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Artikel 1: Algemeen 
 

In dit statuut wordt verstaan onder: 
 

* Ad Valvas: het journalistieke platform van de Vrije Universiteit; 
* diensthoofd: het hoofd van de dienst waartoe Ad Valvas behoort; 
* uitgever: het College van Bestuur van de Vrije Universiteit. 

 
 

Artikel 2: Doelstelling en redactionele formule 
 

1. De doelstelling van Ad Valvas is de door de universiteit ter beschikking gestelde 
middelen aan te wenden voor: 
a. Het op onafhankelijke wijze, volgens de regels van de in Nederland 
geldende mores van de journalistiek zoals neergelegd in de Code 
voor de journalistiek van de Nederlandse Vereniging van 
Journalisten, informeren van de universitaire gemeenschap en 
daarbij betrokkenen over voor hen relevante gebeurtenissen; 
b. Het op onafhankelijke wijze, volgens de in a bedoelde regels, verstrekken van 
achtergrondinformatie over voor de universitaire gemeenschap relevante 
gebeurtenissen en door publicaties en activiteiten bijdragen aan de 
opinievorming ter zake; 
c. Het publiceren van mededelingen ten behoeve van de universitaire 
gemeenschap en daarbij betrokkenen. 

2. De informatievoorziening door Ad Valvas geschiedt volgens de zogeheten 
redactionele formule. Zij is aan dit statuut gehecht. 

 

Artikel 3: Personeel 
 

Het personeel van Ad Valvas wordt gevormd door een hoofdredacteur, een eindredacteur, 
redacteuren en een redactie-assistent. 
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Artikel 4: Hoofdredacteur 
 

1. De hoofdredacteur doet aan de uitgever een voorstel voor de redactionele formule 
en voor wijziging daarvan na advies van de Adviesraad Ad Valvas. 

2. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de inhoud van Ad Valvas. 
3. De hoofdredacteur stelt, gehoord de redactieraad en de Adviesraad Ad Valvas, het 

redactiebeleid vast. 
4. De hoofdredacteur legt jaarlijks op basis van het redactiebeleid een begroting voor 

aan het diensthoofd. Het staat de hoofdredacteur daarbij vrij om middelen te 
verwerven waarmee bijzondere activiteiten kunnen worden ondernomen. De 
doeleinden waartoe die dienen worden vermeld in het beleidsplan. 

5. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de exploitatie en vastlegging van de 
financiële gegevens van Ad Valvas. 

6. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor een goed verloop van de 
werkzaamheden van de redactie. Zij/hij/die geeft leiding aan het 
overige personeel van Ad Valvas. 

7. De hoofdredacteur doet aan de uitgever voordrachten voor de benoeming van 
de leden van de Adviesraad Ad Valvas, gehoord de Adviesraad. 

8. De hoofdredacteur pleegt periodiek overleg met de Adviesraad Ad Valvas over de 
inhoud van Ad Valvas. 

9. De hoofdredacteur houdt op systematische wijze contact met het lezerspubliek. 
10.  De hoofdredacteur wordt, op voorstel van het diensthoofd, benoemd, geschorst 

en ontslagen door de uitgever, bij benoeming of ontslag na advies van de 
redactieraad en de Adviesraad Ad Valvas. Bij de werving van een 
hoofdredacteur worden de redactieraad en de Adviesraad betrokken. 

11. Het diensthoofd stelt de beoordeling van de hoofdredacteur vast na overleg met 
de Adviesraad Ad Valvas. 
 

 

Artikel 5: Redactie en redactieraad 
 

1. De redactie bestaat uit de redacteuren Ad Valvas die in dienst zijn bij de universiteit. 
2. De hoofdredacteur is uit hoofde van haar/zijn/diens functie voorzitter van de 

redactie. 
3. De leden van de redactie, minus de hoofdredacteur, vormen de redactieraad. 
4. De redactieraad adviseert de hoofdredacteur over het redactiebeleid. 
5. De redactieraad adviseert het diensthoofd over de profielschets voor de 

hoofdredacteur en over een voorstel tot benoeming of ontslag van de 
hoofdredacteur. 

