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INLEIDING 
 
ARTIKEL 1 
In dit faculteitsreglement worden nadere regels gesteld omtrent het bestuur van de 
universitaire opleidingen binnen de faculteit der geneeskunde. 

 
In dit reglement wordt verstaan onder de wet:  de wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek (WHW, Stb. 593, 1992). 

 
De overige in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook 

voorkomen in de wet onderscheidenlijk in het bestuurs- en beheersreglement (BBR) van 

de Universiteit Leiden, de betekenis die de wet onderscheidenlijk het BBR daaraan geeft. 
 
 

Toepassingsgebied 
Universitaire opleidingen 

Onderwijs 

 
HOOFDSTUK 1: Bestuur en inrichting van de faculteit der geneeskunde 

 
Paragraaf 1: Bestuur van de faculteit der geneeskunde 

ARTIKEL 2 
1.   De faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden maakt deel uit van het 

samenwerkingsverband met het Academisch Ziekenhuis Leiden. Dit 

samenwerkingsverband wordt Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 

genoemd. 

2.   De faculteit staat onder leiding van een faculteitsbestuur, bestaande uit de decaan, 

alsmede de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van het Academisch 

Ziekenhuis Leiden. Dit faculteitsbestuur wordt hierna aangeduid als Raad van 

Bestuur LUMC. 

3.   De benoeming van de decaan geschiedt door het College van Bestuur van de 

Universiteit Leiden op voordracht van de raad van toezicht van het LUMC.  

De benoeming geschiedt, tenzij het College van Bestuur anders bepaalt, voor vier  

jaar. Herbenoeming is mogelijk. Tot decaan zijn slechts hoogleraren, die zijn 

aangesteld aan de faculteit, benoembaar. 

4.   De vergaderingen van de Raad van Bestuur LUMC worden voorgezeten door de 

voorzitter van de Raad van Bestuur LUMC. 

5.   Onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur LUMC in zijn 

geheel voor zijn besluiten en handelingen, stelt de Raad van Bestuur LUMC het 

aandachtsgebied vast waarvoor elk van de leden in het bijzonder verantwoordelijk is, 

met in achtneming van het aandachtsgebied onderwijs en onderzoek dat tot de 

verantwoordelijkheid van de decaan behoort. De decaan deelt aan het college van 
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bestuur van de Universiteit Leiden mede de verdeling van de aandachtsgebieden over 

de leden van de Raad van Bestuur LUMC, alsmede een wijziging daarvan. 

6.   De decaan werkt mee aan het bestuur van de universiteit als geheel en neemt daartoe 

deel aan het overleg dat de decanen gezamenlijk plegen met het College van 

Bestuur, onverminderd het overleg dat het College van Bestuur met de Raad van 

Bestuur LUMC pleegt over aangelegenheden die de faculteit in het bijzonder 

betreffen. 

7.   De Raad van Bestuur LUMC neemt de door het College van Bestuur krachtens 

artikel 9.5 van de wet gegeven richtlijnen in acht. 

8.  De Raad van Bestuur LUMC is verantwoording verschuldigd aan het College van 

Bestuur. Het verstrekt het College van Bestuur de gevraagde inlichtingen omtrent de 

faculteit ten aanzien van onderwijs en onderzoek. 

9.   De directeur onderwijs en opleidingen van het LUMC is als gemandateerde 

namens de Raad van Bestuur LUMC lid van het onderwijsberaad van de 

Universiteit Leiden en rapporteert hierover aan de decaan. 

10. Overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van het BBR benoemt de Raad van Bestuur 

LUMC een student-assessor LUMC. De benoeming geschiedt voor 1 jaar. De 

student-assessor neemt als adviseur deel aan de werkzaamheden van de Raad van 

Bestuur LUMC voor zover deze de hoedanigheid heeft van faculteitsbestuur. De 

student-assessor overlegt daartoe periodiek met de decaan. 

11. De leden van de Raad van Bestuur LUMC streven bij de besluitvorming naar 

consensus. 

Bij meningsverschillen in de Raad van Bestuur LUMC als deze de hoedanigheid 

heeft van faculteitsbestuur heeft de decaan de doorslaggevende stem. 

12. De Raad van Bestuur LUMC voorziet in de vervanging van zijn leden bij 

afwezigheid. Een lid van de Raad van Bestuur LUMC kan alleen door een 

ander lid van de Raad van Bestuur LUMC worden vervangen. 

