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Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 
 

 

Artikel 1.1. Grondslag en doel reglement 

1. Dit reglement vindt zijn grondslag in artikel 7.19, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en het 

wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW). 

2. Gezien het bepaalde in artikel 7.19, eerste lid, WHW zijn in dit reglement 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. de gang van zaken met betrekking tot de joint doctorates. 

3. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7.19, eerste lid, WHW zijn in dit reglement de rechten en plichten 

van de promovendus met betrekking tot het promotietraject vastgelegd. 

 

Artikel 1.2. Reikwijdte 

1. Dit reglement heeft betrekking op de promoties als bedoeld in hoofdstuk 7 van de WHW. 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zijn de regels voor het verlenen van de graad Doctor honoris causa 

vastgelegd in bijlage I. 

 

Artikel 1.3. Begripsbepalingen 

1. De in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de WHW 

de betekenis die de WHW daaraan geeft, tenzij in lid 2 anders is bepaald. 

2. In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. bijzonder hoogleraar: de bijzonder hoogleraar als bedoeld in titel 4 van hoofdstuk 9 WHW;  

b. college voor promoties: het college van decanen als bedoeld in artikel 9 van de structuurregeling 

2010 van de Radboud Universiteit; 

c. decaan: de decaan van een van de faculteiten van de Radboud Universiteit in de hoedanigheid 

van lid van het college voor promoties;  

d. doctoraat: de graad Doctor of de graad Doctor of Philosophy als bedoeld in artikel 7.18, eerste 

lid, WHW.  

e. extern lid: een persoon die niet werkzaam is bij of verbonden is aan de Radboud Universiteit;   

f. gepromoveerd deskundige: een persoon aan wie het doctoraat is verleend;   

g. graduate school: een organisatorische eenheid waar de opleiding en de begeleiding van de 

promovendus is ondergebracht; 
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h. ius promovendi: het recht om als promotor als bedoeld in artikel 7.18 vierde lid WHW op te 

treden; 

i. joint doctorate: een doctoraat dat op grond van artikel 7.18 zesde lid WHW door de universiteit 

gezamenlijk met één of meer Nederlandse of buitenlandse instellingen is verleend; 

j. promotietraject: de voorbereiding van de promotie en de promotie zelf als bedoeld in artikel 

7.19, eerste lid, onder a, WHW; 

k. promotiezitting: een academische zitting waarin de verdediging van het proefschrift en, indien 

van toepassing, de stellingen plaatsvindt en waarin de doctorsbul wordt uitgereikt nadat de 

graad is verleend; 

l. promovendus: degene die is ingeschreven voor een promotietraject als bedoeld in dit reglement; 

m. secretaris van het college voor promoties: de pedel van de Radboud Universiteit; 

n. universiteit: een Nederlandse of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs die op grond van 

artikel 1.22 WHW bevoegd is in Nederland de naam universiteit te voeren en die tevens conform 

de geldende regels het recht heeft om het doctoraat te verlenen; 

o. voorzitter van het college voor promoties: de rector magnificus van de Radboud Universiteit. 

3. Waar in dit reglement wordt gesproken over promovendus wordt tot het moment van inschrijving in het 

promotietraject bedoeld: aspirant-promovendus. 

4. Waar in dit reglement wordt gesproken over (co)promotor wordt in de gevallen dat er meer dan één 

(co)promotor is aangewezen bedoeld: (co)promotores. 

5. Waar in dit reglement wordt gesproken over (co)promotor wordt in voorkomende gevallen ook bedoeld: 

beoogd (co)promotor. 

6. Waar in dit reglement wordt gesproken over hoogleraar, wordt daaronder mede begrepen de bijzonder 

hoogleraar. Onder hoogleraar wordt in dit reglement eveneens begrepen de hoogleraar verbonden aan 

een universiteit als bedoeld in dit reglement. 
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Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden 
 

Artikel 2.1. Het college voor promoties 

1. De taken en bevoegdheden van het college voor promoties volgen uit de WHW en zijn daarin ook 

omschreven. 

