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Hoofdstuk 1 Algemeen 
 
Artikel 1. Naam van het instituut 
1. Het instituut draagt de naam: Institute of Security and Global Affairs (ISGA). 
2. In de Nederlandse taal luidt de naam: Instituut Security and Global Affairs. 
3. Het instituut is onderdeel van de Faculteit Governance and Global Affairs. 

 
Artikel 2. Begripsomschrijvingen 
1. In dit reglement wordt verstaan onder de wet: de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek (WHW). 
2. De in dit reglement voorkomende begrippen hebben overigens, indien die begrippen ook 

voorkomen in de wet, het bestuurs- en beheersreglement van de universiteit of het 
faculteitsreglement, de betekenis die de wet onderscheidenlijk de genoemde reglementen 
daaraan geven. 
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Hoofdstuk 2 De organisatie van het instituut 
 
Artikel 3. De leden van het instituut 
1. Tot het instituut behoren diegenen van wie het faculteitsbestuur heeft bepaald dat zij, 

gehoord het instituutsbestuur, tot het instituut behoren. 
2. Het instituutsbestuur houdt een actuele lijst bij van het binnen het instituut werkzame 

personeel. 
3. Bij de bepaling tot welk instituut een medewerker behoort, houdt het faculteitsbestuur 

rekening met het benoemingsbesluit van betrokkene. 
4. Reserveren voor aansluiting tot graduate school. 
 
Artikel 4. Onderzoeksgroepen 
1. Het instituut is georganiseerd in onderzoeksgroepen en kent een instituutsbureau ter 

ondersteuning van de onderzoeks- en onderwijstaken en voor de uitvoering van de 
bedrijfsvoeringstaken.  

2. Het instituutsbestuur kan voorstellen doen om onderzoeksgroepen op te richten dan wel 
op te heffen of anders in te richten, gehoord de instituutsraad.  
 

Artikel 5. Centre for Global Affairs 
Reserveren  
 
Artikel 6. Het instituutsbestuur 
1. Het instituut staat onder leiding van een instituutsbestuur. Dit bestuur bestaat uit een 

wetenschappelijk directeur en een onderwijsdirecteur. De wetenschappelijk directeur is 
voorzitter van het instituutsbestuur. Het instituutsbestuur wordt ondersteund door een 
instituutsmanager in de rol van secretaris en adviseur. Het instituutsbestuur kan worden 
uitgebreid tot maximaal twee leden belast met een specifiek omschreven taak. 

2. De wetenschappelijk directeur wordt benoemd uit de hoogleraren die in het instituut 
werkzaam zijn. De onderwijsdirecteur wordt benoemd uit de wetenschappelijke 
stafleden die bij het onderwijs en onderzoek vanuit het instituut betrokken zijn. 

3. De leden van het instituutsbestuur worden, gehoord de instituutsraad, benoemd en 
ontslagen door het faculteitsbestuur.  

4. De leden van het instituutsbestuur worden voor ten hoogste drie jaar benoemd. 
Herbenoeming is mogelijk. 

5. Het instituutsbestuur adviseert het faculteitsbestuur desgevraagd of uit eigen beweging 
over overige zaken die het instituut betreffen. 

6. Het instituutsbestuur brengt regelmatig verslag uit van de in de bestuursvergaderingen 
behandelde onderwerpen aan het in het instituut werkzame personeel. Tevens brengt het 
genomen besluiten ter kennis van het in het instituut werkzame personeel, tenzij 
zwaarwegende belangen van het instituut, de faculteit, de universiteit of van de bij een 
aangelegenheid betrokkenen zich hiertegen verzetten. 
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Artikel 7. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het instituutsbestuur 
1. Het instituutsbestuur is belast met het bestuur en de inrichting van het instituut en is 

verantwoordelijk voor het financiële, personele en overige beheer van het instituut, een 
en ander met inachtneming van de door het faculteitsbestuur vastgestelde nadere 
mandaatregeling.  

2. Het instituutsbestuur regelt de werkzaamheden van degenen die tot het instituut 
behoren. Het bepaalt daarbij voor elk van de universitaire hoofddocenten of universitaire 
docenten van welke hoogleraar de inrichting van zijn/haar onderwijs en onderzoek de 
instemming behoeft, alsmede onder wiens/wier toezicht elk van de andere leden van het 
instituut werkzaam is. Bij de regeling van deze werkzaamheden houdt het 
instituutsbestuur rekening met het benoemingsbesluit van betrokkene. 

3. Het instituutsbestuur bevordert het afstemmen van de inhoudelijke werkzaamheden. 
4. Het instituutsbestuur kan aanwijzingen geven aan degenen die tot het instituut behoren. 
5. Het instituutsbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door het instituut 

geleverde bijdragen aan het onderwijs van de onderscheiden opleidingen, alsmede voor 
de kwaliteit van de promotieprogramma’s en van het door het instituut verrichte 
onderzoek. 