13. De vergaderingen van de Raad van Bestuur LUMC zijn niet openbaar. 

 
ARTIKEL 3 
De (wettelijke) bevoegdheden van de Raad van Bestuur LUMC op het gebied van het 
universitaire onderwijs zijn: 
a.   het vaststellen van de desbetreffende onderwijs- en examenregelingen (OER) en de 

regelmatige beoordeling daarvan; 

b.   het houden van toezicht op de uitvoering van de onderwijs- en examenregelingen en 

hierover rapporteren aan het College van Bestuur; 

c.   het instellen van een examencommissie voor elke opleiding en het benoemen van de 

leden daarvan. De Raad van Bestuur LUMC kan op verzoek van een 

examencommissie subcommissies van de examencommissie instellen die worden 

belast met advisering van de examencommissie. De voorzitter van een dergelijke 

commissie is een lid van de examencommissie; 

d.   het instellen van een opleidingscommissie voor elke opleiding en het benoemen van 

de voorzitter en de leden daarvan; 
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e.   het benoemen van een opleidingsdirecteur voor elke opleiding;  

f. het instellen van andere commissies dan door de wet voorzien, ten behoeve van een 

opleiding dan wel ter uitvoering van bepaalde taken ten behoeve van een 

opleiding; 

g.   het uitbrengen van het bindend studieadvies. 
 

ARTIKEL 4 
1.   Tenzij het College van Bestuur van de Universiteit Leiden anders bepaalt, is de 

Raad van Bestuur LUMC verantwoordelijk voor het bestuur en het beheer van de 

faculteit der geneeskunde en worden aan de Raad van Bestuur LUMC door het 

College van Bestuur bevoegdheden inzake het personele, financiële en overige 

beheer gemandateerd overeenkomstig het ter zake bepaalde in het BBR en in het 

bijzonder hetgeen ter zake is overeengekomen tussen het College van Bestuur van 

de Universiteit Leiden en de Raad van Bestuur LUMC. 

2.   De Raad van Bestuur LUMC is verantwoordelijk voor de vaststelling van het voorstel 

van de opleidingsdirecteur over de bijdragen die aan de uitvoering van de 

opleidingsprogramma’s zoals opgenomen in de onderwijs- en examenregelingen van 

de opleidingen door de divisies en afdelingen moeten worden geleverd. 
 

ARTIKEL 5 
1. Indien de faculteit deelneemt in een gezamenlijke opleiding met een of meer 

andere faculteiten dan wel universiteiten, regelt de Raad van Bestuur LUMC het 

aandeel van de faculteit in het bestuur en de middelenverdeling van die opleiding.  
2. Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de deelneming 

in een interfacultair of interuniversitair onderzoeksinstituut dan wel in een 

interfacultaire of interuniversitaire onderzoeksschool. 
 

Paragraaf 2: Inrichting van de faculteit der geneeskunde 

ARTIKEL 6 Opleidingen 
1. Het LUMC verzorgt de volgende universitaire opleidingen: 

 bachelor biomedische wetenschappen 

 bachelor geneeskunde 

 bachelor klinische technologie (gezamenlijk met Erasmus Universiteit Rotterdam 

en Technische Universiteit Delft, penvoerder)  

 master biomedical sciences 

 master geneeskunde 

 master vitality and ageing 

 master farmacie (samenwerking met faculteit der Wiskunde en 

Natuurwetenschappen) 

 master technical medicine (gezamenlijk met Erasmus Universiteit Rotterdam en 

Technische Universiteit Delft, penvoerder) 

 master statistical sciences for the behavioural and life sciences (samenwerking met 

faculteit der Wiskunde, penvoerder, en Natuurwetenschappen en Sociale 

Wetenschappen) 

2. Alle opleidingen zijn opgenomen in het Leids Universitair Register Opleidingen van 

de Universiteit Leiden.  
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3. De Raad van Bestuur LUMC is verantwoordelijk voor de taken waarmee de wet of het 

College van Bestuur de Raad van Bestuur LUMC heeft belast. 

4. In geval van een gezamenlijke opleiding zijn de desbetreffende instellingsbesturen 

gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de in artikel 7.3d, eerste lid van de 

wet genoemde artikelen. Voor de naleving van andere dan de in artikel 7.3d, het eerste 

lid bedoelde voorschriften op grond van de wet die betrekking hebben op een 

opleiding, leggen de betreffende instellingsbesturen in een overeenkomst vast welk 

instellingsbestuur daarvoor verantwoordelijk is. 