2. Voor zover op grond van dit reglement beslissingen zijn genomen door: 

a. de voorzitter van het college voor promoties; 

b. de secretaris van het college voor promoties, en 

c. de decaan 

zijn deze beslissingen genomen namens het college voor promoties. 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 sub c worden de beslissingen, voor zover die op grond van lid 2 

zouden worden genomen door de decaan, bij de Radboud Docenten Academie (RDA) genomen door de 

voorzitter van de bestuursraad van de RDA. 

 

Artikel 2.2. De promotor 

1. De promotor is verantwoordelijk voor de opleiding en de begeleiding van de promovendus gedurende 

het promotietraject. 

2. In de uitoefening van zijn of haar taak wordt de promotor bijgestaan door een begeleidingsteam als 

bedoeld in artikel 3.9. 

 

Artikel 2.3. De manuscriptcommissie 

1. De manuscriptcommissie is het orgaan dat, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.16, op 

objectieve en deskundige wijze beslist of de promovendus met zijn of haar manuscript het bewijs van 

bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap heeft geleverd. 

2. In aanvulling op de taak als bedoeld in lid 1 adviseert de manuscriptcommissie met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 3.17 aan de decaan om wel of niet een cum laude commissie in te stellen. 

 

Artikel 2.4. De cum laude commissie 

De cum laude commissie is het orgaan dat, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.21, op objectieve 

en deskundige wijze beslist of het door de manuscriptcommissie goedgekeurde proefschrift van excellente 

wetenschappelijke kwaliteit is. 

 

Artikel 2.5. De promotiecommissie 

De promotiecommissie is het orgaan dat, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.33 beslist of het 

doctoraat en, in voorkomende gevallen, of het judicium ‘cum laude’ kan worden verleend. 
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Hoofdstuk 3. Het promotietraject 
 

Paragraaf 1. Inschrijving promotietraject  
 

Artikel 3.1. Inschrijving promotietraject en inschrijfvoorwaarden 

Een ieder die toegang wenst tot een promotie aan de Radboud Universiteit dient zich overeenkomstig de in 

deze paragraaf gestelde regels in te schrijven voor het promotietraject van de Radboud Universiteit. 

 

Artikel 3.2. Inschrijfvoorwaarde: verklaring beoogd promotor 

Als voorwaarde voor inschrijving geldt dat een hoogleraar of een ander personeelslid van de universiteit met 

het ius promovendi zich bereid heeft verklaard als promotor op te treden. 

 

Artikel 3.3. Inschrijfvoorwaarde: registratie in promotievolgsysteem 

3. In aanvulling op het bepaalde in artikel 3.2. geldt als voorwaarde voor inschrijving dat de promovendus 

door de decaan, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 en verder, wordt geregistreerd in het 

promotievolgsysteem van de Radboud Universiteit. 

4. De promovendus wordt volgens de typeringen van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) geregistreerd 

binnen een van de navolgende categorieën: 

a. de werknemer-promovendus; 

b. de promoverende medewerker; 

c. de beurspromovendus; 

d. de extern gefinancierde promovendus; of 

e. de buitenpromovendus. 

2. De promovendus wordt geregistreerd bij de meest aangewezen graduate school. In bijzondere gevallen 

kan de promovendus bij meerdere graduate schools worden geregistreerd. Ten behoeve van de 

uitvoering van het bepaalde in dit reglement wordt in dat geval door de decaan ten behoeve daarvan één 

(personeelslid van de) graduate school aangewezen. 

3. Bij registratie van de promovendus controleert de decaan of 

a. de promovendus aan de wettelijke opleidingseis als bedoeld in artikel 7.18 WHW voldoet dan 

wel, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4, in aanmerking kan komen voor een 

ontheffing daarvan; 

b. de voorzitter van het college voor promoties met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 

toestemming heeft verleend voor de start van dit traject, indien sprake is van een joint doctorate-

traject. 
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4. Bij registratie verstrekt de promovendus inlichtingen aangaande de vraag of 

a. de promovendus reeds eerder een promotietraject is gestart ten behoeve van de promotie op 

het beoogde onderwerp en, zo ja, waar; 

b. de promovendus reeds eerder is gepromoveerd en, zo ja, waar en op welk onderwerp. 

