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I. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Begrippen en toepassing van het reglement 

1. De in dit reglement voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als de gelijkluidende 
begrippen in de Structuurregeling en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
(WHW) die op de universiteit van toepassing zijn. 

2. Waar in dit reglement wordt gesproken over promotor of copromotor moet bij aanwijzing van meer 
dan één promotor of copromotor in voorkomende gevallen worden gelezen: promotores, 
onderscheidenlijk copromotores. 

3. In voorkomende gevallen leze men voor mannelijke vormen (mede) de vrouwelijke. 
4. Het Promotiereglement van Tilburg University is van toepassing op alle promoties aan deze 

universiteit en, met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 over Joint Doctorates, op promoties 
die als gevolg van samenwerkingsverbanden tussen deze universiteit en andere instellingen van 
wetenschappelijk onderwijs elders plaatsvinden. 

 
Artikel 2 Algemene bepalingen promotietraject 

1. Aan de universiteit kan de graad van Doctor worden verkregen op grond van de promotie. 
2. De toekenning van de graad van Doctor geschiedt door het College voor Promoties. 
3. Op verzoek van de promovendus of de promotor kan in plaats van de graad Doctor ook de graad van 

Doctor of Philosophy (met afkorting PhD) worden verleend. 

4. De aanwezigen bij bijeenkomsten van de promotiecommissie, bij besprekingen rondom Joint 
Doctorates, bij het voor- en naberaad tijdens de promotie, alsmede bij de beroepsprocedure zijn tot 
geheimhouding verplicht. 

 

 
II. De promovendus 
 
Artikel 3 Toegang tot de promotie 

1. Tot de promotie heeft toegang ieder: 
a. aan wie op grond van artikel 7.10a, eerste, tweede of derde lid van de WHW de graad van 

Master is verleend; 
b. als proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap een 

proefschrift heeft geschreven en,  
c. heeft voldaan aan de overige in dit reglement gestelde eisen. 

2. In bijzondere gevallen kan het College voor Promoties personen die voldoen aan het eerste lid onder 
b en c, maar niet voldoen aan dat lid onder a, tot de promotie toegang verlenen. Een gefundeerd 
verzoek tot toelating moet via de directeur van de Graduate School schriftelijk worden ingediend bij 
het College voor Promoties. Dit verzoek wordt getoetst op basis van twee aanvullende documenten: 

a. Een onderzoeksvoorstel met een vergelijkbare kwaliteit als een NWO-voorstel en met een 
binnen de discipline gebruikelijk format. 

b. Een argumentatie op basis van het CV waaruit blijkt dat de promovendus over academische 
competenties beschikt die vergelijkbaar zijn met een Master diploma. 

De promotor is verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van beide documenten en doet op basis 
hiervan een voorstel voor dispensatie. Op basis van dat voorstel kan de directeur van de Graduate 
School besluiten een verzoek tot dispensatie in te dienen bij het College voor Promoties. 

 
Artikel 4 Aanmelding en verzoek tot aanwijzing (co)promotor 

1. Diegene die voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 3 en de promotie daadwerkelijk wil 
voorbereiden aan Tilburg University meldt zich als promovendus bij één van de Graduate Schools 
zodra de promovendus een promotor heeft gevonden die hem of haar wil begeleiden.  

2. Een verzoek tot aanwijzing van de (co)promotor wordt door de promovendus binnen vier weken na 
aanmelding bij de Graduate School op het daarvoor bestemde volledig ingevulde en ondertekende 
formulier ingediend bij de directeur van de Graduate School (zie bijlage 1, formulier 1). Hierbij dient de 
promovendus een uittreksel van het geboorte- of bevolkingsregister of een kopie paspoort of 
identiteitskaart, gewaarmerkte kopieën van relevante diploma’s en cijferlijsten en een ontwerp voor de 
opzet van een proefschrift in. Dit ontwerp bestaat ten minste uit een aanduiding van de 
probleemstelling en een beschrijving van het belang van het probleem en het heeft een globale 
inhoudsopgave. 

3. Indien het verzoek tot aanwijzing (co)promotor daar aanleiding toe geeft, treedt de directeur van de 
Graduate School in overleg met de betrokken promovendus en de betrokken (co)promotor. Dit is 
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bijvoorbeeld aan de orde indien er sprake is van een familierelatie tussen de promovendus en de 
(co)promotor. De directeur kan daarbij voorstellen om een andere (co)promotor toe te wijzen.  

 
Artikel 5 Planning promotietraject 

1. Voor de voorbereiding van het proefschrift komt de promovendus met de promotor een globale 
tijdsplanning overeen; zij maken tevens een afspraak over de vorm van de begeleiding. 

2. De promovendus legt het gereed gekomen manuscript aan zijn promotor voor, brengt de in discussie 

overeengekomen wijzigingen aan, en dient vervolgens het manuscript ter goedkeuring bij hem in. 

3. Na verkregen goedkeuring van het manuscript door de (co)promotor(es) en ten minste vijf 

maanden voor de door de promovendus beoogde promotiedatum levert de promovendus 

het benodigde aantal afschriften van het proefschrift in manuscript in bij 

het secretariaat van de betrokken Graduate School. 
 

 
III. De Graduate School 
 
Artikel 6 Aanwijzing (co)promotor 

1. Binnen twee weken nadat de promovendus het verzoek tot aanwijzing (co)promotor, zoals genoemd 
in artikel 4, tweede lid heeft ingediend, wordt deze gecontroleerd en ondertekend door de directeur 
van de Graduate School. De directeur van de Graduate School dient vervolgens met dit formulier, 
zoals genoemd in artikel 4, tweede lid, een verzoek tot aanwijzing van de (co)promotor in bij het 
College voor Promoties. 

2. Bij de indiening van het verzoek tot aanwijzing van een (co)promotor voegt de directeur van de 
Graduate School tevens de bescheiden als bedoeld in artikel 4, tweede lid. 

3. In geval van een Joint Doctorate aanvraag, zoals bepaald in artikel 29, dient de directeur van de 
Graduate School een schriftelijk verzoek in bij het College voor Promoties voor instemming met de 
joint doctorate aanvraag. Dit verzoek dient te voldoen aan de richtlijnen uit de procedure Joint 
Doctorates (zie bijlage 5). 

 
Artikel 7 Aanvraag tot instelling promotiecommissie en vaststelling van een promotiedatum 

Ten minste zes maanden voor de beoogde promotiedatum dient de directeur van de betrokken 
Graduate School, op voorspraak van de promotor, op het daartoe bestemde formulier, een aanvraag 
bij het College voor Promoties in tot vaststelling van de beoogde promotiedatum en van de 
samenstelling van de promotiecommissie (bijlage 2, formulier 2). Dit formulier wordt ondertekend door 
de directeur van de Graduate School en de (co)promotor. De promotor overtuigt zich daarbij van de 
bereidheid van de betrokkenen het lidmaatschap van de commissie te aanvaarden, alsmede van de 
beschikbaarheid van betrokkenen op de beoogde promotiedatum. De promovendus tekent voor 
akkoord voor de vaststelling van de promotiedatum. 

 
Artikel 8 Verspreiding van het proefschrift 

Het secretariaat van de Graduate School draagt zorg voor de verspreiding van het manuscript van het 
proefschrift onder de leden van promotiecommissie. 
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IV. De promotor 
 
Artikel 9 Aanwijzing (co)promotor 

1. Uiterlijk zes weken na ontvangst van het verzoek tot aanwijzing (co)promotor, zoals genoemd in artikel 
6, eerste lid, wijst het College voor Promoties een of meerdere hoogleraren of universitair 
hoofddocenten aan als promotor als ook eventueel één of meerdere gepromoveerde leden van de 
wetenschappelijke staf als copromotor. Hierbij wordt een bevestiging aan de (co)promotor, de 
promovendus en de directeur van de Graduate School verstuurd. 