5. In geval van een opleiding in samenwerking met één of meer decanen van andere 

faculteiten zijn in de gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 9.15, aanhef, 

onder i van de wet regels vastgelegd omtrent het opleidingsbestuur, 

opleidingscommissie(s), examencommissie(s), overige commissies en andere voor de 

opleiding(en) relevante onderwerpen.   

 

ARTIKEL 7 Bestuur van de opleidingen  
 Elke opleiding heeft een opleidingsdirecteur die wordt benoemd en ontslagen door de 

Raad van Bestuur LUMC. Benoeming geschiedt voor 4 jaar. Herbenoeming is 

mogelijk. De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de opleiding en stuurt 

samen met een opleidingscoördinator de opleiding aan.  

 De opleidingsdirecteuren zijn verantwoording schuldig aan het bestuur van de divisie 

waarbinnen de betreffende opleiding(en) is(zijn) ondergebracht. Aan elk divisiebestuur 

is een portefeuillehouder onderwijs toegevoegd.  

 De opleidingsdirecteuren adviseren de Raad van Bestuur LUMC desgevraagd of uit 

eigen beweging over de inhoud en inrichting van hun opleidingen. 

 De opleidingsdirecteuren zorgen voor  het jaarlijks opstellen van de opleidings- en 

examenregelingen (inclusief de opleidingsprogramma’s en de toetsplannen) met in 

aanmerkingneming van het bepaalde in de wet ten aanzien van het instemmingsrecht 

en adviesrecht van de opleidingscommissie.  

 De opleidingsdirecteuren maken voorstellen voor de toewijzing van onderwijstaken 

(jaar-, lijn- en blok- (en coschaps-)coördinatoren) bij de divisies en afdelingen, 

beleggen de onderwijstaken en stemmen af met DOO over de toewijzing van de 

ondersteunende en coördinerende taken. 

 De opleidingsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de monitoring van de organisatie 

en integratie van de onderwijsprogramma’s, de uitvoering ervan conform de 

onderwijs- en examenregelingen, de uitvoering van de toetsplannen en de kwaliteit van 

de opleidingen. 

 De opleidingsdirecteuren benoemen de jaar-, lijn-, blok- en coschapscoördinatoren van 

de opleiding, uitsluitend na afstemming met het afdelingshoofd. 

 De opleidingsdirecteuren zijn ervoor verantwoordelijk dat de Mid-Term review en de 

zelfstudie voor visitatie en jaarlijks per opleiding een opleidingsjaarverslag worden 

opgesteld ter vaststelling door de Raad van Bestuur LUMC. 

 

Paragraaf 3: Opleidings- en examencommissies 

ARTIKEL 8 Opleidingscommissies  
1. De Raad van Bestuur LUMC stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een 

opleidingscommissie in.  

2. De opleidingscommissie heeft de in de wet vastgelegde taken, die tevens zijn benoemd 
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in het huishoudelijk reglement van de opleidingscommissie. 

3. Het aantal leden van een opleidingscommissie wordt bepaald door de Raad van 

Bestuur LUMC en bedraagt ten minste zes en maximaal twaalf. Voor de 

masteropleidingen vitality and ageing en Farmacie bedraagt het aantal leden ten minste 

vier en maximaal twaalf. 

4. Een opleidingscommissie bestaat voor de ene helft uit studentleden. Zij worden voor 

één jaar benoemd door de Raad van Bestuur LUMC op voordracht van het zittende  

bestuur van de Medische Faculteit der Leidse Studenten. Herbenoeming is mogelijk 

voor één termijn. 

5. Een opleidingscommissie bestaat voor de andere helft uit docentleden. Zij worden 

voor vier jaar benoemd door de Raad van Bestuur LUMC uit het personeel dat is belast 

met de verzorging van het onderwijs van de desbetreffende opleiding(en), op 

voordracht van de opleidingsdirecteur voor de betreffende opleiding(en). 

Herbenoeming is mogelijk voor één termijn. 

6. Jaarlijks wordt de wijze van samenstelling als bedoeld in het vierde en vijfde lid voor 

de bespreking in de studentenraad geagendeerd. De Raad van Bestuur LUMC en de 

studentenraad stellen jaarlijks vast of het wenselijk is deze wijze van samenstelling te 

handhaven.  