 

Artikel 3.4. Ontheffing opleidingseis 

5. In bijzondere gevallen kan de voorzitter van het college voor promoties de promovendus die niet voldoet 

aan de opleidingseis als bedoeld in artikel 7.18 WHW, maar van wie redelijkerwijs kan worden verwacht 

dat hij of zij daaraan binnen een redelijke termijn alsnog zal voldoen, een tijdelijke ontheffing verlenen 

van de opleidingseis. 

6. In bijzondere gevallen kan de voorzitter van het college voor promoties de promovendus die niet voldoet 

aan de opleidingseis en van wie ook niet wordt verwacht dat daaraan alsnog binnen een redelijke termijn 

zal worden voldaan, een definitieve ontheffing verlenen van de opleidingseis. 

7. Een verzoek tot ontheffing wordt ingediend bij de secretaris van het college voor promoties. 

 

Artikel 3.5. Toestemming voor de start van een joint doctorate-traject 

1. De voorzitter van het college voor promoties beslist over een verzoek van de promovendus om 

toestemming voor de start van een joint doctorate-traject. 

2. Het verzoek als bedoeld in lid 1 wordt voorzien van: 

a. een getekende memorandum of understanding waarin de gezamenlijke voornemens met 

betrekking tot samenwerking zijn vastgelegd; 

b. een getekende overeenkomst tussen de samenwerkende universiteiten waarin de gezamenlijke 

afspraken met betrekking tot de uitvoering van het bepaalde in dit reglement zijn vastgelegd; 

c. een toelichting op het joint doctorate-traject en op de manier waarop het traject is vormgegeven; 

d. een toelichting op de partner(s) in het programma. 

3. Een verzoek om toestemming wordt ingediend bij de secretaris van het college voor promoties. 

 

Artikel 3.6. Inschrijfdatum promotietraject 

De promovendus wordt ingeschreven voor het promotietraject op de dag nadat aan de inschrijfvoorwaarden 

is voldaan. 

 

Artikel 3.7. Inschrijfrechten en -plichten 

1. De inschrijving voor het promotietraject geeft de promovendus recht op: 
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a. toegang tot de bij de instelling behorende inrichtingen en verzamelingen, waaronder in ieder 

geval de bibliotheken, tenzij naar het oordeel van het instellingsbestuur de aard of het belang 

van het onderzoek zich tegen toegang verzet. 

b. recht op begeleiding bij de totstandkoming van het proefschrift van tenminste twee personen. 

2. De inschrijving voor het promotietraject wordt niet afhankelijk gesteld van geldelijke bijdragen. De 

noodzakelijke kosten worden vergoed, met inachtneming van het bepaalde in de nadere regels in bijlage 

II. 

3. Door de inschrijving voor het promotietraject verplicht de promovendus zich te houden aan de regels die 

bij of krachtens de Regeling Wetenschappelijke Integriteit van de Radboud Universiteit zijn gesteld. 

4. Indien van toepassing gelden de in deze bepaling geldende rechten en plichten onverminderd de 

afspraken zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en de van toepassing zijnde collectieve 

arbeidsovereenkomst (CAO). 

 

Artikel 3.8. Beëindiging inschrijving 

1. De decaan beëindigt de inschrijving: 

a. op verzoek van de promovendus; 

b. indien het doctoraat is verleend; 

c. indien de manuscriptcommissie, met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 4 heeft 

geoordeeld dat het bewijs van bekwaamheid niet is geleverd. 

De inschrijving wordt in deze gevallen beëindigd met ingang van de volgende maand. 