2. Het College voor Promoties wijst altijd minimaal twee en maximaal drie (co)promotores aan. 
3. Bij benoeming van meerdere promotores wordt er geen rangorde onder de promotores aangegeven. 
4. Decanen kunnen naast hoogleraren namens hun faculteit aan het College voor Promoties 

gepromoveerde universitair hoofddocenten voordragen als promotor. Daarvoor gelden de volgende 
voorwaarden:  

a. Voorafgaand daaraan wordt de hoogleraar in het betreffende vakgebied geraadpleegd door 
de decaan. Wanneer er geen hoogleraar in het betreffende vakgebied is, kan deze stap 
achterwege blijven. 

b. De decaan toetst of een universitair hoofddocent voldoet aan de geldende eisen voor 
aanwijzing tot promotor.  

c. De toekenning van het ius promovendi aan universitair hoofddocenten geschiedt aan Tilburg 
University op incidentele basis: deze toekenning geldt alleen voor het promotietraject 
waarvoor de universitair hoofddocent wordt voorgedragen als promotor. Voor een volgend 
promotietraject dient een nieuwe voordracht te worden gedaan en wordt opnieuw bezien of 
voor dat traject het ius promovendi aan de universitair hoofddocent wordt toegekend. 

d. De mogelijkheid om als promotor te worden aangewezen geldt alleen voor universitair 
hoofddocenten die in dienst zijn van Tilburg University. Universitair hoofddocenten van andere 
instellingen, aan wie door de instelling waar zij in dienst zijn het ius promovendi is toegekend, 
worden voor een Tilburgse promotie niet als promotor, maar als co-promotor aangewezen.  

5. Onder de promotor(es) is altijd een hoogleraar of universitair hoofddocent van Tilburg University.  

6. De promotor kan, de promovendus gehoord, het College voor Promoties verzoeken een copromotor 
aan te wijzen om hem bij de begeleiding van de promovendus bij te staan. Voor dit verzoek is 
instemming van de directeur van de Graduate School vereist. 

7. Als copromotor kan worden aangewezen een universitair (hoofd)docent (en alle anderen die de graad 
van Doctor hebben behaald), die is gepromoveerd op een in Nederland of in het buitenland verdedigd 
proefschrift, op grond waarvan hij gerechtigd is hier te lande de titel van doctor te voeren, niet het ius 
promovendi heeft, en deskundig is op (een deel van) het terrein van het in het proefschrift beschreven 
onderwerp.  

8. In bijzondere gevallen, afwijkend van het genoemde in lid 2, kan de directeur van de Graduate School 
een gemotiveerd verzoek aan het College voor Promoties voorleggen om slechts één promotor aan te 
wijzen. 

9. In ieder stadium van de begeleiding kan de promotor, met inachtneming van de criteria tot aanwijzing 
van een (co)promotor, zoals genoemd in artikel 9, tweede lid, het verzoek tot de aanwijzing van een 
eventuele derde (co) promotor voorleggen aan het College voor Promoties. Het College voor 
Promoties besluit binnen zes weken na ontvangst van dit verzoek en stuurt een schriftelijk bericht aan 
(co)promotor, promovendus en directeur Graduate School. 

 
Artikel 10 Verantwoordelijkheden promotor 

1. De promotor begeleidt de promovendus, hetgeen ten minste een periodiek overleg inhoudt. Hij wijst 
de promovendus op de inhoud van het promotiereglement. 

2. De promotor ziet er op toe dat het promotieonderzoek geschiedt: 
a. volgens de gedrags- en/of beroepscode voor het professioneel handelen op het betrokken 

wetenschapsgebied; 
b. met toestemming van betrokkene(n), dan wel van een door hem/hen aangewezen 

belangenbehartiger, wanneer voor het promotieonderzoek onderzoek op en/of met 
proefpersonen noodzakelijk is; 

c. zonder dat door derden, die het onderzoek (mede) financieren, beperkingen worden 
opgelegd, die in strijd zijn met de academische vrijheid van onderzoek en de vrijheid van 
publicatie van resultaten. 
 

Artikel 11 Beoordeling manuscript door promotor 

1. Alvorens zijn goedkeuring aan het manuscript te geven, gaat de promotor onder meer na of het 
proefschrift een nieuw inzicht verschaft in de bestaande stand van de gepubliceerde en ter algemene 
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kennisneming openstaande resultaten van de betrokken tak van wetenschap. Hij schenkt daarbij met 
name aandacht aan de volgende punten:  
a. het belang van het onderwerp; 
b. de helderheid van de probleemstelling;  
c. de originaliteit van de behandeling;  
d. het wetenschappelijk niveau van de ordening, de analyse en de verwerking van het materiaal; 
e. de afleiding van nieuwe inzichten en nieuwe opvattingen uit de analyse; 
f. de zuiverheid van de gevolgde methodiek bij de analyse; 
g. de vereiste zelfbeperking; 
h. een kritische confrontatie van eigen conclusies met bestaande theorieën of opvattingen; 
i. een creatieve benadering van het behandelde wetenschapsgebied; 
j. evenwicht in de opbouw en helderheid van de stijl.  

2. Na indiening van het manuscript van het proefschrift, overeenkomstig artikel 5, tweede lid, deelt de 
promotor binnen twee maanden aan de promovendus schriftelijk zijn beslissing mede over de 
goedkeuring van het manuscript. 

3. In geval van aanwijzing van een copromotor vraagt de promotor advies aan die copromotor met 
betrekking tot de goedkeuring van het proefschrift. 

4. Indien verscheidene promotores zijn aangewezen, komt de beslissing ten aanzien van goedkeuring 
van het proefschrift in onderling overleg tot stand. 

5. Indien in geval van aanwijzing van meerdere promotores het onderling overleg niet tot 
overeenstemming leidt, brengt iedere promotor schriftelijk rapport uit aan de directeur van de Graduate 
School, waarbij een afschrift van dit rapport toegezonden dient te worden aan de promovendus. De 
directeur van de Graduate School handelt dan naar bevinding van zaken. 

6. Indien de promotor het proefschrift niet goedkeurt kan de directeur van de Graduate School op verzoek 
van de promovendus, na deze en de promotor te hebben gehoord, aan het College voor Promoties 
verzoeken een andere promotor aan te wijzen, tenzij de directeur van de Graduate School, in geval 
meerdere promotores waren aangewezen, van oordeel is dat een nieuwe aanwijzing niet noodzakelijk 
is. Deze besluiten worden schriftelijk aan betrokkenen meegedeeld. 

 
Artikel 12 Promotor en eervol ontslag 

1. Wanneer een als promotor aangewezen hoogleraar na zijn aanwijzing eervol wordt ontslagen, dient 
de promotie binnen vijf jaar na de ontslagdatum plaats te vinden. Als de promotie niet binnen deze 
termijn heeft plaatsgevonden, vervalt de aanwijzing tot promotor. In dit geval wijst het College voor 
Promoties, op voordracht van de directeur van de Graduate School, een andere promotor aan, tenzij 
de directeur van de Graduate School, in het geval dat er meer dan één promotor was aangewezen, 
van oordeel is dat een nieuwe aanwijzing niet noodzakelijk is. De betrokkenen worden hiervan door 
het College voor Promoties schriftelijk op de hoogte gesteld. 

2. Een hoogleraar aan wie (eervol) ontslag is verleend wordt niet meer als promotor aangewezen. 
 
 

V. De promotiecommissie 
 
Artikel 13 Instellen promotiecommissie  

Uiterlijk vier weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van een promotiedatum en 
benoeming promotiecommissie (bijlage 2, formulier 2) stelt het College voor Promoties een 
promotiecommissie in.  
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Artikel 14 Samenstelling promotiecommissie 
1. De promotor en de copromotor zijn als zodanig lid van de promotiecommissie. 
2. Het College voor Promoties wijst de leden van de promotiecommissie aan. De samenstelling van de 

promotiecommissie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:  
a. de promotiecommissie bestaat uit minimaal vijf leden; 
b. het aantal leden van de promotiecommissie dat geen (co)promotor is, is altijd groter dan het 

aantal leden dat (co)promotor is;  
c. bij het samenstellen van de promotiecommissie is het niet toegestaan om –naast de 

(co)promotor- alle commissieleden uit het eigen departement aan te wijzen: de directeuren 
van de Graduate Schools zijn alert op een evenwichtige samenstelling van de commissie.  

3. Voor aanwijzing als commissielid komen zowel hoogleraren alsmede personen die gepromoveerd zijn 
in aanmerking. Hierbij geldt dat de directeur van de Graduate School oordeelt of zij over voldoende 
bekwaamheid beschikken om in de commissie zitting te hebben. 

4. Co-auteurs, niet zijnde de (co)promotor, kunnen niet worden aangewezen als lid van de 
promotiecommissie. 

5. Op voorstel van de (co)promotor kan het College voor Promoties aan de commissie adviseurs 
toevoegen. Dit kunnen ook personen zijn die niet gepromoveerd zijn, maar over uitzonderlijke 
expertise beschikken betreffende het vakgebied. Een adviseur wordt geacht een beoordeling geven, 
maar hij heeft geen stemrecht. 

