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GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
Amsterdam University College

De decanen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (‘FNWľ) van de 
Universiteit van Amsterdam ('UvA’) en van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (‘FALW’) 
van de Vrije Universiteit van Amsterdam (‘VU’)

Overwegende

- dat beide instellingen academisch uitdagende studieprogramma’s voor excellente, ambitieuze 
en gemotiveerde (internationale) studenten willen verzorgen;

- dat VU en UvA daartoe in 2008 hebben besloten tot oprichting van een interuniversitair 
samenwerkingsinstituut, het Amsterdam University College (verder: AUC);

- dat het AUC een topinstituut wil zijn voor een liberal arts and sciences opleiding, waarin 
Science, social science en humanities een plaats hebben;

- dat onderdeel van het onderscheidende profiel van het AUC is dat het de doelstelling heeft dat 
ten minste 5070 van de studenten een science-based major volgt;

- dat de doelgroep voor het welslagen in een toenemende multiculturele en globaliserende 
maatschappij wordt toegerust met de daarvoor noodzakelijke internationale en interculturele 
competenties;

- dat meer studenten worden gestimuleerd belangstelling te ontwikkelen voor 
bètawetenschappen;

- dat oprichting van een AUC past in de ambities van de Nederlandse kenniseconomie en de 
presentatie van Amsterdam als kennis "hub”;

- dat meer internationale studenten op bachelorniveau naar Amsterdam en Nederland worden 
aangetrokken;

- dat jonge mensen die een internationaal en/of Engels programma op een Nederlandse 
middelbare school hebben gevolgd de mogelijkheid krijgen een internationaal bachelor 
(honours) programma in Amsterdam te volgen;

- dat UvA en VU ieder accreditatie hebben verkregen van een gezamenlijke liberal arts and 
sciences opleiding;

- dat zij deze opleiding gezamenlijk in het AUC aanbieden en besturen op basis van een 
Gemeenschappelijke Regeling als bedoeld in artikel 8.1 WHW;

- dat het AUC wordt gekenmerkt door een kleinschalige opleiding, intensief en residentieel 
onderwijs, een intensieve toelatingsprocedure, aanmerkelijk verhoogde onderwijsintensiteit en 
onderwijs en extra-curriculaire activiteiten verbindt, zodat een hechte 'academie community’ 
ontstaat;

- dat op basis van de kenmerken van het AUC voor de opleiding een de NVAO accreditatie met 
het bijzondere kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs is verkregen, waardoor de 
opleiding de studenten mag selecteren en een hoger collegegeld mag vragen.

besluiten tot vaststelling van de navolgende Gemeenschappelijke Regeling:

Artikel 1. Instelling samenwerkingsinstituut
1. Ingesteld is het interuniversitair samenwerkingsinstituut Amsterdam University College, te 

noemen AUC (hierna: AUC), waarin de FNWI en de FALW (hierna: de faculteiten) een 
toponderwijsinstituut realiseren waarin de opleiding Liberal Arts en Sciences, in het CROHO 
geregistreerd onder code 55002 (joint degree) (hierna: de opleiding), gezamenlijk wordt 
aangeboden.

2. De decanen van de FNWI en de FALW (hierna: de bèta-decanen) zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de uitvoering van hun wettelijke bevoegdheden ter zake van de
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opleiding, als vermeld in hoofdstuk 9, titel 1, paragraaf 2 van de Wet op het hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek.

3. Het AUC wordt als interfacultair instituut opgenomen in de faculteitsreglementen van de FALW 
en de FNWI.

Artikel 2. Het AUC
1. Het AUC omvat:

a. de opleiding;
b. de afdeling AUC van FNWI, waarin het wetenschappelijk personeel is ondergebracht dat 

op basis van een specifiek op het AUC gerichte aanstelling binnen het AUC werkzaam is.
c. de capaciteitsgroep OBP AUC van FNWI, waarin het ondersteunend- en 

beheerspersoneel is ondergebracht dat binnen AUC werkzaam is;
d. de (overige) activiteiten van het AUC.

2. Het AUC heeft een eigen financiële exploitatie, die geheel losstaat van die van de faculteiten 
en van de andere onderdelen van de universiteiten.