2. De decaan kan de inschrijving voor het promotietraject op verzoek van de promotor of de daartoe 

aangewezen personeelslid van de graduate school beëindigen indien: 

a. de regels die bij of krachtens de Regeling Wetenschappelijke Integriteit zijn gesteld door de 

promovendus niet in acht zijn genomen; 

b. de promovendus niet heeft voldaan aan een in het OBP vastgelegde verplichting terwijl het 

voldoen aan die verplichting als voorwaarde is gesteld voor verdere inschrijving in het 

promotietraject. 

De inschrijving wordt in deze gevallen per direct beëindigd. 

 

Paragraaf 2. Instellen begeleidingsteam en vaststellen OBP 

 

Artikel 3.9. Instellen begeleidingsteam 

1. Zo spoedig mogelijk na inschrijving doch uiterlijk binnen drie maanden stelt de promotor ten behoeve 

van de begeleiding van de promovendus een begeleidingsteam samen. 

2. Bij het samenstellen van het begeleidingsteam neemt de promotor het navolgende in acht: 
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a. het begeleidingsteam bestaat uit minimaal twee en maximaal vier personen, waaronder de 

promotor; 

b. minimaal twee personen in het begeleidingsteam zijn gepromoveerd deskundige; 

c. ten minste één lid van het begeleidingsteam is als wetenschapper of anderszins als werknemer 

verbonden aan de Radboud Universiteit; 

d. indien de promotor niet verbonden is aan de Radboud Universiteit, wordt altijd een tweede 

promotor aangewezen die wel verbonden is aan de universiteit, tenzij de voorzitter van het 

college voor promoties desgevraagd heeft geoordeeld dat het aanwijzen van deze tweede 

promotor niet noodzakelijk is; 

e. personen die in een zodanige relatie staan tot de promovendus dat van hen in redelijkheid geen 

begeleiding behoort te worden gevraagd kunnen geen lid zijn van het begeleidingsteam. 

3. Is een lid van het begeleidingsteam een hoogleraar of een gepromoveerd deskundige met het ius 

promovendi, dan vervult hij of zij in het begeleidingsteam de rol van promotor. Is een lid van het 

begeleidingsteam een gepromoveerd deskundige zonder het ius promovendi, dan vervult hij of zij de rol 

van copromotor. Is een lid van het begeleidingsteam geen gepromoveerd deskundige, dan vervult hij of 

zij de rol van (dagelijks) begeleider. 

4. Indien de samenstelling van het begeleidingsteam na het instellen wijzigt, wordt deze wijziging onder 

opgave van reden vastgelegd in het OBP. 

 

Artikel 3.10. Vaststellen opleidings- en begeleidingsplan (OBP) 

1. Zo spoedig mogelijk na de inschrijving in het promotietraject doch uiterlijk binnen drie maanden, stellen 

de promovendus en de promotor gezamenlijk een OBP vast. 

2. Het OBP bevat de afspraken tussen de promovendus en de promotor met betrekking tot de opleiding en 

de begeleiding gedurende het promotietraject. 

3. Onverminderd het dienaangaande bepaalde in de van toepassing zijnde collectieve 

arbeidsovereenkomst (CAO), zijn in het OBP ten minste vastgelegd 

a. de duur van de fase van het wetenschappelijk onderzoek en het vervaardigen van het 

manuscript als bedoeld in paragraaf 3; 

b. de samenstelling van het begeleidingsteam; 

c. eventuele verplichtingen van de promovendus die als voorwaarde gelden voor verdere 

inschrijving in het promotietraject. 

4. De decaan kan in aanvulling op het bepaalde in lid 3 per graduate school nadere regels opstellen met 

betrekking tot de inhoud van het OBP. Bij het opstellen van die regels neemt de decaan de van toepassing 

zijnde collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) in acht. 

5. Het OBP kan door de promovendus en de promotor gezamenlijk worden gewijzigd. 
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6. Het OBP, en eventuele wijzigingen daarvan, behoeft de goedkeuring van een daartoe door de decaan 

aangewezen personeelslid van de graduate school en wordt, na goedkeuring, aldaar bewaard. 