6. Het instituutsbestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de onderzoeksagenda.  
 
Artikel 8. Werkwijze van het instituutsbestuur 
1. De leden van het instituutsbestuur streven bij de besluitvorming naar consensus. Bij 

meningsverschillen in het instituutsbestuur heeft de wetenschappelijk directeur een 
doorslaggevende stem. 

2. Het instituutsbestuur streeft naar draagvlak binnen het instituut voor zijn besluiten. 
3. De vergaderingen van het instituutsbestuur zijn niet openbaar. De vergaderstukken van 

het instituutsbestuur zijn niet openbaar tenzij het bestuur anders beslist. 
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Hoofdstuk 3 De adviesraad en de instituutsraad 
 
Artikel 9. Adviesraad 
1. Het instituut kent een adviesraad. 
2. De adviesraad heeft tot taak het instituutsbestuur te adviseren over het 

wetenschappelijke profiel van het instituut en de bijdragen aan het onderwijs vanuit het 
instituut in de context van de missie van de Faculteit Governance and Global Affairs.  

3. De adviesraad bestaat uit maximaal zes leden van buiten de facultaire gemeenschap. 
4. De leden van de adviesraad worden voor vier jaar benoemd door het instituutsbestuur na 

instemming van het faculteitsbestuur; herbenoeming is mogelijk. 
5. De leden van de adviesraad kunnen tussentijds op eigen verzoek met redenen omkleed 

aftreden. 
6. De adviesraad vergadert minimaal eenmaal per jaar. 
7. De decaan van de faculteit kan als toehoorder aan de vergaderingen van de adviesraad 

deelnemen. 
 

Artikel 10. Instituutsraad 
1. Aan het instituut is een instituutsraad verbonden. 
2. De instituutsraad bestaat uit al het wetenschappelijk en ondersteunend en 

beheerspersoneel van het instituut met een aanstelling van een jaar of langer. 
3. Het lidmaatschap van de instituutsraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van het 

instituutsbestuur. 
 

Artikel 11. Werkwijze en taken instituutsraad 
1. Het instituutsbestuur en de instituutsraad bespreken ten minste tweemaal per jaar de 

algemene gang van zaken in het instituut. Deze overlegvergaderingen worden 
voorgezeten door de voorzitter van het instituutsbestuur. Mede ten behoeve van dit 
overleg ontvangt de instituutsraad jaarlijks inlichtingen over: 
 de organisatie van het instituut; 
 de hoofdpunten van het vastgestelde beleid; 
 het in het afgelopen jaar gevoerde beleid (inclusief de jaarrekening) en de 

verwachtingen op de korte termijn; 
 de ontwikkelingen in de personele bezetting; 
 het beleid rond veiligheid en ethische kwesties. 

2. Wanneer het instituutsbestuur of ten minste acht leden van de instituutsraad schriftelijk 
hierom verzoekt, onder vermelding van het te bespreken onderwerp, wordt een 
overlegvergadering van de instituutsraad met het instituutsbestuur bijeengeroepen. De 
overlegvergadering vindt plaats binnen veertien dagen na het indienen van het verzoek, 
tenzij de verzoekers anders overeenkomen met de voorzitter. 

3. De instituutsraad wordt in de gelegenheid gesteld om te adviseren over: 
 de strategie, het jaarplan en de personele verwachtingen van het instituut; 
 de inrichting van het instituut waaronder de onderzoeksgroepen; 
 de benoeming van de leden van het instituutsbestuur. Het faculteitsbestuur hoort de 

instituutsraad hierover.  
4. De instituutsraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het instituutsbestuur 

over zaken die het instituut betreffen. 
5. Het instituutsbestuur houdt rekening met de door de instituutsraad uitgebrachte 

adviezen. 
6. De vergaderingen van de instituutsraad zijn openbaar tenzij de instituutsraad 

(onderdelen van) een vergadering besloten verklaart. 
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Hoofdstuk 4 Overige Bepalingen 
 

Artikel 12. Inwerkingtreding en publicatie 

1. Het reglement kan worden gewijzigd op voorstel van het instituutsbestuur, gehoord 

de instituutsraad. 
2. Dit reglement, alsmede wijzigingen van dit reglement, treden in werking op de dag na 

vaststelling door het faculteitsbestuur. 

3. Dit reglement wordt na de in het eerste lid bedoelde vaststelling, gepubliceerd op de 

website van het instituut zowel in het Nederlands als in een vertaling in het Engels. 

4. Dit reglement is door het faculteitsbestuur vastgesteld op 8 februari 2016. 

 

Artikel 13. Citeertitel 

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van het Instituut Security and Global 

Affairs.  

 