 

ARTIKEL 9 Examencommissies  
1. Voor de opleidingen geneeskunde (bachelor en master gezamenlijk), biomedische 

wetenschappen (bachelor en master apart) en voor de masteropleidingen vitality and 

ageing en farmacie stelt de Raad van Bestuur LUMC een examencommissie in. De 

examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een 

student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten 

aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een 

graad. 

2. De Raad van Bestuur LUMC benoemt (en ontslaat) de voorzitter en de leden van de 

examencommissie op basis van hun deskundigheid op het terrein van de 

desbetreffende opleiding of groep van opleidingen. De voorzitter en leden beschikken 

bij voorkeur over een BKO onderwijskwalificatie en expertise op het gebied van 

toetsing. Ten minste één lid is als docent verbonden aan de opleiding of aan een van 

de opleidingen die tot de groep van opleidingen behoort. Daarnaast is ten minste één 

lid afkomstig van buiten de desbetreffende opleiding of een van de opleidingen die tot 

de groep van opleidingen behoort.  

3. De examencommissie bestaat uit ten minste drie leden. De leden worden benoemd 

voor een termijn van vier jaar.  Herbenoeming is mogelijk voor één termijn. 

4. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, hoort de Raad van Bestuur LUMC 

de leden van de desbetreffende examencommissie. 

5. Het lidmaatschap van de examencommissie is onverenigbaar met dat van de Raad van 

Bestuur LUMC, de functie van opleidingsdirecteur en, in geval van een 

masteropleiding, met het lidmaatschap van de toelatingscommissie voor die opleiding. 

6. De examencommissie is onafhankelijk en de leden verrichten hun taken zonder last. 

7. De examencommissie stelt regels vast over de uitvoering van haar taken en 

bevoegdheden en over de maatregelen die zij in dat verband kan nemen. 

8. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden.  

De examencommissie verstrekt het verslag aan de Raad van Bestuur LUMC. 
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9. De examencommissie stelt als subcommissie een toetsbeoordelingscommissie (TBC) 

in voor de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen en Farmacie. De 

TBC is door de examencommissie gemandateerd voor de toetsbeoordeling, een 

wettelijke taak van de examencommissie. De TBC adviseert tevens de examinatoren, 

als een toelichting bij de toetsbeoordeling, zodanig dat de examinator in het vervolg 

een betere toets formuleert. 

10. De examencommissie heeft de in de wet, de onderwijs- en examenregeling en de in de 

regels en richtlijnen vastgelegde taken en bevoegdheden.  

 

Paragraaf 4: Overige commissies  

ARTIKEL 10 Commissie Bijzondere Toelatingen 
1. De Raad van Bestuur LUMC stelt een commissie bijzondere toelatingen in en 

benoemt de leden daarvan die, daartoe gemandateerd door de Raad van Bestuur 

LUMC, besluiten neemt over aanvragen  betreffende de toepassing van art. 7.25, 

vijfde  lid, art. 7.28, tweede, derde en vierde lid, art. 7.29 en  art. 7.30, tweede lid 

van de wet inzake de toelating tot de bacheloropleidingen geneeskunde en 

biomedische wetenschappen binnen de faculteit. In de  besluiten ter zake worden zo 

nodig nadere regels gesteld.  

2. De leden van de commissie bijzondere toelatingen worden benoemd voor een 

termijn van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk.  
 

ARTIKEL 11 Toelatingscommissie Master  
1. De Raad van Bestuur LUMC stelt voor de masteropleidingen een toelatingscommissie 

in en benoemt de leden daarvan die, daartoe gemandateerd door de Raad van Bestuur 

LUMC, besluiten neemt omtrent de toelating tot die masteropleidingen. 

2. Een toelatingscommissie master bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf door de 

Raad van Bestuur LUMC te benoemen leden. Deze behoren tot de docenten die belast 

zijn met het verzorgen van het onderwijs voor de betrokken opleiding.  

3. Het lidmaatschap van deze commissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de 

examencommissie van de betrokken opleiding. 

4. De benoeming van de leden geldt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is 

mogelijk. 