 

Paragraaf 3. Onderzoek en vervaardigen manuscript 
 

Artikel 3.11. Start onderzoek en vervaardigen manuscript 

1. Na de fase als bedoeld in paragraaf 2 vangt de fase van het wetenschappelijk onderzoek en het 

vervaardigen van het manuscript aan. 

2. Het wetenschappelijk onderzoek en het vervaardigen van een manuscript is ondergebracht in een van de 

onderzoeksinstituten van de Radboud Universiteit of een daarmee vergelijkbare eenheid. 

 

Artikel 3.12. Vaststellen wetenschappelijk werk als manuscript 

1. Indien de promotor van oordeel is dat de promovendus op grond van zijn of haar onderzoek en het 

vervaardigde wetenschappelijke werk tot de verdediging van dat werk ten overstaan van de 

promotiecommissie kan worden toegelaten, stelt de promotor het werk als manuscript vast. 

2. De promotor stelt het werk van de promovendus uitsluitend als manuscript vast indien: 

a. het werk is gecontroleerd op plagiaat. Bij deze controle kan de promotor, door tussenkomst van 

het college van bestuur, het oordeel van de commissie wetenschappelijke integriteit van de 

Radboud Universiteit inwinnen; 

b. uit de verantwoording als bedoeld in artikel 4.5 blijkt dat het researchdata-management van de 

promovendus voldoet aan de in het betreffende vakgebied geldende standaarden. 

3. De promotor stuurt de decaan een afschrift van de beslissing als bedoeld in lid 1 en verzoekt de decaan 

zo spoedig mogelijk een manuscriptcommissie in te stellen en de leden te benoemen. De promotor kan 

leden voordragen.  

 

Artikel 3.13. Aanwijzen promotor en copromotor 

1. Nadat de promotor het manuscript heeft vastgesteld wijst de decaan zo spoedig mogelijk de betreffende 

leden van het begeleidingsteam aan als promotor en, indien van toepassing, als copromotor. 

2. Als promotor wijst de decaan degene aan die op het moment van aanwijzen hoogleraar is als bedoeld in 

dit reglement. De decaan kan ook een universitair hoofddocent aan wie het ius promovendi met 

inachtneming van de nadere regels zoals vastgelegd in bijlage III door het college van promoties is 

toegekend, aanwijzen als promotor. 

3. Als copromotor kan de decaan een gepromoveerd deskundige aanwijzen. 
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Paragraaf 4. Beoordeling manuscript door manuscriptcommissie 

 

Artikel 3.14. Instellen manuscriptcommissie 

1. Nadat de promotor en, indien van toepassing, de copromotor is aangewezen, stelt de decaan de 

manuscriptcommissie in en benoemt de leden.  

2. Bij het samenstellen van de manuscriptcommissie en de benoeming van de leden draagt de decaan er 

zorg voor dat de manuscriptcommissie op objectieve en deskundige wijze kan beslissen. De decaan 

neemt het navolgende in acht: 

a. Een manuscriptcommissie bestaat uit drie of vijf leden, inclusief een voorzitter. 

b. De manuscriptcommissie bestaat in meerderheid uit hoogleraren. 

c. Alle leden van de manuscriptcommissie zijn gepromoveerd deskundige, tenzij door de voorzitter 

van het college voor promoties anders is bepaald. 

d. De voorzitter van de manuscriptcommissie is als hoogleraar bij de Radboud Universiteit 

benoemd. 

e. Ten minste één lid van de manuscriptcommissie – en bij een samenstelling van vijf ten minste 

twee leden – is een extern lid. 

f. De manuscriptcommissie kent een evenwichtige en, zo mogelijk, diverse samenstelling. 

g. Leden van het begeleidingsteam komen niet in aanmerking voor benoeming. 