3. Het AUC heeft een eigen onderwijs en examen regelement passend bij deze liberal arts and 
sciences opleiding.

4. Het AUC heeft een herkenbaar, eigen onderwijsomgeving in eigen beheer inclusief alle daarbij 
behorende onderwijsfaciliteiten.

Artikel 3. Vestigingsplaats en Beheer
1. Het AUC is gevestigd op een eigen locatie op het Amsterdam Science Park.
2. De VU fungeert als contactadres voor AUC in de correspondentie met het ministerie van OCW 

betreffende de opleiding.
3. De UvA verzorgt de bedrijfsvoering waaronder onder meer vallen de financiële en personele 

administratie, de onderwijslogistiek en de huisvesting. De bedrijfsvoering van het AUC wordt 
gevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Universiteitsreglement en het 
Standaardmandaat bedrijfsvoering van de Universiteit van Amsterdam.

Artikel 4. Taken en bevoegdheden van de bèta-decanen
De bèta-decanen zijn gezamenlijk bevoegd tot en verantwoordelijk voor:
a. het bestuur en de inrichting van het AUC;
b. het strategisch onderwijsbeleid;
c. de invulling van het onderwijsprogramma en (het bewaken van de kwaliteit van) de inzet 

van docenten uit de verschillende faculteiten daarbij;
d. het huisvestings-, financieel en personeelsbeleid;
e. het systeem van en de bewaking van de kwaliteitszorg;
f. het vaststellen van de onderwijs- en examenregeling en het houden van toezicht op de 

uitvoering ervan;
g. het instellen van de opleidingscommissie, de examencommissie, de toelatingscommissie, 

de colloquium doctum commissie en het international advisory committee;
h. het vaststellen van het jaarplan en de begroting.

Artikel 5. Raad van Decanen
1. De bèta-decanen worden in hun taken en bevoegdheden bijgestaan door de Raad van 

Decanen.
2. De Raad van Decanen bestaat uit ten minste drie decanen, afkomstig uit de VU en de UvA. 

Onder hen bevinden zich in ieder geval een decaan van een faculteit voor 
geesteswetenschappen en een decaan van een faculteit voor sociale wetenschappen.
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3. Aan de Raad van Decanen wordt op voordracht van de Student Council, een studentlid 
toegevoegd als adviserend lid.

4. De leden van de Raad van Decanen worden in deze hoedanigheid benoemd en ontslagen 
door de Colleges van Bestuur, gehoord het CBO (UvA) en BOVU (VU).

5. De bèta-decanen hebben de goedkeuring van de Raad van Decanen nodig bij het vaststellen 
van het beleid genoemd in artikel 4 onder b en c. De Raad van Decanen neemt het 
goedkeuringsbesluit bij meerderheid van stemmen.

6. De bèta-decanen ontvangen gevraagd en ongevraagd advies van de Raad van Decanen ter 
zake van het uitoefenen van hun bevoegdheden genoemd in artikel 4 onder a, c, d, e en g.

7. De Raad van Decanen vergadert ten minste viermaal per jaar onder voorzitterschap van een 
van de bèta-decanen. De dean is bij de vergadering aanwezig tenzij er zwaarwegende 
redenen zijn om buiten de aanwezigheid van de dean te vergaderen.

8. De Raad van Decanen bespreekt in ieder geval jaarlijks het jaarplan, de begroting en het 
jaarverslag van het AUC.

Artikel 6. De Dean AUC
1. De dean AUC (hierna: dean) wordt benoemd door de bèta-decanen gezamenlijk. De dean is 

een hoogleraar van een van beide universiteiten.
2. De dean heeft de dagelijkse leiding van AUC. Aan de dean zijn overgedragen of opgedragen:

a. de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van opleidingsdirecteur van de opleiding;
b. de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het afdelingshoofd van afdeling AUC van 

FNWI en van capaciteitsgroep OBP AUC van FNWI;
c. de leiding over de bedrijfsvoering van AUC.

3. De dean is verantwoordelijk voor:
a. de ontwikkeling en uitvoering van het AUC-beleid als bedoeld in artikel 4 sub b;
b. de toepassing en uitvoering van de onderwijs- en examenregeling, het academisch 

programma, de kwaliteitscontrole, het gebruik van eigendommen, het budget en het 
personeelsbeleid,met inbegrip van het toepassen van de AUC specifieke 
aanstellingscriteria voor WP

c. de toelating van studenten;
d. het welzijn van studenten en de AUC gemeenschap.