6. De beraadslagingen van de commissie worden voorgezeten door de directeur van de Graduate 
School of door een door hem aangewezen plaatsvervanger.  

7. Voor de toepassing van het bepaalde in het derde lid worden de kerkelijke hoogleraren aan en de 
bijzondere hoogleraren bij een openbare of een bijzondere universiteit gerekend tot de hoogleraren 
van die universiteit.  

 
Artikel 15 Beoordeling van het manuscript door de promotiecommissie 
1. Binnen vier weken na ontvangst van het manuscript sturen de leden van de promotiecommissie hun 

beoordeling voorzien van schriftelijke commentaren en hun voor- of tegenstem (zie lid 2) retour aan de 
Graduate School. Het schriftelijk commentaar wordt door de directeur van de Graduate School ter 
kennis gebracht aan de promovendus en kan tevens naar de andere commissieleden worden 
gestuurd. 

2. De leden van de promotiecommissie beoordelen het manuscript door hun voor- of tegenstem te 
geven. Indien de leden van de promotiecommissie unaniem van mening zijn dat de promovendus kan 
worden toegelaten tot de openbare verdediging wordt de promotiecommissie niet bijeen geroepen. 

3. Bij een of meerdere tegenstemmen wordt de promotiecommissie door de directeur van de Graduate 
School bijeen geroepen voor een bespreking van het manuscript met de promovendus. Aan deze 
besloten bijeenkomst neemt ten minste de helft van de leden van de promotiecommissie persoonlijk of 
op virtuele wijze deel, bijvoorbeeld via skype. De directeur van de Graduate School of een door hem 
aangewezen plaatsvervanger zit de bijeenkomst voor. 

a. De commissie kan na afloop van de bijeenkomst besluiten tot toelating zonder meer tot de 
openbare verdediging van het proefschrift. Dit besluit kan slechts genomen worden met 
maximaal één tegenstem dan wel één onthouding. Indien de commissie van mening is dat er 
één of enkele kleine aanpassingen nodig zijn in het manuscript, dient de promovendus deze 
op korte termijn door te voeren. Hier dient de promotor op toe te zien. Eventueel kan het 
manuscript opnieuw ter beoordeling aan de commissie worden voorgelegd. 

b. Indien niet besloten wordt tot toelating tot de openbare verdediging zonder meer, kan worden 
besloten het manuscript opnieuw aan de commissie voor te leggen op voorwaarde dat een 
aantal (omvangrijke) aanpassingen in het manuscript wordt doorgevoerd. De promovendus 
dient deze aanpassingen binnen een in overleg met de commissie te bepalen termijn in het 
manuscript te verwerken. De promotor ziet erop toe dat de gevraagde aanpassingen 
daadwerkelijk in het manuscript worden opgenomen. De aanpassingen worden schriftelijk ter 
goedkeuring aan de promotiecommissie voorgelegd. De commissie kan vervolgens besluiten 
tot toelating zonder meer tot de openbare verdediging van het proefschrift. Dit besluit kan 
slechts genomen worden met maximaal één tegenstem dan wel één onthouding. 

c. Indien in het geval bedoeld onder 3b. wordt besloten tot afkeuring van het manuscript, 
impliceert dit afkeuringsbesluit weigering tot toelating tot de openbare verdediging. 

4. De voorzitter van de bijeenkomst draagt zorg voor een onmiddellijke schriftelijke melding van de 
beslissing van de commissie aan het College voor Promoties middels het daarvoor bestemde 
formulier. 

 
Artikel 16 Toelating tot verdediging van het proefschrift 
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Uiterlijk twee weken na ontvangst van de beslissing van de promotiecommissie deelt het College voor 
Promoties schriftelijk aan de promovendus mede of deze al dan niet tot de verdediging van het 
proefschrift wordt toegelaten. 

 

VI. Het proefschrift 
 

Artikel 17 Basis vereisten proefschrift 
1. Het proefschrift bestaat uit een wetenschappelijke verhandeling in boekvorm of een bundeling van 

verhandelingen, van de hand van de promovendus of onder zijn aanwijsbaar en dominant co-
auteurschap tot stand gekomen. De beoordeling van reeds eerder openbaar gemaakte 
verhandelingen vindt plaats naar de stand van de wetenschap ten tijde van de beoordeling van het 
proefschrift.  

2. Het proefschrift dient te voldoen aan de beginselen en regels voor wetenschappelijke integriteit zoals 
vastgelegd in de Regeling Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University alsmede de Nederlandse 
Gedragscode Wetenschapsbeoefening.  

3. Het proefschrift wordt aan de in lid 2 genoemde beginselen en regels onder andere getoetst met 
behulp van geautomatiseerde plagiaatdetectie. 

 
Artikel 18 Gezamenlijk onderzoek 
1.  Ingeval van een gezamenlijk onderzoek van twee of drie promovendi, kan het 

resultaat van het onderzoek tot een gezamenlijk proefschrift leiden, mits wordt 
voldaan aan de voorwaarden dat: 
a.  elk van de auteurs een zelfstandige, afgegrensde en voor promotie toereikende 

bijdrage heeft geleverd, een en ander met goedkeuring van de 
promotor; 

b.  elk van de auteurs de persoonlijke verantwoordelijkheid draagt, zowel voor 
het onder a. bedoelde deel van het proefschrift als voor de samenhang van 
het geheel; 

c.  in het proefschrift wordt aangegeven welk aandeel elk van de auteurs heeft 
gehad in de totstandkoming van het proefschrift. 

2.  Bij een gezamenlijk proefschrift legt de promotor een schriftelijke verklaring 
inzake het aandeel van elk van de auteurs over aan het College voor Promoties. Dit kan tegelijkertijd 
met de aanvraag voor vaststelling datum en instelling promotiecommissie. 
De verklaring dient zowel door de promotor als door alle auteurs te zijn ondertekend. 

3.  Bij een gezamenlijk proefschrift gelden de procedures en voorschriften van dit 
reglement voor elke promovendus afzonderlijk. 

Artikel 19 Voertalen proefschrift 
1. Het proefschrift wordt geschreven in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Voor het schrijven van 

een proefschrift in een andere taal dient het College voor Promoties goedkeuring te verlenen.  
2. Aan het proefschrift worden een vertaling van de titel en een samenvatting van de inhoud in het 

Engels toegevoegd.  
 
Artikel 20 Overige eisen proefschrift 

1. Naast de titel dient de tekst op de titelpagina als volgt te luiden (zie bijlage 3):  
 
“Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan Tilburg University op gezag van de rector 
magnificus, prof. ……………………, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van een door het 
college voor promoties aangewezen commissie in de aula / Ruth First zaal van de Universiteit op 
…………………(dag en datum) om ……… uur (tijd) door ……………………… (voornamen en naam) 
geboren te ………………………….(plaats)”.  
 

2. Aan de keerzijde van de titelpagina worden de namen van de (co)promotor vermeld. Desgewenst kan 
hier ook de totale samenstelling van de promotiecommissie worden vermeld.  

3. De titelpagina en de keerzijde dienen vóór vermenigvuldiging tijdig ter goedkeuring aan het 
secretariaat van het College voor Promoties te worden voorgelegd.  

4. Het proefschrift dient een inhoudsopgave te bevatten.  
5. Het proefschrift dient vrij te zijn van reclame uitingen.  
6. Op de keerzijde van het titelblad kan desgewenst worden vermeld door welke instantie de 

totstandkoming van het proefschrift financieel werd begunstigd of mogelijk gemaakt. 
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Artikel 21 Vormgeving proefschrift 

1. Na ontvangst van de schriftelijk door het College voor Promoties medegedeelde positieve beslissing 
tot toelating tot verdediging van het proefschrift, wordt het proefschrift vermenigvuldigd. 

2. Het proefschrift wordt uitgevoerd in een handzaam formaat en bij voorkeur in gebrocheerde vorm. 
3. Van het proefschrift wordt eveneens een elektronische versie vervaardigd waarvan een kopie ter 

beschikking wordt gesteld van de bibliotheek van Tilburg University voor openbaarmaking in de 
Tilburg University Research Portal. Hierbij worden vertrouwelijkheid en tijdelijk embargo van het 
proefschrift in acht genomen. 
 

Artikel 22 Aantal exemplaren proefschrift 
Uiterlijk drie weken voor de promotiedatum levert de promovendus 35 exemplaren van het proefschrift in bij 
het College voor Promoties. Deze exemplaren worden eigendom van Tilburg University. 
 
Artikel 23 Kosten proefschrift 
Voor een tegemoetkoming in de kosten van het drukken van het proefschrift kan een beroep worden gedaan 
op de betreffende regeling van de Graduate School. 
 