3. Bij het samenstellen van de manuscriptcommissie gaat de decaan, gezien de relaties en belangen van de 

individuele leden, na of elk van de leden van de manuscriptcommissie individueel in staat moet worden 

geacht te beslissen zonder ongewenste druk of oneigenlijke beïnvloeding. Een persoon die coauteur is 

van een artikel dat deel uitmaakt van het manuscript wordt niet benoemd, tenzij het benoemen van die 

persoon vanwege de deskundige samenstelling van de commissie naar het oordeel van de decaan 

geboden is en de decaan zich ervan heeft vergewist dat een onafhankelijk oordeel van de 

manuscriptcommissie met de benoeming van deze persoon niet in het geding is. 

4. De decaan stelt de leden van de manuscriptcommissie schriftelijk in kennis van hun benoeming.   

5. De decaan informeert de promovendus en de promotor over het instellen van de manuscriptcommissie 

en het benoemen van de leden van die commissie. 

6. De decaan kan de leden van de manuscriptcommissie binnen de kader van dit reglement richtlijnen en 

aanwijzingen geven. De leden van de manuscriptcommissie verstrekken de decaan de gevraagde 

inlichtingen.  

7. Indien een lid van de manuscriptcommissie tussentijds als lid uittreedt voorziet de decaan in zijn of haar 

vervanging. De voorzitter van het college voor promoties wordt geïnformeerd over de vervanging, onder 

vermelding van de reden van uittreden. 
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Artikel 3.15. Doorzenden manuscript aan manuscriptcommissie 

1. Nadat de manuscriptcommissie is ingesteld draagt de promovendus er zorg voor dat alle leden van de 

ingestelde manuscriptcommissie zo spoedig mogelijk een exemplaar van het door de promotor 

vastgestelde manuscript ontvangen. 

2. Indien de resultaten van het manuscript mede zijn gebaseerd op onderzoeksdata, dan krijgt de 

manuscriptcommissie in beginsel toegang tot deze onderzoeksdata. In situaties waarin het naar het 

oordeel van de promotor niet mogelijk is de volledige manuscriptcommissie toegang te geven, krijgt in 

elk geval de voorzitter van de manuscriptcommissie toegang. Op verzoek van de promotor kan de 

voorzitter van het college voor promoties in zeer uitzonderlijke gevallen vanwege zwaarwegende redenen 

besluiten dat ook de voorzitter van de manuscriptcommissie geen toegang krijgt tot de onderzoeksdata. 

 

Artikel 3.16. Besluitvorming manuscriptcommissie (1) – oordeel over manuscript 

1. Uiterlijk vijf weken na ontvangst van het manuscript beslist de manuscriptcommissie over het bewijs van 

bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap als bedoeld in artikel 2.3.  

2. De manuscriptcommissie beslist bij meerderheid van stemmen. 

3. Het bewijs van bekwaamheid is geleverd als elk van de navolgende beoordelingscriteria met een 

voldoende is beoordeeld: 

a. De probleemstelling is helder en scherp geformuleerd. 

b. Uit het manuscript blijkt dat de promovendus kennis heeft genomen van en gewerkt heeft met de 

principes en methoden van de internationale wetenschapsbeoefening en de theorievorming, 

methoden en studies van het desbetreffende vakgebied. 

c. De ordening, de analyse en de verwerking van het materiaal is correct. 

d. De gevolgde methode is adequaat gekozen en toegepast. 

e. De resultaten zijn op transparante wijze tot stand gekomen en het researchdata-management is 

adequaat volgens de in het desbetreffende vakgebied geldende standaard. 

f. Het manuscript draagt bij aan nieuwe inzichten en/of opvattingen binnen het betreffende vakgebied. 

g. Er is sprake van een kritische confrontatie van de eigen conclusies met bestaande inzichten of 

opvattingen. 

h. De relatie tussen de probleemstelling, het theoretisch kader, de methode, het resultaat, de conclusie 

en de discussie is helder. 

i. Het manuscript heeft een overzichtelijke opbouw. 

j. Het manuscript heeft een heldere stijl die past binnen het wetenschapsgebied. 

