
  

 

Reglement Onderwijs Commissie 
 
IMM Bestuur 
Vastgesteld: 21/3/2016 

Voor de Onderwijs Commissie van het IMM heeft het IMM Bestuur het 
volgende reglement vastgesteld. 

Taakstelling 
 

1. De Onderwijs Commissie heeft tot taak het IMM Bestuur, desgevraagd 
of uit eigener beweging, van advies te dienen ten aanzien van de 
opleiding van promovendi binnen het IMM. 

2. De Onderwijs Commissie bewaakt de kwaliteit van het IMM 
promovendi onderwijs. 

3. De Onderwijs Commissie is het IMM aanspreekpunt voor de 
onderwijsinstituten over afstemming en inrichting van het Master 
onderwijs. 

4. Het IMM Bestuur kan de Onderwijs Commissie verzoeken om advies 
uit te brengen. Het verzoek daartoe wordt namens de IMM directeur 
gedaan. 

5. Indien het IMM Bestuur afwijkt van een door de Onderwijs Commissie 
uitgebracht advies, dan doet het IMM Bestuur hiervan met redenen 
omkleed mededeling aan de Commissie. 

6. De Onderwijs Commissie zorgt voor ruggespraak met de promovendi 
over het IMM opleidingstraject. 

Samenstelling 

1. De Onderwijs Commissie wordt voorgezeten door het IMM bestuurslid 
met de portefeuille onderwijs. 

2. De Onderwijs Commissie wordt verder samengesteld uit minimaal 
twee hoogleraren of universitair (hoofd)docenten, de managing 
director, twee promovendi, en een postdoc. De balans tussen fysica 
en chemie, theorie en experiment, en man/vrouw binnen de 
commissie wordt bewaakt.  

3. De leden van de Onderwijs Commissie worden uitgenodigd door de 
voorzitter en ze zijn maximaal vijf jaar lid. 

Werkwijze 
 

1. De Onderwijs Commissie streeft er naar  driemaal per kalenderjaar 
een reguliere vergadering te houden, en vergadert daarnaast  over 
een specifiek onderwerp wanneer de voorzitter of één van de leden of 
het IMM bestuur dit noodzakelijk achten. 

2. De voorzitter organiseert de bijeenkomsten in samenspraak met het 
IMM bureau. 



  

 

3. De agenda van de Commissie wordt opgesteld door de voorzitter en 
de managing director met inbreng van de overige commissieleden. 

4. De secretaresse van het IMM bureau zorgt voor de notulering van de 
vergaderingen. Deze notulen zijn vertrouwelijk. De notulen worden op 
de eerstvolgende vergadering vastgesteld. De notulen worden ter 
kennisgeving aan het IMM Bestuur verstrekt.  
 

Slotbepaling 
 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet overlegt de voorzitter van de 
Onderwijs Commissie met het IMM Bestuur. Het IMM Bestuur adviseert de 
directeur, welke beslist hoe gehandeld dient te worden. 
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