 

VII. De promotie  
 
Artikel 24 De promotiezitting 

1. De promotie vindt in het openbaar plaats ten overstaan van de promotiecommissie. 
2. De Rector Magnificus of een door hem aangewezen plaatsvervangend hoogleraar zit de academische 

plechtigheid voor; hij opent de bijeenkomst en leidt de discussie.  
3. De Rector Magnificus geeft als eerste de promotor het woord. De promotor nodigt de promovendus uit 

om een korte toelichting op het promotieonderzoek te geven in voor genodigden in begrijpelijke 
bewoordingen (het lekenpraatje). Deze toelichting mag maximaal 12 minuten duren en in de 
moedertaal worden gehouden, mits de begeleidende sheets/slides in de Engelse taal worden 
gepresenteerd. Het lekenpraatje maakt geen deel uit van de verdediging van het proefschrift en wordt 
niet in de beoordeling van de promotie meegenomen. 

4. Het proefschrift wordt gedurende een academisch uur door de promovendus verdedigd tegen de 
bedenkingen van de promotiecommissie.  

5. Voor andere aanwezigen bij de promotie dan de leden van de promotiecommissie bestaat de 
mogelijkheid te opponeren, mits zij hiertoe uiterlijk één week voor de promotie een schriftelijk verzoek 
hebben ingediend bij de directeur van de Graduate School en zijn toestemming tot deelneming aan de 
oppositie hebben verkregen. De officiële uitnodiging van deze opponenten verloopt via het 
secretariaat van het College voor Promoties. 

6. Het uitbrengen van bedenkingen en de verdediging van het proefschrift geschieden in vrije voordracht, 
desgewenst ondersteund door schriftelijke aantekeningen en/of citaten, in het Nederlands of Engels 
of, onder goedkeuring van de Rector Magnificus of een door hem aangewezen plaatsvervangend 
hoogleraar, in een andere taal. 

7. In geval het proefschrift door twee of drie personen is geschreven geschiedt de verdediging door ieder 
van hen afzonderlijk op grond van het in het tweede en derde lid bepaalde. Verlening van de graad 
van Doctor vindt in dit geval in één en dezelfde zitting plaats na afloop van de verdediging door de 
tweede respectievelijk derde promovendus. 
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Artikel 25 Beraadslaging 
1. Nadat de pedel het “Hora est” heeft uitgesproken, schorst de Rector Magnificus de zitting. 
2. Gedurende de schorsing van de zitting beraadslaagt de promotiecommissie onder voorzitterschap van 

de Rector Magnificus over de verlening van de graad Doctor. 
3. Een beslissing tot verlening van de graad Doctor door het College voor Promoties wordt genomen bij 

gewone meerderheid van stemmen; de eventuele opmerkingen van College of commissie - door de 
promotor in zijn slotwoord te vermelden - worden geformuleerd. 
 

Artikel 26 Promotieformule 
1. Na heropening van de zitting deelt de Rector Magnificus op de protocollair voorgeschreven wijze het 

resultaat van de beraadslaging mede.  
2. Vervolgens bekleedt de promotor, door het uitspreken van de promotieformule, de promovendus met 

de verkregen waardigheid.  
3. Indien de promotor is verhinderd aanwezig te zijn bij de zitting, wijst hij, in overleg met de Rector 

Magnificus, een vervanger aan.  
 
Artikel 27 Getuigschrift 

1. Na het uitspreken van de promotieformule ontvangt de gepromoveerde als bewijs van de verworven 
graad Doctor het door de Rector Magnificus en de promotor getekende, in het Latijn gestelde 
getuigschrift alsmede de felicitatie van de Rector Magnificus. Ingeval het predikaat “cum laude” is 
toegekend, wordt dit op het getuigschrift aangetekend.  

2. Hierna spreekt de promotor of copromotor het laudatio uit. Hieraan kunnen persoonlijke woorden van 
waardering gevoegd worden. 

 

VIII. Cum Laude  
 
Artikel 28 Cum Laude bepalingen 

1. Indien een lid van de promotiecommissie van mening is, dat het proefschrift een bewijs is van 
uitzonderlijke bekwaamheid van de promovendus tot het zelfstandig beoefenen van de 
wetenschappen dat het het predikaat “cum laude” dient te verkrijgen, verzoekt hij de promotor om dit 
voorstel voor te leggen aan de Rector Magnificus. De promotor peilt dit voorstel bij de overige 
commissieleden. Bij instemming verzoekt de promotor, onder schriftelijke mededeling van de 
argumenten, uiterlijk zes weken vóór de promotie de Rector Magnificus om de procedure hiertoe in 
gang te zetten. De promotor kan in geval van oppositie besluiten geen verzoek in te dienen. 

2. In het geval van een positieve beslissing van de Rector Magnificus wijst deze terstond twee leden van 
de promotiecommissie aan, waarvan één van buiten de universiteit, ter beoordeling van het 
proefschrift in dezen. 

3. Indien geen externe leden in de promotiecommissie benoemd zijn verzoekt de Rector Magnificus de 
directeur van de betrokken Graduate School minimaal één deskundige van buiten de universiteit voor 
te stellen, die door de Rector Magnificus gevraagd wordt om een oordeel te geven over de eventuele 
toekenning van het predikaat “cum laude”. 

4. Het oordeel van de in het tweede lid bedoelde leden van de promotiecommissie, c.q. van de in het 
derde lid bedoelde deskundige(n) wordt uiterlijk vier dagen vóór de promotiedatum schriftelijk 
gemotiveerd rechtstreeks aan de promotor en aan het secretariaat van het College voor Promoties 
uitgebracht, die het verspreidt aan alle leden van de promotiecommissie. 

5. Bij aanvang van het voorberaad voorafgaand aan de verdediging legt de promotor het oordeel over 
de eventuele toekenning van het predikaat “cum laude” voor aan de leden van de 
promotiecommissie. Commissieleden die van te voren hebben aangegeven niet aanwezig te kunnen 
zijn, krijgen het oordeel toegestuurd (zie lid 8). 

6. Tijdens de beraadslaging na de verdediging kunnen twee stemrondes plaats vinden: in de eerste 
ronde wordt besloten of de promovendus de doctorstitel wordt verleend. Indien dit besluit positief is 
en indien er sprake is van een eventuele toekenning van het predikaat “cum laude”, dan vindt er een 
tweede stemronde plaats, waarin een besluit wordt genomen over het al dan niet toekennen van het 
predikaat “cum laude”. 

7. Bij de stemming kan alleen voor of tegen worden gestemd, blanco stemmen of zich onthouden van 
stemming is niet toegestaan. Mocht meer dan één lid van de promotiecommissie tegen stemmen, dan 
wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. 

8. Aan commissieleden die aangeven niet bij de promotie aanwezig te kunnen zijn, wordt gevraagd 
schriftelijk gemotiveerd hun stem uit te brengen en deze aan het secretariaat van het College voor 
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Promoties te sturen. Deze stemmen zullen blind worden ingebracht tijdens de beraadslaging zoals 
vermeld in lid 6. Als een commissielid verhinderd is en geen schriftelijke stem heeft uitgebracht, wordt 
zijn stem niet meegenomen in de stemming. 

9. Indien één of meer van de leden van de promotiecommissie of van de deskundige(n) genoemd in lid 
3 de Nederlandse taal niet beheersen, dienen het cum laude verzoek en het cum laude advies in het 
Engels te zijn opgesteld. 

10. Het verzoek, de voorbereidingen en de besprekingen tijdens het voorberaad en de beraadslaging om 
tot een besluit tot toekenning van het predikaat “cum laude” te komen, zijn strikt geheim. 

 
 

IX. Joint Doctorates 
 
Artikel 29 Joint Doctorate bepalingen 

1. Onder een Joint Doctorate wordt in deze bepaling verstaan een promotie die als gevolg van een 
samenwerkingsverband tussen Tilburg University en een of meer (buitenlandse) instellingen van 
wetenschappelijk onderwijs plaatsvindt, waarbij een gezamenlijke graad van Doctor wordt verleend. 
Het kan hier gaan om een individueel joint doctorate traject of om een joint doctorate traject als 
onderdeel van een programma waarbinnen meerdere promoties gepland worden. 

2. Hiertoe dient een overeenkomst opgesteld te worden tussen de betrokken partijen, waar in de 
afspraken en verantwoordelijkheden voor alle betrokken universiteiten worden vastgelegd (zie bijlage 
5). Het College voor Promoties dient in te stemmen met de overeenkomst. 