Indien het bewijs van bekwaamheid naar het oordeel van de manuscriptcommissie is geleverd, is het 

manuscript als proefschrift vastgesteld. 
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4. De voorzitter van het college voor promoties kan de in lid 2 bedoelde beoordelingscriteria aanvullen 

indien het stellen van die aanvullende beoordelingscriteria binnen het betreffende vakgebied door de 

decaan noodzakelijk wordt geacht. De aanvullende beoordelingscriteria worden in dat geval als bijlage 

bij dit reglement gevoegd. 

5. Bij de beoordeling wordt door elk lid van de manuscriptcommissie gebruikgemaakt van het 

beoordelingsformulier in bijlage IV. 

6. De beslissing van de manuscriptcommissie omvat een door de voorzitter van de manuscriptcommissie 

opgestelde synthese van de beoordelingen van de leden van de commissie. 

7. De ingevulde beoordelingsformulieren worden bij de beslissing aangehecht. In afwijking hiervan kan de 

voorzitter van de manuscriptcommissie besluiten de ingevulde beoordelingsformulieren niet aan te 

hechten.  

8. De voorzitter van de manuscriptcommissie stelt de decaan schriftelijk in kennis van de beslissing van de 

manuscriptcommissie. De decaan stuurt de beslissing na ontvangst door aan de promovendus en de 

promotor alsmede aan de secretaris van het college voor promoties. 

 

Artikel 3.17. Besluitvorming manuscriptcommissie (2) – advies over instelling cum laude commissie 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 3.16 adviseert de manuscriptcommissie over het instellen van een 

cum laude commissie. 

2. Tot het instellen van een cum laude commissie wordt geadviseerd indien het vastgestelde proefschrift 

naar het oordeel van de manuscriptcommissie behoort tot de beste vijf à tien procent proefschriften 

binnen het betreffende vakgebied. 

3. De manuscriptcommissie adviseert bij meerderheid van stemmen. 

4. Bij de advisering wordt door elk lid van de manuscriptcommissie gebruikgemaakt van het 

beoordelingsformulier in bijlage V. 

5. Het advies van de manuscriptcommissie omvat een door de voorzitter van de manuscriptcommissie 

opgestelde synthese van de beoordelingen van de leden van de commissie. 

6. De ingevulde beoordelingsformulieren worden bij het advies aangehecht. In afwijking hiervan kan de 

voorzitter van de manuscriptcommissie besluiten de ingevulde beoordelingsformulieren niet aan te 

hechten.  

7. De voorzitter van de manuscriptcommissie stelt te decaan schriftelijk in kennis van het advies van de 

manuscriptcommissie. De decaan stuurt het advies na ontvangst door aan de promotor alsmede aan de 

secretaris van het college voor promoties. Het advies blijft voor de promovendus geheim.  
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Artikel 3.18. Herkansing 

Indien de manuscriptcommissie op grond van artikel 3.16 heeft geoordeeld dat het bewijs van bekwaamheid 

niet kan worden geleverd, krijgt de promovendus eenmaal de gelegenheid om binnen een door de 

manuscriptcommissie gestelde termijn aanpassingen in het manuscript door te voeren en om het manuscript, 

met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.12, nogmaals ter beoordeling aan de manuscriptcommissie 

voor te leggen. 

 

Paragraaf 5. Beoordeling proefschrift cum laude commissie 
 

Artikel 3.19. Instellen cum laude commissie en benoemen leden 

1. Indien de manuscriptcommissie op grond van artikel 3.17 tot het instellen van een cum laude commissie 

heeft geadviseerd, stelt de decaan zo spoedig mogelijk na ontvangst van het advies een cum laude 

commissie in en benoemt de leden. 

