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PREAMBULE

De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) van de VU is binnen het brede
domein van gedrag en gezondheid uniek door de combinatie van de disciplines psychologie,
pedagogiek en bewegingswetenschappen.
De faculteit draagt bij aan een beter begrip over de wijze waarop gedrag en bewegen tot stand
komen en hoe deze beïnvloed kunnen worden, zodat de fysieke en mentale gezondheid
bevorderd worden en prestaties verbeteren. Het onderwijs en onderzoek binnen de faculteit zijn
op deze brede doelstelling gericht en leveren hiermee een herkenbare bijdrage aan het VU-brede
thema Human Health and Life Sciences. De faculteit beschikt daartoe over expertise met
betrekking tot genetica, motoriek, inspanning, waarneming, cognitie, emotie, leren en sociale
interactie. Veel aandacht wordt besteed aan de effecten van training, behandeling, begeleiding,
opvoeding en onderwijs op het gedrag van gezonde mensen en mensen met een fysieke of
mentale aandoening.
Voor wat betreft de maatschappelijke toepassingen van de vergaarde wetenschappelijke kennis
richt de FGB zich primair op de sectoren onderwijs, sport en gezondheidszorg. In dat verband
wordt er naar gestreefd via wetenschappelijk gefundeerde adviezen en opleidingen bij te dragen
aan de praktijkuitoefening van professionals in binnen- en buitenland. Met het opleiden en
professionaliseren van docenten binnen en buiten de VU draagt de faculteit bij aan de kwaliteit
van het onderwijs, van het primaire onderwijs tot en met het hoger onderwijs.
Het faculteitsbestuur zet zich in om de hierboven beschreven profilering zo goed mogelijk te
verankeren in de vertaling naar onderwijs en onderzoek. Het faculteitsbestuur staat daarbij voor
het brede belang van de faculteit, maar heeft specifiek aandacht voor het belang de continuïteit
van de drie funderende disciplines te borgen en te versterken.
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HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Artikel 1.

Algemeen
Dit is het faculteitsreglement van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen.

Artikel 2.
2.1.

2.2.

Begrippen
Begrippen die in dit reglement worden gebruikt, hebben de betekenis die het
Bestuursreglement van de Vrije Universiteit eraan geeft. Verder hebben de volgende
begrippen de betekenis die erbij wordt vermeld:
a.
Bestuursreglement: het Bestuursreglement van de Vrije Universiteit.
b.
CvB: het College van Bestuur van de Vrije Universiteit.
c.
Discipline: vakgebied binnen de wetenschap
De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen is inhoudelijk opgebouwd
vanuit drie disciplines, te weten Bewegingswetenschappen, Pedagogische
Wetenschappen en Psychologie.

HOOFDSTUK 2. BESTUUR

Artikel 3.
3.1.

Het Faculteitsbestuur
Het faculteitsbestuur is belast met de leiding van de faculteit, overeenkomstig het
bepaalde in het Bestuursreglement.

Artikel 4.
4.1.

4.2.

Externe adviesraden
Het faculteitsbestuur kan, gehoord het CvB, voor de faculteit een externe adviesraad
instellen, die bestaat uit externe maatschappelijke stakeholders en/of leden van de
(internationale) wetenschappelijke gemeenschap. Het faculteitsbestuur benoemt de
leden. Deze adviesraad komt minimaal één keer per jaar bijeen en brengt, gevraagd en
ongevraagd, advies uit aan het faculteitsbestuur ten aanzien van de positie van de
faculteit in de lokale, nationale en internationale context. Het faculteitsbestuur brengt
deze adviezen ter kennis van het CvB.
Het afdelingshoofd, of de directeur van een onderzoeksinstituut of Graduate School
kunnen voor hun afdeling resp. instituut een adviesraad instellen, vergelijkbaar met de
facultaire adviesraad bedoeld in lid 1. Zij brengen de uitgebrachte adviezen ter kennis
van het faculteitsbestuur.