3. Alvorens een kandidaat aan een Joint Doctorate kan beginnen, dient het College voor Promoties 
hiervoor zijn instemming te geven. De Rector Magnificus kan als voorzitter van het College voor 
Promoties hiertoe gemandateerd worden. 

4. In de promotiecommissie als bedoeld in hoofdstuk V dient ten minste een promotor per betrokken 
instelling te zijn opgenomen. Vanuit beide instellingen dient dit een hoogleraar te zijn of er dient 
aangetoond te worden dat de promotor het ius promovendus heeft. 

5. Het proefschrift dient, onverminderd de bepalingen van dit artikel, te voldoen aan de in dit reglement 
genoemde eisen.  

6. Tilburg University verstrekt geen double / dual doctorates (de gelijktijdige verkrijging van de graad van 
Doctor aan Tilburg University en aan een buitenlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs op 
basis van een enkel proefschrift).  

7. Bij het aangaan van een samenwerkingsverband als bedoeld in lid 1 kunnen de partnerinstelling(en), 
behoudens wettelijke bepalingen, afspraken maken die afwijken van de bepalingen in dit reglement. 
Dergelijke afspraken dienen te worden goedgekeurd door het College voor Promoties. 

8. De verdere procedure rondom het promotietraject is gelijk aan die van een reguliere promotie, zoals te 
lezen in hoofdstukken II tot en met VIII. 

 
 

X. De graad Honoris Causa (eredoctoraat) 
 
Artikel 30 Bepalingen honoris causa 

1. De toekenning van de graad Doctor honoris causa geschiedt in overeenstemming met artikel 7.19, 

tweede lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en artikel 11 en artikel 

16, tweede lid, van de Structuurregeling van Tilburg University. 

2. Het College voor Promoties is bevoegd om, op voordracht van een decaan, gehoord het College van 

Bestuur en het Stichtingsbestuur, wegens zeer uitstekende verdiensten voor de beoefening van de 

wetenschap, dan wel zeer bijzondere maatschappelijke verdiensten aan natuurlijke personen de 

graad Doctor honoris causa te verlenen. 

3. Het eredoctoraat wordt in beginsel toegekend bij gelegenheid van de viering van de Dies Natalis van 

de universiteit.  

4. De voordracht en de voorbereiding van de verlening zijn strikt geheim. 
5. De eredoctor ontvangt via de promotor een getuigschrift, ondertekend door de Rector Magnificus, de 

leden van het College voor Promoties en de promotor. Hij ontvangt de cappa. 
 
 

XI. De beroepsprocedure 
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 Artikel 31 Geschil 
Indien bij de voorbereiding van het proefschrift een geschil ontstaat tussen de promotor en de 
copromotor, c.q. tussen de promotor en/of de copromotor en de promovendus dat niet in onderling 
overleg tot een oplossing kan worden gebracht, verleent de directeur van de betrokken Graduate 
School, c.q. decaan van de betrokken faculteit in het geval de directeur van de Graduate School zelf 
partij is, op verzoek van de meest gerede partij zijn bemiddeling. 

 
Artikel 32 Commissie ter advies 

1. Indien de in artikel 31 bedoelde bemiddeling niet binnen twee maanden tot overeenstemming leidt, 
kan een of beide partijen zich schriftelijk wenden tot het College voor Promoties. 

2. Het College voor Promoties benoemt zo spoedig mogelijk een commissie, bestaande uit drie 
gepromoveerde leden van de wetenschappelijke staf van de meest betrokken faculteit, die niet 
betrokken zijn bij de totstandkoming van het proefschrift. 

3. De in het tweede lid bedoelde commissie behandelt de zaak met inachtneming van algemene 
beginselen van geschillenbeslechting; zij hoort alle betrokkenen en kan ook deskundigen raadplegen. 

4. Binnen twee maanden na de in het tweede lid bedoelde benoeming brengt de commissie advies uit 
aan het College voor Promoties in de vorm van een met redenen omkleed conceptbesluit. 

5. Het College voor Promoties wijkt van het in het vierde lid bedoelde advies niet af dan om dringende 
redenen. 

6. Het besluit tot overneming van het advies, dan wel tot afwijking van het advies onder vermelding van 
de daartoe gehanteerde redenen, deelt het College voor Promoties uiterlijk zes weken na ontvangst 
van het advies schriftelijk aan betrokkenen mede. 

 
Artikel 33 Bezwaarschrift 

1. Ten aanzien van de genomen besluiten met betrekking tot de aanwijzing van de promotor op grond 
van artikel 6, c.q. van artikel 9, met betrekking tot de samenstelling van de promotiecommissie op 
grond van artikel 14, met betrekking tot de toelating tot de verdediging van het proefschrift op grond 
van artikel 16, kunnen promovendus en promotor een bezwaarschrift indienen. 

2. Het College voor Promoties stelt de behandeling van het bezwaarschrift in handen van een 
commissie, bestaande uit drie personen, te weten één persoon, aan te wijzen door het bestuur van 
de bij de promotie meest betrokken faculteit, één persoon aan te wijzen door de indiener van het 
bezwaarschrift, en als derde de Rector Magnificus, dan wel indien deze zelf bij de zaak is betrokken, 
een door het College voor Promoties aan te wijzen persoon, met dien verstande dat alle aangewezen 
personen lid zijn van de wetenschappelijke staf van Tilburg University.. 

3. De commissie behandelt het bezwaarschrift met inachtneming van algemene beginselen van 
geschillenbeslechting. Zij hoort alle betrokkenen en kan ook deskundigen raadplegen. 

4. De commissie brengt binnen twee maanden na haar aanstelling advies uit aan het College voor 
Promoties in de vorm van een met redenen omkleed conceptbesluit. 

5. Het College voor Promoties wijkt van het advies niet af dan om dringende redenen. 
6. Het besluit tot overneming van het advies, dan wel tot afwijking van het advies onder vermelding van 

de daartoe gehanteerde redenen deelt het College voor Promoties uiterlijk zes weken na ontvangst 
van het advies schriftelijk aan de indiener van het bezwaarschrift mede. 

 
 

XII. Slot- en overgangsbepalingen 
 
Artikel 34 

In gevallen waarin dit promotiereglement niet voorziet of ingeval enig artikel voor verschillende uitleg 
vatbaar blijkt beslist het College voor Promoties met inachtneming van het bij of krachtens de Wet op 
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bepaalde. Besluiten tot wijziging van dit 
reglement worden door het College voor Promoties met gewone meerderheid van stemmen genomen. 

 
Artikel 35 

Besluiten die eerder door het College voor Promoties dan wel het College van Decanen voor de 
inwerkingtreding van dit reglement met betrekking tot de toelating tot de promotie, de aanwijzing van 
(co)promotor en de samenstelling van de promotiecommissie werden genomen, blijven onverminderd 
van kracht. 

 
Artikel 36 
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Dit reglement, vastgesteld in de vergadering van het College voor Promoties van 20 september 2016, 
treedt met ingang van 1 oktober 2016 in werking. 

  



 

15  
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BIJLAGE 1/FORMULIER 1   

  

APPLICATION FORM FOR THE APPOINTMENT OF PHD THESIS 

(CO)SUPERVISOR(S)  

Please note that only completed and typewritten applications will be accepted  

PhD candidate’s details  

Male / Female    

Last name (as stated in passport)    

First names (as stated in passport)    

Title(s) before / behind name    

Street and number    

Postal code and city    

Country    

Telephone (private)    

Telephone (business)    

E-mail address (private)    

E-mail address (business)    

Date of birth    

Place and country of birth    

Nationality/Nationalities    

ANR     

Internal address (room number)    

  

In case of a joint doctorate, please also provide the following information  

Name partner institution    

Name of liaison at partner institution    

Address information of partner institution  

  

  

E-mail address of liaison at partner institution    

Telephone of liaison at partner institution    

  

Highest level of education and institution where final relevant examination was 

passed  

Full name of highest level of education 

completed  
  

Institution where the final relevant examination 

was passed:  

Name  

Country  
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Subject of PhD thesis; Graduate School  

Subject PhD thesis    

Graduate School and Tilburg University School 

concerned  
  

  

  

Signature by PhD candidate  

Place and date    

Signature approving the application    

  

The undersigned is/are prepared to act as PhD thesis supervisor if the Doctorate Board 

appoints him/her/them as such.  