4. De bèta-decanen verlenen aan de dean een ondermandaat overeenkomstig de Regeling 
standaardmandaat bedrijfsvoering van de UvA. Het ondermandaat omvat de benodigde 
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

5. De dean kan, na instemming van de bèta-decanen, onderdelen van zijn bevoegdheden 
ondermandateren aan door hem aan te wijzen personen.

Artikel 7. Verantwoordelijkheden
1. De dean rapporteert aan de bèta-decanen gezamenlijk.
2. De dean verstrekt aan de bèta-decanen de gevraagde inlichtingen over het AUC.
3. Het AUC valt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bèta-decanen. De bèta- 

decanen zijn gezamenlijk de direct leidinggevenden van de dean. Indien het decanaat van de 
FNWI en de FALW niet door dezelfde persoon wordt vervuld, is de decaan FNWI de direct 
leidinggevende van de dean.

4. De decaan van de FNWI oefent haar/zijn bevoegdheden betreffende de afdelingen genoemd 
in artikel 2, lid 1 sub c uitsluitend uit overeenkomstig deze gemeenschappelijke regeling.

5. De verslaglegging over de werkzaamheden van het AUC geschiedt jaarlijks door de bèta- 
decanen aan de Colleges van Bestuur.
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6. De bèta-decanen mandateren de uitvoering van hun besluiten betreffende het AUC aan de 
dean.

Artikel 8. Personeel
1. Het AUC kent een kerngroep van docenten/begeleiders (teacher/tutorsj.die worden geworven 

overeenkomstig specifieke criteria en zijn aangesteld bij de afdeling AUC van de FNWI. Op 
deze kerngroep is het ontwikkelingsprogramma voor de wetenschappelijke staf (faculty 
development programme) van AUC van toepassing.

2. Het AUC zet in zijn onderwijs wetenschappelijk personeel van VU en UvA in, hiertoe 
uitgenodigd en geselecteerd door de dean.

3. Het AUC kent een eigen ondersteunende staf, waarvan de leden zijn aangesteld bij de 
capaciteitsgroep OBP AUC van de FNWI.

Artikel 9. Organen van het AUC
1. Het AUC kent naast de dean de volgende organen:

a. de opleidingscommissie
b. de examencommissie
c. de toelatingscommissie
d. de Student Council
e. het International Advisory Committee

2. De taken en bevoegdheden van de organen genoemd in het eerste lid zijn opgenomen in 
deze regeling.

Artikel 10. Opleidingscommissie
1. De opleidingscommissie wordt benoemd door de bèta-decanen gezamenlijk.
2. De opleidingscommissie bestaat uit zes personen: drie studenten en drie docenten.
3. De voorzitter van de opleidingscommissie wordt benoemd door de bèta-decanen gezamenlijk, 

op voordracht van de leden van de opleidingscommissie.
4. De taken van de commissie worden omschreven in art. 9.18 WHW.

Artikel 11. Examencommissie
1. De examencommissie, inclusief de voorzitter, wordt benoemd door de bèta-decanen 

gezamenlijk. De examencommissie bestaat uit docenten van VU en UvA die onderwijs 
verzorgen binnen het AUC en tenminste één extern lid (niet verbonden aan de opleiding).

2. De taken van de commissie worden omschreven in art. 7.12 WHW.
3. De bèta-decanen stellen gezamenlijk de onderwijs- en examenregeling vast, waarin de taken 

van de commissie nader worden gespecificeerd.
4. Aan de examencommissie wordt tevens het afnemen van het colloquium doctum opgedragen.

Artikel 12. Toelatingscommissie
1. De toelatingscommissie bestaat uit drie leden onder voorzitterschap van de dean. De dean 

benoemt de beide andere leden, uit de staf van het AUC.
2. Een admissions officer fungeert als secretaris van de toelatingscommissie.
3. De commissie heeft tot taak te besluiten over de toelating van studenten tot de opleiding van 

het AUC. De commissie stelt een reglement op waarin criteria en wijze van selectie worden 
vastgelegd. Dit reglement is beschikbaar voor aankomende studenten.