 

ARTIKEL 12 Commissie professioneel gedrag 

1. De Raad van Bestuur LUMC stelt een commissie professioneel gedrag in en benoemt 

de leden daarvan. Benoeming geschiedt voor vier jaar. Herbenoeming is mogelijk.  
2. Onprofessioneel gedrag van een student wordt gemeld bij de commissie professioneel 

gedrag. Deze commissie adviseert de examencommissie over mogelijke en verplichte 

begeleidingstrajecten die de student de gelegenheid biedt het professionele gedrag te 

verbeteren.  

 

ARTIKEL 13 Overig 
De Raad van Bestuur LUMC kan ten aanzien van bepaalde onderzoeksthema's of -gebieden 
afzonderlijke eenheden of samenwerkingsverbanden instellen ten behoeve van de 
uitvoering en samenwerking op het desbetreffende onderzoeksthema of -gebied. 
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HOOFDSTUK 2: Medezeggenschap 

ARTIKEL 14 

1. De faculteit heeft een studentenraad bestaande uit ten minste vijf leden, inclusief de 

voorzitter. De leden worden gekozen door en uit de studenten van de opleidingen bij de 

faculteit en krachtens het door het College van Bestuur vastgestelde kiesreglement 

faculteits- en dienstraden. De leden van de studentenraad worden gekozen voor de 

termijn van één zitting. De zitting van de Studentenraad vangt aan op 1 september en 

eindigt op 31 augustus.  

HOOFDSTUK 3: Gedragingen student in relatie tot toekomstige beroepsuitoefening 

ARTIKEL 15 
1. De Raad van Bestuur LUMC kan in bijzondere gevallen na advies van de 

examencommissie of de decaan en na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen  

het College van Bestuur voorstellen de inschrijving van een student voor een opleiding    

te beëindigen dan wel te weigeren, als die student door zijn gedragingen of uitlatingen 

blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen 

waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische 

voorbereiding op de beroepsuitoefening. Bij het voorstel voegt de Raad van Bestuur 

LUMC  het advies van de examencommissie of de decaan. 

2. Bij het tot stand komen van het voorstel tot beëindiging, dan wel weigering van de 

inschrijving voor een opleiding laat de Raad van Bestuur LUMC zich leiden door het – 

door het College van Bestuur vastgestelde – Protocol Iudicium Abeundi en door de 

voor de desbetreffende beroepsgroep waartoe de opleiding opleidt geldende standaard 

voor beroepsnormen. 

3. In geval van de opleidingen klinische technologie en technical medicine stelt het 

College van Bestuur van de TU Delft, na overleg met het College van Bestuur van de 

beide andere instellingen, procedurele regels vast ten aanzien van de uitvoering van 

artikel 7.42a van de wet. Het College van Bestuur van de TU Delft neemt de in het 

eerste, tweede en derde lid van artikel 7.42a van de wet omschreven besluiten na 

overleg met het College van Bestuur van de beide andere instellingen.  

 

HOOFDSTUK 4: Het digitaal klachtenloket  

ARTIKEL 16 
1. Iedere student kan een klacht (categorie: overig) indienen bij het digitaal klachtenloket. 

Dit digitaal klachtenloket is bereikbaar via http://studenten.leidenuniv.nl/ door in de 

rechterbalk op Digitaal klachtenloket te klikken, of via:  
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/universitaire-commissies/commissie-voor-

beroep-en-bezwaar en  

https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-

advies/klachten/niet-eens-met-een-besluit/universiteit/gast?cf=universiteit&cd=gast  

2. In geval van een klacht van een student van de bacheloropleiding klinische technologie 

stellen de decanen/ faculteitsbesturen elkaar onderling op de hoogte van de uitkomsten 

van de behandeling van die klacht.  
 

Dit reglement is op 28 november 2017 goedgekeurd door het College van Bestuur en op 

22 november 2017 vastgesteld door de Raad van Bestuur van het LUMC.  

http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a667335c-eb60-449e-9dcc-535e20e153b2
http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a9129712-0c96-4446-81cc-e1379205b3ad
http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a9129712-0c96-4446-81cc-e1379205b3ad
http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=371c1f2c-bcf8-49e5-a2ca-de3d6ac05b82
http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=e32d6645-2bb3-4cfa-a1f4-c6b3e640a055
http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=e32d6645-2bb3-4cfa-a1f4-c6b3e640a055
http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a01d355c-5790-4d20-ab2d-0eb3b1fac135