  

Supervisor 1   

Initials and last name    

Title(s) before / behind name    

University    

School    

Department + room number    

Full postal address (in case of an external PhD 

thesis supervisor)  
  

  

E-mail    

Phone    

Place and date    

Signature approving the application    

  

Supervisor 2  

Initials and last name    

Title(s) before / behind name    

University    

School    

Department + room number    

Full postal address (in case of an external PhD 

thesis supervisor)  
  

E-mail    

Phone    

Place and date    
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Signature approving the application    

  

Supervisor 3  

Initials and last name    

Title(s) before / behind name    

University    

School    

Department + room number    

Full postal address (in case of an external PhD 

thesis supervisor)  
  

E-mail    

Phone    

The undersigned is/are prepared to act as co-supervisor if the Doctorate Board appoints 

him/her/them as such.  

  

Co-supervisor 1   

Initials and last name    

Title(s) before / behind name    

University    

School    

Department + room number    

Full postal address (in case of an external 

cosupervisor)  
  

  

E-mail    

Phone    

Place and date    

Signature approving the application    

  

Co-supervisor 2  

Initials and last name    

Title(s) before / behind name    

University    

School    

Department + room number    

  

  
Place and date   

  

Signature  approving the application     
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Full postal address (in case of an external 

cosupervisor)  
  

E-mail    

Phone    

Place and date    

Signature approving the application    

  

Signature by the Director of the Graduate School  

Name Graduate School    

Director’s name    

Place and date    

Signature approving the application    

Date of receipt of the form by Doctorate Board  

Office  
  

  

Please note: the following attachments need to be submitted with this application.  

- Copy of birth certificate or certificate of residence or photocopy of passport*  

- Certified copies of diploma and official transcripts  

- A brief description of the structure of the PhD thesis, indicating the definition of the 

problem, the importance of the problem, and a draft table of contents.  

  
*With a view to privacy, the Doctorate Board Office shall destroy the photocopy of the passport after the defense 

or after deregistration.  
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APPLICATION FORM FOR FIXING A DATE FOR THE DEFENSE OF  

A PHD THESIS AND THE APPOINTMENT OF THE PHD COMMITTEE  

Please note that only completed and typewritten applications will be accepted  

PhD candidate’s details  

Male / Female    

Last name (as stated in passport)    

First names (as stated in passport)    

Title(s) before / behind name    

Street and number    

Postal code and city    

Country    

Telephone (private)    

Telephone (business)    

E-mail address (private)    

E-mail address (business)    

Date of birth    

Place and country of birth    

Nationality/Nationalities    

ANR     

Internal address (room number)    

Joint doctorate yes / no  

*In case of joint doctorate, please state relevant 

details on attached address list  
  

  

The suggested date and time for the defense of the PhD thesis as reserved at the office of 

the Doctorate Board (Room C164, +31 13 466 2230, doctorate.board@tilburguniversity.edu)  

Reserved day and date of PhD defense    

Reserved time    

Reserved hall (Auditorium or Ruth First room)    

  

Definitive title of PhD thesis   

Title (+ subtitle, if any) PhD thesis    

 Please complete the attached address list  

The undersigned PhD thesis supervisor(s) has/have approved 

the manuscript  

 

Supervisor’s 

title(s)  
Initials   Last name  Date and place  Signature   

     

     

  
      

BIJLAGE 2/FORMULIER  2   
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Signature by PhD candidate   

Date and place    

Signature approving the application    

I hereby give Tilburg University permission to 

collect and process my personal details *  □ approval  

  

   

  

Signature by the Director of the Graduate School  
Director’s name    
Date and place    
Remarks    
Signature approving the application  

  

  

Receipt by the Office of the Doctorate Board   
Date of receipt of the form by Doctorate Board  

Office  
  

  

*These details will only be used to be able to contact you on alumni-related business (e.g., the alumni magazine, events, 

requests for support of projects). Details provided by you will be treated with the utmost care. Moreover, the data will not be 

disclosed to third parties without your consent. You can withdraw your consent at any time by sending an e-mail to 

alumni@tilburguniversity.edu. In that case, all data will be immediately deleted.  

Please fill out the complete address list  

Please note that only completed and type written address list will be accepted  

Name PhD candidate:   

Supervisor(s) / co-supervisor(s)  
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Title:    

Initials:    

Last name:    

Institution:    

Department    

Room:    

Street address:    

Postal Code / City:    

Country:    

Phone:    

E-mail:    

  

Title:    

Initials:    

Last name:    

Institution:    

Department    

Room:    

Street address:    

Postal Code / City:    

Country:    

Phone:    

E-mail:    

  

Title:    

Initials:    

Last name:    

Institution:    

Department    

Room:    

Street address:    

Postal Code / City:    

Country:    

Phone:    

E-mail:    
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Other committee members  

Title:    

Initials:    

Last name:    

Institution:    

Department    

Room:    

Street address:    

Postal Code / City:    

Country:    

Phone:    

E-mail:    

  

Title:    

Initials:    

Last name:    

Institution:    

Department    

Room:    

Street address:    

Postal Code / City:    

Country:    

Phone:    

E-mail:    

  

Title:    

Initials:    

Last name:    

Institution:    

Department    

Room:    

Street address:    

Postal Code / City:    

Country:    
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Phone:    

E-mail:    

  

Title:    

Initials:    

Last name:    

Institution:    

Department    

Room:    

Street address:    

Postal Code / City:    

Country:    

Phone:    

E-mail:    

  

Title:    

Initials    

Last name:    

Institution:    

Department    

Room:    

Street address:    

Postal Code / City:    

Country:    

Phone:    

E-mail:    

  

Title:    

Initials:    

Last name:    

Institution:    

Department    

Room:    

Street address:    

Postal Code / City:    
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Country:    

Phone:    

E-mail:    

  

In case of a joint doctorate, please also provide the following information  

Name partner institution    

Name of liaison at partner institution    

Address information of partner institution  

  

  

E-mail address of liaison at partner institution    

Telephone of liaison at partner institution    
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                    Bijlage 3  

Voorbeeld-titelblad  

  

 

  

Titel  

  

Ondertitel  

  

  

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor  

aan Tilburg University  

op gezag van de rector magnificus, prof. dr. (voorletters en 

naam), in het openbaar te verdedigen ten overstaan van een 

door het college voor promoties aangewezen commissie in 

de aula/Ruth First zaal van de Universiteit op …..* om ….. 

uur **  

door  

………***  

geboren te …… (plaats)****  

  

    

  

Achterzijde titelpagina:  

  

Promotor(es): (titel, voorletters, naam)  

Copromotor(es): (titel, voorletters, naam)  
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Promotiecommissie: *****   

      (titels, voorletters, naam)  

  

  

  

  

  

  

Eventueel:  

ISBN-gegevens  

Naam drukkerij  

Copyright-gegevens  

  

____________  

  

    * Dag en datum, bv. woensdag 22 november 2017  

   ** Tijdsaanduiding, te weten “om 10.00 uur”, “om 14.00 uur” of “om 16.00 uur”  

  *** Voornamen voluit, gevolgd door de achternaam, meisjesnaam bij vrouwen  

 **** Indien geboorteplaats buiten Nederland is, dan ook land vermelden, bv. Brussel, België  

***** Het vernoemen van de promotiecommissie is optioneel  
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Bijlage 4  

  

Relevante artikelen uit de Structuurregeling  

  

Artikel 11. College voor Promoties.  

1. Aan de universiteit is een College voor Promoties verbonden. Het College voor 

Promoties bestaat uit hoogleraren.  

2. Het College voor Promoties hoort het College van Bestuur en het Stichtingsbestuur 

over het verlenen van de graad, bedoeld in artikel 7.19, tweede lid, van de wet.  

3. In het bestuurs- en beheersreglement worden de taak, de samenstelling en de wijze 

van benoeming van het College voor Promoties nader geregeld.  

  

Artikel 16. Overige taken en bevoegdheden decaan  

2. De decaan oefent het recht tot voordracht, bedoeld in artikel 7.19, tweede lid, van de 

wet uit.  

  

Artikel 20. Verantwoordelijkheden en rechten hoogleraren  

3. Eervol ontslagen hoogleraren behouden nog gedurende vijf jaren het recht als 

promotor op te treden.  

  

Artikel 66. Bevoegdheden bijzonder hoogleraar  

2. Voor de toepassing van het krachtens artikel 3 van toepassing zijnde vierde lid van 

artikel 7.18 van de wet worden, onverminderd het vijfde lid van dat artikel, bijzondere 

hoogleraren bij een bijzondere universiteit gerekend tot de hoogleraren van die 

universiteit.  

3. Eervol ontslagen bijzondere hoogleraren behouden nog gedurende vijf jaar het recht 

als promotor op te treden.  

