het College van Bestuur worden werkbezoeken afgelegd 
waarin medewerkers van de Universiteit Utrecht de commissie informeren over 
onderwijs en onderzoek gerelateerde initiatieven, uitdagingen en dilemma’s. 

 

 

Artikel 3 Werkwijze commissie Onderwijs en Onderzoek 
1. De commissie Onderwijs en Onderzoek vergadert tweemaal per jaar. 
2. De commissie Onderwijs en Onderzoek legt tweemaal per jaar een werkbezoek af. 

 
 


