Redactiestatuut Univers
Artikel 1

Algemeen

1. Univers is het onafhankelijke journalistieke platform van Tilburg University. Tilburg University
(hierna te noemen “TiU”) is uitgeefster van het online platform Univers waarop content via de
website https://universonline.nl/ (hierna te noemen: “Univers”) beschikbaar wordt gesteld
waarvan de redactie en het beheer is neergelegd bij de redactie van Univers (hierna te
noemen: “Redactie”).De Redactieraad (hierna te noemen “Redactieraad”) ziet toe op de
uitvoering en naleving van het redactiestatuut.
2. De Redactie draagt er zorg voor dat:
a. Univers als onafhankelijk en actueel journalistiek platform fungeert van en voor TiU;
b. Berichtgeving en vrije nieuwsgaring geschiedt volgens de geldende journalistieke
principes zoals beschreven in de “Leidraad voor Journalistiek” ;
c. De publicaties op Univers tot doel hebben om medewerkers en studenten te
informeren over gebeurtenissen en ontwikkelingen relevant voor TiU en haar
onderdelen;
d. Univers als onafhankelijk platform tevens beschikbaar is voor alumni, media, het
bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen over gebeurtenissen en ontwikkelingen
bij TiU;
e. Univers ruimte biedt aan een diversiteit en uitwisseling van meningen over relevante
gebeurtenissen en ontwikkelingen bij TiU;
f. Bij publicaties inzichtelijk is of geïnterviewden spreken uit eigen expertise of op
persoonlijke titel;
g. Ze haar informatieverwervende en –verstrekkende taak zonder beïnvloeding uitvoert.
h. Zij periodiek onderzoek doet naar de gebruikers van Univers naar hun ervaring en
waardering van en met Univers en de uitkomsten deelt met de Redactie, de
Redactieraad en andere relevante partijen.
Artikel 2

De Redactie

1. Het redactieteam wordt aangestuurd door een hoofdredacteur. De leden van de Redactie
worden in functie benoemd door de directeur van de divisie waartoe Univers behoort, op
advies van de hoofdredacteur.
2. Ten aanzien van de bedrijfsvoering volgt de Redactie de richtlijnen van de divisie waartoe
Univers behoort.
3. De Redactie kan ruimte bieden aan bijdragen door (betaalde) derden of
freelancemedewerkers en streeft naar samenwerkingen met medewerkers en studenten uit
de academische gemeenschap. De mening van derden is niet noodzakelijk de mening of
visie van de Redactie.
4. De hoofdredacteur is belast met de dagelijkse gang van zaken en de algemene leiding van
de Redactie en is daarmee eindverantwoordelijke voor de totale content van Univers.
5. De Redactieraad stelt op voordracht van de hoofdredacteur de redactionele formule vast.
(hierna te noemen: “Redactionele formule”). De redactionele formule beschrijft de
uitgangspunten voor de organiserende, informatieverstrekkende en opiniërende opdracht van
Univers, alsmede de uitgangspunten voor de vormgeving. De redactionele formule ligt ter
inzage voor alle medewerkers van de Redactie, personen die een bijdrage (wensen te)
leveren aan Univers, vormgever en fotografen.
6. De Redactie neemt bij haar werkzaamheden - naast de Redactionele formule - de algemeen
aanvaarde journalistieke principes in acht, zoals onpartijdigheid, objectiviteit, fairness, vrije
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nieuwsgaring, verificatie van bronnen en feiten, hoor en wederhoor en het overige
beschreven in de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek. Ook respecteert de Redactie
de algemene wetenschapsjournalistieke uitgangspunten. Voorts voldoet de Redactie bij haar
werkzaamheden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Het College van Bestuur deelt deze uitgangspunten en respecteert en garandeert daarmee
de onafhankelijke positie van de Redactie.
De hoofdredacteur stelt jaarlijks na overleg met de Redactieraad een exploitatiebegroting op
binnen de kaders van het budget dat door de directeur van de divisie waartoe Univers
behoort jaarlijks aan de Redactie ter beschikking wordt gesteld.
De hoofdredacteur:
a. legt verantwoording af aan de Redactieraad inzake de uitoefening van de in artikel 1
van dit Redactiestatuut beschreven opdracht en de vervulling van de in artikel 2 lid 5
van dit Redactiestatuut geformuleerde uitgangspunten;
b. legt verantwoording af aan de directeur van de divisie waartoe Univers behoort zover
het betreft het functioneren van het financieel beheer en het personeelsbeleid;
c. informeert de directeur van de divisie waartoe Univers behoort terzake de uitoefening
van de in artikel 1 beschreven opdracht en de vervulling van de in artikel 2
geformuleerde uitgangspunten.
Redacteuren zijn in dienst van Tilburg University en worden benoemd en ontslagen door de
directeur van de divisie waartoe Univers behoort. De hoofdredacteur wordt benoemd op
voordracht van de Redactieraad en kan enkel worden ontslagen na vooraf verkregen
instemming van de Redactieraad. De overige redactieleden worden benoemd en ontslagen
op voordracht van de hoofdredacteur. Keuzes aangaande benoeming, bevordering en
loopbaankwesties van de leden van de Redactie geschieden op voordracht van de
hoofdredacteur.
De directeur van de divisie waartoe Univers behoort wint bij de beoordeling van de
hoofdredacteur advies in bij de voorzitter van de Redactieraad. Ieder van de partijen kan een
verzoek indienen om de voorzitter van de Redactieraad aanwezig te laten zijn bij het
beoordelingsgesprek.
Bij conflicten van journalistieke aard met de hoofdredacteur kunnen redactieleden zich
wenden tot de Redactieraad.