  

Relevante artikelen uit de WHW  

  

Artikel 7.10a. Verlening van graden 

1  Het instellingsbestuur verleent de graad Bachelor aan degene die in het 

wetenschappelijk onderwijs met goed gevolg het afsluitend examen van een 

bacheloropleiding heeft afgelegd en de graad Master aan degene die het afsluitende 

examen van een masteropleiding of een postinitiële masteropleiding als bedoeld in 

artikel 7.3b, onderdeel a, heeft afgelegd. Afhankelijk van het vakgebied waarin het 

met goed gevolg afgelegde afsluitend examen van een bacheloropleiding, een 

masteropleiding of postinitiële masteropleiding is afgelegd, wordt aan de verleende 

graad toegevoegd «of Arts» dan wel «of Science». Bij ministeriële regeling kan voor 



 

29 
 

een opleiding of een groep van opleidingen een andere toevoeging worden 

vastgesteld. 

2  Het instellingsbestuur verleent de graad Associate degree, aan degene die in het 

hoger beroepsonderwijs met goed gevolg het afsluitend examen van een associate 

degree-opleiding heeft afgelegd, de graad Bachelor aan degene die in het hoger 

beroepsonderwijs met goed gevolg het afsluitend examen van een bacheloropleiding 

heeft afgelegd en de graad Master aan degene die in het hoger beroepsonderwijs 

met goed gevolg een masteropleiding of een postinitiële masteropleiding als bedoeld 

in artikel 7.3b, onderdeel b, heeft afgelegd. Afhankelijk van het vakgebied waarin het 

met goed gevolg afgelegde afsluitend examen van een bacheloropleiding, een 

masteropleiding of een postinitiële masteropleiding is afgelegd, wordt aan de 

verleende graad de toevoeging verbonden die op grond van artikel 5a.2, lid 2a, onder 

a, met positief resultaat is getoetst. 

3 Het instellingsbestuur kan de graad Associate degree en de graad Bachelor of Master 

en de toevoeging daaraan aanvullen met de vermelding van het vakgebied of het 

beroepenveld waarop de graad betrekking heeft. 

  

Artikel 7.18. Verlening van de graden Doctor of Doctor of Philosophy; toegang en inrichting 

promotie 

 

1  Het college voor promoties van een universiteit, de Open Universiteit of een 

levensbeschouwelijke universiteit is bevoegd de graden Doctor of Doctor of 

Philosophy te verlenen op grond van promotie. De graden Doctor en Doctor of 

Philosophy zijn gelijkwaardig. 

2 Tot de promotie heeft toegang ieder:  

a. aan wie op grond van artikel 7.10a, eerste of tweede lid, de graad Master is 

verleend; en die 

b. als proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap een 

proefschrift heeft geschreven dan wel een proefontwerp heeft vervaardigd, en  

c. heeft voldaan aan de eisen, gesteld in het in artikel 7.19 bedoelde 

promotiereglement.  

3  In bijzondere gevallen kan het college voor promoties personen die voldoen aan het 

tweede lid onder b en c maar niet voldoen aan dat lid onder a, tot de promotie 

toegang verlenen.  

4  Voor elke promotie wijst het college voor promoties een promotor aan. Als promotor 

kunnen worden aangewezen een hoogleraar of, voor zover aan diegene de graad 

Doctor of Doctor of Philosophy is verleend, een ander personeelslid van een 

universiteit, een levensbeschouwelijke universiteit of de Open Universiteit dat naar 

het oordeel van het college voor promoties over voldoende bekwaamheid beschikt 

om als promotor op te treden. De promotie vindt plaats ten overstaan van dit college 
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of van een commissie, door het college samen te stellen uit hoogleraren en andere 

personen ten aanzien van wie het heeft geoordeeld dat zij over voldoende 

bekwaamheid beschikken om in de commissie zitting te hebben, met inachtneming 

van het in artikel 7.19 bedoelde promotiereglement.  

5  Voor de toepassing van het vierde lid worden de bijzondere hoogleraren bij een 

openbare universiteit gerekend tot de hoogleraren van die universiteit.  

6  Een instelling kan gezamenlijk met een of meer Nederlandse of buitenlandse 

instellingen de graden Doctor of Doctor of Philosophy verlenen op grond van een 

promotie. Het eerste tot en met vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing. De 

instellingen kunnen nadere afspraken maken omtrent de uitvoering binnen het 

bepaalde in het promotiereglement. 

 

Artikel 7.19. Promotiereglement; eredoctoraat 

 

1  Met inachtneming van het daaromtrent bij deze wet bepaalde stelt het college voor 

promoties het promotiereglement vast. In dat reglement worden geregeld:  

a. de gang van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de promotie en met 

betrekking tot de promotie zelf, daaronder begrepen de taak en bevoegdheden van 

ieder die bij de promotie is of kan worden betrokken, 

b. de voorzieningen betreffende de beslechting van geschillen die zich met betrekking 

tot de voorbereiding van de promotie en de promotie zelf kunnen voordoen, en  

c. indien van toepassing, de gang van zaken met betrekking tot artikel 7.18, zesde lid. 

2  Het college voor promoties is bevoegd om, op voordracht van het instellingsbestuur, 

wegens zeer uitstekende verdiensten aan natuurlijke personen de graad Doctor 

honoris causa te verlenen. 

  

Artikel 7.22. Aanduiding graden Doctor, Doctor of Philosophy of Doctor honoris causa in de 

naamsvermelding 

 

1  Degene aan wie op grond van de promotie, bedoeld in artikel 7.18, de graad Doctor 

of de graad Doctor of Philosophy, dan wel ingevolge artikel 7.19, tweede lid, de graad 

Doctor honoris causa is verleend, is gerechtigd die graad in de eigen 

naamsvermelding tot uitdrukking te brengen. 

2  Degene die op grond van het eerste lid gerechtigd is de in dat lid genoemde graden in 

de eigen naamsvermelding tot uitdrukking te brengen, is tevens gerechtigd de titel 

doctor of Doctor of Philosophy te voeren. 
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3  De in het eerste lid genoemde graden worden, aangeduid als D of als PhD, in de 

naamsvermelding achter de naam geplaatst. De in het tweede lid genoemde titels 

worden, afgekort tot dr., voor de naam of, afgekort tot PhD, achter de naam geplaatst. 

4  De betrokkene maakt een keuze uit het tot uitdrukking brengen in de eigen 

naamsvermelding van de graad, bedoeld in het eerste lid, en het voeren van de titels, 

bedoeld in het tweede lid. 

  

Artikel 16.11. Getuigschriften 

 

1  Degenen die een getuigschrift hebben verkregen van een met goed gevolg afgelegd 

doctoraal examen of propedeutisch examen als bedoeld in de Wet op het 

wetenschappelijk onderwijs, afsluitend examen of propedeutisch examen als bedoeld 

in de Wet op het hoger beroepsonderwijs of examen van een diplomaprogramma als 

bedoeld in de Wet op de Open Universiteit, worden geacht dat getuigschrift te hebben 

verkregen op grond van deze wet. 

2  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op opleidingen op het gebied van 

het hoger onderwijs die in het tijdvak 1970 tot en met 1998 zijn bekostigd op grond 

van de Experimentenwet onderwijs, alsmede op de getuigschriften en examens, 

bedoeld in artikel D.10 van de Invoeringswet W.H.B.O. 

 

Artikel 16.12. Titel doctor 

 

1  Degenen die op grond van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs of de Wet op de 

Open Universiteit gerechtigd zijn de titel doctor te voeren, worden geacht dat recht te 

hebben verkregen op grond van artikel 7.22, eerste lid, zoals die bepaling op 31 

augustus 2002 luidde. 

2  Het doctoraat in de godgeleerdheid of in de wijsbegeerte, verkregen aan een 

Nederlandse kerkelijke instelling van wetenschappelijk onderwijs, welke reeds op 1 

januari 1960 dit doctoraat verleende, geeft het recht tot het voeren van de titel doctor. 

Artikel 7.22, derde lid, zoals die bepaling op 31 augustus 2002 luidde, is van 

toepassing. 

  

Artikel 18.37. Toegang tot de promotie voor bezitters van een getuigschrift “oude stijl”.   

 

Degene die op of voor 31 augustus 2002 voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 7.18, 

tweede lid, onder a, zoals die bepaling luidde op 31 augustus 2002, wordt gelijkgesteld aan 

degene die voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 7.18, tw eede lid, onder a.  
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Onderstaande artikelen komen uit de WHW van 31 augustus 2002.  