HOOFDSTUK 3. MANDAAT

Artikel 5.
Portefeuillehouder onderwijs
5.1.
De portefeuillehouder onderwijs ontvangt van het Faculteitsbestuur mandaat tot:
a. functioneel leiding geven aan de onderwijsdirecteur en het hoofd onderwijsbureau,
genoemd in artikel 11.2, naast het functioneel leidinggeven aan functionarissen op
grond van het Bestuursreglement;
b. het uitvoeren van de facultaire kwaliteitszorg voor het onderwijs;
c. de regelmatige beoordeling Onderwijs- en examenregeling;
d. het houden van toezicht op de uitvoering van de Onderwijs- en examenregeling;
e. het vertegenwoordigen van het Faculteitsbestuur in de context van de universitaire
kwaliteitscyclus voor het onderwijs;
f.
overleggen en afspraken maken namens het Faculteitsbestuur met de facultaire
medezeggenschap op het terrein van onderwijs.
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Artikel 6.
Portefeuillehouder onderzoek
6.1.
De portefeuillehouder onderzoek ontvangt van het Faculteitsbestuur mandaat tot:
a.
het uitvoeren van de facultaire kwaliteitszorg voor het onderzoek;
b.
het vertegenwoordigen van het Faculteitsbestuur in de context van de
universitaire kwaliteitscyclus voor het onderzoek;
c.
overleggen en afspraken maken namens het Faculteitsbestuur met de facultaire
medezeggenschap op het terrein van onderzoek;
d.
het houden van toezicht op het jaarlijks onderzoeksprogramma;

Artikel 7.
Directeur bedrijfsvoering
7.1.
De directeur bedrijfsvoering ontvangt van het Faculteitsbestuur mandaat tot:
a.
leiding geven aan de facultaire bedrijfsvoering en aan het faculteitsbureau,
genoemd in Artikel 11;
b.
optreden als opdrachtgever van de diensten namens de faculteit:
c.
het vertegenwoordigen van de faculteit in de relatie tot partners zoals
subsidieverstrekkers.

Artikel 8.

Ondermandaat

Functionarissen die een mandaat op grond van dit hoofdstuk hebben ontvangen
kunnen binnen de kaders van hun mandaat ondermandaat geven, mits met
goedkeuring van het Faculteitsbestuur.

Artikel 9.
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

Gebruik van het mandaat

De portefeuillehouder(s) en de directeur bedrijfsvoering houden bij de uitoefening van
hun mandaat rekening met de verantwoordelijkheid van het Faculteitsbestuur voor de
faculteit en met de eindverantwoordelijkheid van de decaan.
De portefeuillehouder(s) en de directeur bedrijfsvoering informeren het
Faculteitsbestuur over hetgeen ze in de uitoefening van hun mandaat hebben gedaan.
Het Faculteitsbestuur stemt regelmatig met de portefeuillehouder(s) en de directeur
bedrijfsvoering af over de wijze waarop zij invulling geven aan de uitoefening van
hun mandaat.
De portefeuillehouder(s) en de directeur bedrijfsvoering overleggen vooraf met het
Faculteitsbestuur over de in het kader van de uitoefening van hun mandaat in te nemen
standpunten.

DE AFDELINGEN EN HET BUREAU
Artikel 10
Afdelingen
10.1
De faculteit omvat de volgende zes afdelingen:
a.
Bewegingswetenschappen
b.
Biologische Psychologie
c.
Experimentele en Toegepaste Psychologie
d.
Klinische, Neuro-, en Ontwikkelingspsychologie
e.
Pedagogische en Onderwijswetenschappen
f.
Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (hierna: UCGB)
10.2
De afdeling Bewegingswetenschappen valt binnen de discipline
Bewegingswetenschappen. De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen valt
binnen de discipline Pedagogiek. De afdelingen Biologische Psychologie, Experimentele
en Toegepaste Psychologie en Klinische, Neuro-, en Ontwikkelingspsychologie vallen
binnen de discipline Psychologie. Het UCGB is multidisciplinair van opzet.
10.3
De afdeling staat onder leiding van een hoofd. Het hoofd wordt, gehoord de hoogleraren
van de afdeling cq. de teamleiders van het UCGB, voor een termijn van vier jaar
benoemd door het faculteitsbestuur. Het hoofd is opnieuw benoembaar.
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Artikel 11
Faculteitsbureau
11.1
Het faculteitsbureau draagt zorg voor de faculteitsgebonden ondersteuning van
onderwijs, onderzoek en bestuur.
11.2
Het onderwijsbureau maakt deel uit van het faculteitsbureau en ondersteunt de
onderwijsactiviteiten van de faculteit administratief, logistiek, met advies en
dergelijke. Het onderwijsbureau staat onder leiding van het hoofd onderwijsbureau.
11.3
De Technische Ondersteuning voor Onderwijs en Onderzoek (TO3) maakt deel uit van
het faculteitsbureau en ondersteunt het onderzoek en onderwijs van de faculteit. De TO3
staat onder leiding van het hoofd TO3.