 
Artikel 6: Samenstelling Adviesraad Ad Valvas 

 
1. De Adviesraad Ad Valvas bestaat uit een deskundige op het gebied van de 

journalistiek van buiten de universiteit en vier leden van de universitaire 
gemeenschap, onder wie in elk geval een ondersteuner, wetenschapper en 
student. De Universitaire Studentenraad wordt in de gelegenheid gesteld om 
suggesties te doen voor het student-lid. 

2. De leden worden, op voordracht van de hoofdredacteur, door de uitgever 
benoemd voor een periode van vier jaren en kunnen tweemaal worden 
herbenoemd. 
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3. De voorzitter komt uit de universitaire gemeenschap en wordt, op voordracht van 
de Adviesraad Ad Valvas, door de uitgever uit de leden van  de raad benoemd 
en kan als zodanig eenmaal worden herbenoemd. 

4. Het lidmaatschap is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de 
ondernemingsraad en de universitaire studentenraad, van de uitgever of van de 
redactie. 

5. De leden dienen in ieder geval te beschikken over ervaring, inzicht of kennis op 
journalistiek gebied. 

 
 

Artikel 7: Taak Adviesraad Ad Valvas 
 

1. De Adviesraad Ad Valvas adviseert de hoofdredacteur over een voorstel voor de 
redactionele formule en voor wijziging daarvan. 

2. De Adviesraad Ad Valvas adviseert de hoofdredacteur over het redactiebeleid. 
3. De Adviesraad Ad Valvas adviseert de hoofdredacteur over voordrachten voor de 

benoeming van de leden van de raad. 
4. De Adviesraad Ad Valvas adviseert het diensthoofd over de beoordeling van 

de hoofdredacteur 
5. De Adviesraad Ad Valvas adviseert het diensthoofd over de 

profielschets voor de hoofdredacteur. 
6. De Adviesraad Ad Valvas brengt aan de uitgever jaarlijks een voor 

publicatie bestemd verslag uit over haar activiteiten. 
7. De Adviesraad Ad Valvas adviseert de hoofdredacteur over de systematische 

wijze waarop contact wordt onderhouden met het lezerspubliek. 
 

Artikel 8: Diensthoofd 
 
Het diensthoofd ziet toe op de uitvoering van dit statuut en van de daaruit 
voortvloeiende activiteiten alsmede op het budgetbeheer van Ad Valvas. 

 

Artikel 9: Uitgever 
 

1. De uitgever waarborgt de journalistieke onafhankelijkheid van Ad Valvas. 
2. De uitgever stelt de redactionele formule en een wijziging daarvan vast op voorstel 

van de hoofdredacteur. Vaststelling geschiedt na advies van de 
ondernemingsraad en de universitaire studentenraad. 

3. Eens per twee jaar legt de hoofdredacteur een beleidsplan met een bijpassend 
bedrijfsplan voor aan de uitgever. Op basis daarvan worden de benodigde 
middelen vastgesteld. 
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Artikel 10: Klachten 
 

1. Klachten over de inhoud van Ad Valvas worden ingediend bij de hoofdredacteur, 
die daarop een beslissing neemt. 

2. Indien een klager zich niet in de beslissing van de hoofdredacteur kan vinden, 
kan zij/hij/die zich voor heroverweging van de klacht wenden tot de voorzitter 
van de Adviesraad Ad Valvas. Die beslist, gehoord de hoofdredacteur. Indien de 
voorzitter afwijkt van de hoofdredacteur, geeft zij/hij/die daarvan een schriftelijke 
motivering. De voorzitter brengt hierover periodiek verslag uit aan de 
Adviesraad. 

 

Artikel 11: Geschillen 
 

Over geschillen met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van dit statuut die niet door 
overleg tussen betrokkenen kunnen worden opgelost, neemt de uitgever een met 
redenen omklede beslissing, gehoord hebbende de hoofdredacteur en de Adviesraad Ad 
Valvas. 

 
Artikel 12: Wijziging 

 
Dit statuut kan worden gewijzigd door de uitgever. Een desbetreffend besluit wordt 
genomen na advies van de Adviesraad Ad Valvas en van de hoofdredacteur en na 
overleg met de ondernemingsraad en universitaire studentenraad. Indien het college 
afwijkt van een advies, geeft het daarvan een schriftelijke motivering. 

 
Vastgesteld door de uitgever in oktober 2022 