Artikel 13. International Advisory Committee
1. Er is een International Advisory Committee dat bestaat uit externe stakeholders en leden van 

de internationale hoger-onderwijsgemeenschap.
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2. Het Committee komt minimaal éénmaal per jaar bijeen en adviseert de dean en de bèta- 
decanen ten aanzien van de positie van het AUC in de lokale, nationale en internationale 
context.

3. De leden van het International Advisory Committee worden benoemd door de bèta-decanen 
gezamenlijk, op aanbeveling van de dean.

Artikel 14. Medezeggenschap
1. De medezeggenschap van studenten van het AUC wordt gevormd door de instelling van een 

Student Council AUC onder de facultaire studentenraad van de FALW. De Student Council 
bestaat uit studenten van het AUC en oefent de bevoegdheden van de facultaire 
studentenraad van de FALW uit voor zover deze betrekking hebben op het AUC.

2. De medezeggenschap voor de medewerkers van het AUC, die zijn aangesteld bij de afdeling 
AUC van FNWI en de capaciteitsgroep OBP AUC van FNWI wordt uitgeoefend door de 
ondernemingsraad van de FNWI, desgewenst door een hiertoe door de ondernemingsraad 
van FNWI ingestelde onderdeelcommissie AUC. De medezeggenschap voor overige 
medewerkers van VU en UvA die een bijdrage leveren aan het AUC, wordt uitgeoefend waar 
zij zijn aangesteld.

Artikel 15. Aanmelding en Inschrijving
1. Studenten van het AUC dienen zich zowel aan de UvA als aan de VU in te schrijven voor de 

opleiding om te kunnen deelnemen aan het onderwijs van het AUC.
2. Het AUC richt een aanmeldingsprocedure in die de toelating en inschrijving van de studenten 

ondersteunt. De studentenadministraties van UvA en VU verzorgen de inschrijvingen van de 
studenten.

Artikel 16. Rechtsbescherming studenten
In het kader van eenvormige besluitvorming is de verantwoordelijkheid voor (de procedures van) 
rechtsbescherming van studenten van het AUC ondergebracht bij de VU.

Artikel 17. Financiële ondersteuning studenten
In het kader van eenvormige besluitvorming is de verantwoordelijkheid voor (de procedures van) 
financiële ondersteuning van studenten van het AUC (afstudeersteun, bestuursbeurzen) 
ondergebracht bij de VU, ongeacht of een voor de toepassing van de betreffende regeling relevante 
activiteit wordt uitgevoerd in het kader van de VU of de UvA.

Artikel 18. Financiële Regeling
De regeling van de financiën van het AUC wordt vastgelegd in een apart document dat op dezelfde 
wijze wordt vastgesteld als deze gemeenschappelijke regeling.

Artikel 19. Wijziging en ontbinding
1. Een besluit tot wijziging van deze gemeenschappelijke regeling wordt genomen door de bèta- 

decanen, met instemming van de betreffende facultaire medezeggenschapsorganen van de 
FNWI en de FALW. Ontbinding geschiedt door opzegging. Opzegging geschiedt dooreen 
schríftelijk en gemotiveerd bericht van de ene decaan aan de andere, met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van ten minste drie volle academische járen.

2. Wijziging van deze gemeenschappelijke regeling kan alleen plaatsvinden met instemming van 
de beide Colleges van Bestuur. Opzegging kan alleen plaatsvinden met instemming van het 
betreffende College van Bestuur.

3. In geval van ontbinding van de gemeenschappelijke regeling zullen lopende verplichtingen 
gezamenlijk worden gedragen of in gelijke verhouding worden verdeeld.
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4. In geval van ontbinding van de gemeenschappelijke regeling zullen resterende financiële 
reserves en bezittingen van het AUC in gelijke delen worden verdeeld onder VU en UvA.

Artikel 20. Ingangsdatum en duur
Deze gemeenschappelijke regeling gaat in op 1 september 2016. Zij wordt aangegaan voor 
onbepaalde tijd, met een tussentijdse evaluatie na elke vier jaar.

Aldus ondertekend in augustus 2016,

De decaan van de FALW VU, " ' ' ........

Prof. dr.H. Irth prof. dr. P.H. van Tienderen

Voor instemming:

Iteltjvan

J.W, Winter. Fįjrof. dr. G.T.M. ten Dam, 
voorzittervoorzitter

Het College van Bestuur van 
de Vrije Universiteit

Het College van Bestuur van 
de Universiteltjvan Amsterdam
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