Artikel 3

De Redactieraad

1. De Redactieraad is belast met toezicht op het journalistiek handelen van de Redactie
conform de in artikel 1 en 2 lid 5 van dit Redactiestatuut geformuleerde uitgangspunten.
2. De Redactieraad vertegenwoordigt bij conflictsituaties Univers inzake het algemeen
redactioneel beleid ten overstaan van het College van Bestuur en de directeur van de divisie
waartoe Univers behoort.
3. De Redactieraad doet uitspraak in geschillen inzake publicaties tussen redactie en derden.
De Redactieraad toetst de berichtgeving achteraf
4. De leden van de Redactieraad worden door het College van Bestuur benoemd op voordracht
van de Redactieraad en na verkregen instemming van de Universiteitsraad.
5. De leden van de Redactieraad worden voor twee jaar benoemd en kunnen éénmaal worden
herbenoemd voor de periode van maximaal twee jaar.
6. De Redactieraad bestaat uit minimaal zeven en maximaal negen leden. Daaronder zijn
begrepen minimaal vier en maximaal zes personeelsleden uit diverse geledingen van de TiU,
twee leden die zijn ingeschreven als student bij TiU en minimaal twee journalistieke
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deskundigen van buiten TiU. De leden van de Redactieraad kiezen – uit het oogpunt van
onafhankelijke positie binnen TiU - een van de externe deskundigen tot hun voorzitter.
Ieder lid heeft één stem in de vergadering van de Redactieraad. Over alle voorstellen wordt
beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen
beslist de voorzitter.
De Redactieraad komt tenminste tweemaal per jaar bijeen. De hoofdredacteur draagt zorg
voor de ambtelijke ondersteuning van de Redactieraad en de verslaglegging van de
vergadering. De vergaderingen van de Redactieraad zijn openbaar, tenzij de voorzitter van
de Redactieraad of de hoofdredacteur gemotiveerd anders beslist.
De voorzitter van de Redactieraad heeft zo vaak als nodig wordt geacht overleg met de
directeur van de divisie waartoe Univers behoort.
De voorzitter en leden van de Universiteitsraad, leden van het College van Bestuur, de
Secretaris van de universiteit, de directeuren en decanen van de faculteiten, de directeur
Marketing en Communicatie en de directeur van de divisie waartoe Univers behoort kunnen
geen lid worden van de Redactieraad.

Artikel 4 Klachtenprocedure
1. Een klacht over een publicatie of handelwijze van de Redactie van Univers dient binnen drie
maanden te worden ingediend bij de hoofdredacteur.
2. De hoofdredacteur stelt binnen vijf dagen na ontvangst van een klacht de voorzitter van de
Redactieraad op de hoogte.
3. Na het indienen van een klacht neemt de hoofdredacteur binnen tien dagen contact op met
de klager. De klager wordt uitgenodigd om met de hoofdredacteur over zijn klacht in gesprek
te gaan.
4. Een klacht dient uiterlijk binnen één maand nadat het bij de hoofdredacteur is ingediend te
zijn afgehandeld. Hierover dient de Redactieraad in kennis gesteld te zijn.
5. Afhankelijk van de uitkomst van het gesprek met de klager is de hoofdredacteur in
voorkomende gevallen gehouden tot het plaatsen van een rectificatie of een aanvulling op
een eerdere publicatie. Daarover vindt in dat geval vóóraf overleg plaats met de voorzitter
van de Redactieraad
6. Indien de klager niet tevreden is over de klachtenafhandeling door de hoofdredacteur of de
hoofdredacteur handelt de klacht niet tijdig af, kan de klager zijn klacht binnen vijf maanden
na het plaatsvinden van de journalistieke gedraging voorleggen aan de voorzitter van de
Redactieraad.
Artikel 5 Slotbepaling
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De hoofdredacteur is belast met de voorbereiding van een wijziging van het Redactiestatuut.
Hij legt een voorstel tot wijziging van het Redactiestatuut ter advisering voor aan de
Redactieraad
Het door de Redactieraad geaccordeerde wijzigingsvoorstel gaat voor instemming naar de
Universiteitsraad die de wijziging met een positief advies voordraagt aan het College van
Bestuur.
Het College van Bestuur stelt uiteindelijk het Redactiestatuut vast. Een wijziging treedt in
werking op de dag nadat het is vastgesteld of een nader door het College van Bestuur vast
te stellen datum.

Vastgesteld door het College van Bestuur op: 11 mei 2021.