Artikel 7.18. Doctoraten, toegang en inrichting promotie (WHW, 31 augustus 2002)  

1. Tot de promotie heeft toegang ieder die:  

a. met goed gevolg het afsluitend examen, verbonden aan een opleiding met 

een studielast van ten minste 168 studiepunten dan wel, wat betreft de 

opleidingen genoemd in artikel 7.4, derde lid, een examen waarmee een deel 

van de opleiding dat ten minste 168 studiepunten bedraagt, wordt afgesloten, 

heeft afgelegd.  

  

Artikel 7.4. Studielast en studiepunten (WHW, 31 augustus 2002)  

2. De studielast van opleidingen voor het beroep van tandarts en wijsgeer van een 

bepaald wetenschapsgebied bedraagt 210 studiepunten. De studielast van 

opleidingen voor het beroep van arts, dierenarts en apotheker bedraagt 252 

studiepunten.  
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Bijlage 5  

  

Procedure joint doctorates aan Tilburg University  
  

Het College voor Promoties van Tilburg University is in 2010 akkoord gegaan met de 

mogelijkheid tot de verstrekking van joint doctorates aan onze universiteit. Een joint 

doctorate is een promotie die als gevolg van een samenwerkingsverband tus sen Tilburg 

University en een of meer (buitenlandse) instellingen van wetenschappelijk onderwijs 

plaatsvindt, waarbij gezamenlijk de graad Doctor wordt verleend. Na afloop van de 

verdediging van het proefschrift aan één van de universiteiten, ontvangt de promovendus in 

de regel een gezamenlijke bul waaruit blijkt dat hij aan beide universiteiten heeft gewerkt.  

  

Samenwerking  

Tilburg University kiest er voor joint doctorates alleen te verstrekken wanneer de 

samenwerking leidt tot inhoudelijke versterking van het promotietraject dan wel het 

proefschrift van de promovendus. Om voor een joint doctorate in aanmerking te kunnen 

komen, dient het promotietraject daarom aan een van de twee volgende situaties te voldoen:  

  

a.  Samenwerking met een gerenommeerde partner  

Idealiter worden joint doctorates ingebed in reeds bestaande verbanden van 

onderzoekssamenwerking. De voorkeur wordt gegeven aan het versterken van de 

samenwerking met gerenommeerde partners, bijvoorbeeld af te leiden uit de 

aanwezigheid van befaamde onderzoekers of de beschikbaarheid van hoogwaardige 

onderzoeksvoorzieningen. b.  Bundeling van expertise tussen partners  

Daarnaast kan onderzoekssamenwerking worden ontwikkeld door bundeling van expertise 

tussen kwalitatief hoogwaardige partners, zowel binnen de eigen discipline als daarbuiten, 

met als doel op termijn structurele samenwerking op te zetten.  

Naast individuele joint doctorate trajecten is het tevens mogelijk dat er joint doctorate 

programma’s worden opgezet waarbinnen twee of meer universiteiten participeren 

(bijvoorbeeld in het kader van Erasmus Mundus) en waarbinnen meerdere promoties 

gepland worden.  

  

Criteria  

Naast bovengenoemde situaties, dient een gezamenlijk promotietraject ook aan de volgende 

criteria te voldoen:  

1. De inspanning aan Tilburg University dient evenwichtig te zijn met de inspanning die aan 

de andere universiteit(en) wordt geleverd. Een kort buitenlands verblijf tijdens de 

promotie wordt dan ook niet als voldoende inspanning voor een joint doctorate gezien.  

2. Het College voor Promoties dient in de regel tenminste twee jaar vóór de geplande 

promotie goedkeuring te hebben verleend aan het geplande joint doctorate traject.  
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3. Aan elk joint doctorate traject ligt een samenwerkingsovereenkomst ten grondslag. Deze 

wordt vooraf inhoudelijk getoetst door Legal Affairs en Strategy & Policy en wordt altijd 

(mede)ondertekend door de Rector Magnificus.  

In bijzondere gevallen kan middels een beargumenteerd verzoek aan het College voor 

Promoties afgeweken worden van deze criteria.  

  

Procedure  

De samenwerking voor zowel joint doctorate trajecten als voor joint doctorate programma’s 

dient formeel te worden goedgekeurd door het College voor Promoties. Hiertoe kent Tilburg 

University de volgende procedure:  

  

A) Joint doctorates  

Alvorens een kandidaat aan een joint doctorate traject kan beginnen, dient het College voor 

Promoties hiervoor zijn goedkeuring te geven. De Rector Magnificus is als voorzitter van het 

College voor Promoties hiertoe gemandateerd. Om goedkeuring te krijgen wordt door de 

(beoogd) promotor een verzoek aan het College voor Promoties gedaan.  

Het verzoek bestaat minimaal uit de volgende onderdelen, voorzien van een begeleidende 

brief van de directeur van de Graduate School:  

- Titel en korte samenvatting van het onderzoek;  

- Motivering voor een joint doctorate;  

- Globale tijdsplanning van het promotietraject; - Gegevens van de beoogde promovendus 

(CV);  

- Gegevens van de promotor van Tilburg University (CV);  

- Gegevens van de promotor van de partneruniversiteit (CV);  

- Informatie over de kwaliteit van de partneruniversiteit;  

- Concept samenwerkingsovereenkomst (te tekenen door de Rector Magnificus).  

  

B) Joint doctorate programma’s  

Ook voor het starten van joint doctorate programma’s dient het College voor Promoties zijn 

goedkeuring te geven. De Rector Magnificus kan als voorzitter van het College voor 

Promoties hiertoe gemandateerd. Het College voor Promoties behoudt zich daarnaast het 

recht voor om elke individuele kandidaat binnen een programma vooraf goed te keuren, los 

van de eventuele selectieprocedure die binnen het programma plaatsvindt. Per kandidaat 

wordt hiertoe de procedure gevolgd zoals beschreven onder ‘A) Joint doctorates’.  

  

Het verzoek bestaat minimaal uit de volgende onderdelen, voorzien van een begeleidende 

brief van de directeur van de Graduate School:  

- Korte samenvatting van de inhoud van het programma;  

- Partner(s) waarmee wordt samengewerkt;  

- Kwaliteit van de partner(s);  

- Hoe, waar en onder welke voorwaarden wordt het diploma verstrekt?;  

- Planning van het programma (aantal kandidaten, hoeveel tijd in Tilburg, etc.) - Concept 

samenwerkingsovereenkomst (te tekenen door de Rector Magnificus).  
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De verzoeken kunnen worden gericht aan de secretaris van het College voor Promoties. 

Bovenstaande procedure geldt zowel voor promovendi die aan Tilburg University komen 

promoveren, als voor promovendi van Tilburg University die een deel van hun 

promotieonderzoek aan een andere universiteit gaan uitvoeren. Als een buitenlandse 

instelling het initiatief tot een joint doctorate neemt, wordt dus dezelfde procedure 

gehanteerd.  

    

Samenwerkingsovereenkomst  

Verplicht onderdeel van elk verzoek tot een joint doctorate is een samenwerkings- 

overeenkomst met de partneruniversiteit(en). In deze overeenkomst dienen in ieder geval de 

volgende onderwerpen te worden geregeld:  

a. Welke van de betrokken instellingen de ‘home institution‘ is, verantwoordelijk 

voor de gehele administratie met betrekking tot de promovendus;  

b. Wie de promotor(es) en copromotor(es) zijn, en de supervisie per instelling;  

c. Toelating tot het doctoraatsprogramma;  

d. De inhoud van het opleidingsgedeelte van het doctoraatsprogramma;  

e. De beoogde duur van het promotietraject;  

f. Het verblijf van de promovendus aan de verschillende instellingen;  

g. De taal van dissertatie en samenvatting;  

h. De plaats waar de verdediging/het examen plaatsvindt;  

i. Vorm van de gezamenlijke bul;  

j. Financiële arrangementen in relatie tot de kandidaat en het 

doctoraatsprogramma; k. Verzekeringen;  

l. Intellectuele eigendom;  

m. Regeling geschillen;  

n. Ingangsdatum en geldigheidsperiode van de overeenkomst.  

  

Promotiereglement  

Alle in het promotiereglement van Tilburg University beschreven artikelen en andere officiële 

aanwijzingen rondom de promotie blijven onverminderd van kracht bij het aangaan van een 

joint doctorate. In het geval van conflicten tussen ons promotiereglement en dat van de 

partneruniversiteit, dienen deze voorafgaand aan de aanwijzing van de promotor(es) te 

worden beslecht.  

  

  

 

 