HOOFDSTUK 4. ONDERWIJS

Artikel 13
Graduate School
13.1
De faculteit kent een Graduate School, genaamd ‘Graduate School of the Faculty of
Behavioural & Movement Sciences’, waarin de opleidingen van de promovendi en de
research masters zijn ondergebracht. De Graduate School staat onder leiding van het
faculteitsbestuur.
13.2
De opleidingen voor promovendi staan geëxpliciteerd in het universitair
promotiereglement. De faculteit kent de volgende research masters:
a.
Human Movement Sciences: Sport, Exercise & Health (research)
b.
Clinical and Developmental Psychopathology (research)
c.
Cognitive Neuropsychology (research)
d.
Genes in Behaviour and Health (research)
e.
Social Psychology: Regulation of Social Behaviour (research)

Artikel 14.
Promotion Education Committee
14.1 Binnen de faculteit wordt een Promotion Education Committee ingesteld.
14.2 In de Promotion Education Committee vindt, onder behoud van ieders
verantwoordelijkheid, afstemming plaats over het opleidingsprogramma bij en de
monitoring van de promotietrajecten. De Promotion Education Committee wordt
voorgezeten door een hoogleraar van de faculteit en ondersteund door een ambtelijk
secretaris. Naast de voorzitter neemt uit elke discipline één hoogleraar of UHD plaats en
één promovendus.
14.3 Het Faculteitsbestuur benoemt de leden van de Promotion Education
Committee.

Artikel 15
Opleidingen
De faculteit kent de volgende opleidingen die niet in de Graduate School zijn opgenomen:
Masteropleidingen:
- Human Movement Sciences: Sport, Exercise & Health
- Musculoskeletal Physiotherapy Sciences
- Pedagogische Wetenschappen
- Psychologie
- Universitaire Lerarenopleidingen (3 opleidingen Leraar VHO, de masteropleiding Educatie in
de Taal en Cultuurwetenschappen (ETC) en de masteropleiding Educatie in de Mens- en
Maatschappijwetenschappen (EMMW))
Bacheloropleidingen:
- Bewegingswetenschappen
- Pedagogische Wetenschappen
- Psychologie
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Artikel 16
Opleidingscommissie
De faculteit kent de volgende opleidingscommissies met het aantal leden dat hierbij is
aangegeven:
i. Bewegingswetenschappen Ba: 6 leden
ii. Bewegingswetenschappen Human Movement Sciences: Sport, Exercise & Health : 4 leden
iii. Bewegingswetenschappen Human Movement Sciences: Sport, Exercise & Health
(research): 6 leden
iv. Musculoskeletal Physiotherapy Sciences: 4 leden
v. Pedagogische wetenschappen Ba en M: 8 leden
vi. Psychologie Ba: 6 leden
vii. Psychologie M: 6 leden
viii. Research Master Programmes (RM psychologie en pedagogiek): 8 leden
ix. Universitaire Lerarenopleiding (3 opleidingen Leraar VHO, ETC, EMMW): 8 leden
Naast de onderwerpen die in het Reglement Medezeggenschap Faculteit zijn genoemd, heeft de
opleidingscommissie verder geen aanvullende formele taken.

Artikel 17
Examencommissie
De faculteit kent een (facultaire) centrale examencommissies, met daaronder drie
examensubcommissies voor clusters van opleidingen:
a.
Centrale examencommissie: 5 leden (waaronder de voorzitters van de
examensubcommissies)
b.
Examensubcommissie Bewegingswetenschappen
Ba, M, RM en Musculoskeletal Physiotherapy Sciences: 5 leden
c.
Examensubcommissie Pedagogische wetenschappen
Ba M: 3 leden
d.
Examensubcommissie Psychologie
Ba M, RM (psychologie en pedagogiek): 6 leden
Daarnaast is er nog een aparte examencommissie:
e.
Universitaire Lerarenopleiding (3 opleidingen Leraar VHO, ETC, EMWW): 4 leden

Artikel 18 Onderwijsdirecteur
18.1. De faculteit kent een onderwijsdirecteur, die de portefeuillehouder onderwijs bijstaat en
taken voor deze kan vervullen. De portefeuillehouder onderwijs stelt een
taakomschrijving voor de onderwijsdirecteur vast.

HOOFDSTUK 5. ONDERZOEK
Artikel 19. Facultaire onderzoeksinstituten
19.1. De faculteit is penvoerder in de volgende Interfacultaire Onderzoeksinstituten:
a. Amsterdam Movement Sciences (AMS)
b. LEARN!
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19.2.

De faculteit neemt deel aan de volgende Interfacultaire Onderzoeksinstituten:
a.
Amsterdam Public Health (APH)
b.
Amsterdam Neuroscience (AN)
c.
A-Lab

19.3.

De faculteit kent de volgende Facultaire Onderzoeksinstituten:
a.
Institute for Brain and Behaviour Amsterdam (iBBA)

HOOFDSTUK 6. MEDEZEGGENSCHAP
Artikel 20
Medezeggenschap
20.1
De medezeggenschap in de faculteit wordt uitgeoefend overeenkomstig hetgeen is
bepaald in het Reglement Medezeggenschap Faculteit, bedoeld in artikel 39 van het
Bestuursreglement en in het Kiesreglement Studentenraden.
20.2
De Facultaire Studentenraad kent 7 leden.
20.3
Het faculteitsbestuur en de Facultaire Gezamenlijke Vergadering kunnen gezamenlijk
overeenkomen dat de opleidingscommissie anders wordt samengesteld dan door
verkiezingen. Zij bepalen daarbij of de leden van de opleidingscommissie worden
aangewezen door:
a.
het faculteitsbestuur of
b.
de zittende leden van de opleidingscommissie, waarbij de leden van de
geledingen personeel en studenten ieder voor hun geleding de aanwijzing doen.

HOOFDSTUK 7. OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 21 Commissies (overig)
21.1 De faculteit kent een Strategisch Overleg dat wordt gevormd door de afdelingshoofden en
vanuit elke discipline een opleidingsdirecteur. Het faculteitsbestuur overlegt met het
Strategisch Overleg vooraf over het te voeren beleid en over de uitwerking daarvan op het
niveau van de faculteit als geheel, de opleidingen en de afdelingen. Het Strategisch Overleg
geeft desgevraagd of uit eigener beweging advies aan het bestuur inzake interne en externe
aangelegenheden van de faculteit.
21.2
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.

De faculteit kent de volgende commissies:
Vaste Commissie Wetenschap en Ethiek
Apparatuurcommissie
Veiligheidscommissie
Personeelsadviescommissie FGB
Adviescommissie Ius Promovendi
BSA-commissie FGB
Toelatingscommissie Human Movement Sciences: Sport, Exercise & Health
Toelatingscommissie Musculoskeletal Physiotherapy Sciences
Toelatingscommissie Pedagogische Wetenschappen
Toelatingscommissie Psychologie
Toelatingscommissie Clinical and Developmental Psychopathology (research)
Toelatingscommissie Cognitive Neuropsychology (research)
Toelatingscommissie Genes in Behaviour and Health (research)
Toelatingscommissie Social Psychology: Regulation of Social Behaviour (research)
Toelatingscommissie Human Movement Sciences: Sport, Exercise & Health
(research)
Toelatingscommissie Universitaire Lerarenopleiding (3 opleidingen Leraar VHO, ,
ETC, EMWW)

De leden van deze commissies worden benoemd door het faculteitsbestuur.
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HOOFDSTUK 8. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Dit reglement treedt in werking op [datum]. Het wordt vastgesteld en gewijzigd door het
Faculteitsbestuur.
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