2. Een cum laude commissie bestaat uit drie leden, inclusief een voorzitter. 

3. Bij de samenstelling van de cum laude commissie en de benoeming van de leden draagt de decaan er 

zorg voor dat de cum laude commissie op objectieve en deskundige wijze kan beslissen. De decaan neemt 

het navolgende in acht: 

a. De voorzitter van de manuscriptcommissie is tevens voorzitter van de cum laude commissie; 

b. De leden van de cum laude commissie zijn allen hoogleraar en deskundige op het 

wetenschapsgebied waarop het proefschrift betrekking heeft. 

c. De twee nog te benoemen leden van de cum laude commissie zijn extern lid. 

d. De cum laude commissie kent een evenwichtige en, zo mogelijk, diverse samenstelling. 

e. Niet voor benoeming in aanmerking komen leden van het begeleidingsteam en, met 

uitzondering van de voorzitter, leden van de manuscriptcommissie. 

4. Bij het samenstellen van de cum laude commissie gaat de decaan, gezien de relaties en belangen van de 

individuele leden, na of elk van de leden van de cum laude commissie individueel in staat moet worden 

geacht te beslissen zonder ongewenste druk of oneigenlijke beïnvloeding. Personen die coauteur zijn van 

een artikel dat deel uitmaakt van het manuscript worden niet benoemd, tenzij die benoeming vanwege 

de deskundige samenstelling van de commissie, naar het oordeel van de decaan, strikt noodzakelijk is. 

5. Indien een lid van de cum laude commissie tussentijds als lid uittreedt voorziet de decaan in zijn of haar 

vervanging. De voorzitter van het college voor promoties wordt geïnformeerd over de vervanging, onder 

vermelding van de reden van uittreden. 
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Artikel 3.20. Doorzenden proefschrift aan cum laude commissie 

1. Nadat de cum laude commissie is ingesteld draagt de voorzitter van de manuscriptcommissie er zorg 

voor dat alle leden van de cum laude commissie zo spoedig mogelijk een exemplaar van het door de 

manuscriptcommissie vastgestelde proefschrift ontvangen. 

2. Indien de resultaten van het proefschrift mede zijn gebaseerd op onderzoeksdata, dan krijgt de cum 

laude commissie in beginsel toegang tot deze onderzoeksdata. In situaties waarin het naar het oordeel 

van de promotor niet mogelijk is om de volledige commissie toegang te geven, krijgt in elk geval de 

voorzitter van de cum laude commissie toegang. Op verzoek van de promotor kan de voorzitter van het 

college voor promoties in zeer uitzonderlijke gevallen vanwege zwaarwegende redenen besluiten dat ook 

de voorzitter van de manuscriptcommissie geen toegang krijgt tot de onderzoeksdata. 

 

Artikel 3.21. Besluitvorming cum laude commissie 

1. De cum laude commissie beslist uiterlijk vijf weken na ontvangst van het proefschrift over de excellente 

wetenschappelijke kwaliteit van het proefschrift. 

2. Het proefschrift is van excellente wetenschappelijke kwaliteit indien ten minste een van de navolgende 

beoordelingscriteria als uitzonderlijk hoog en de overige twee criteria als hoog zijn beoordeeld: 

a. de kwaliteit van het onderzoek; 

b. de (potentiële) impact van het werk; 

c. de originaliteit van het werk. 

3. De cum laude commissie beslist bij meerderheid van stemmen. 

4. De voorzitter van het college voor promoties kan de regels in lid 2 en lid 3 aanvullen indien het stellen 

van (een) aanvullende regel(s) binnen het betreffende vakgebied door de decaan noodzakelijk wordt 

geacht. De aanvullende regels worden in dat geval als bijlage bij dit reglement gevoegd. 

5. Bij de beoordeling wordt door elk lid van de cum laude commissie gebruikgemaakt van het 

beoordelingsformulier in bijlage VI. 

6. De beslissing van de cum laude commissie omvat een door de voorzitter van de manuscriptcommissie 

opgestelde synthese van de beoordelingen van de leden van de commissie. 

7. De ingevulde beoordelingsformulieren worden bij de beslissing aangehecht. In afwijking hiervan kan de 

voorzitter van de manuscriptcommissie besluiten de ingevulde beoordelingsformulieren niet aan te 

hechten. 

8. De voorzitter van de cum laude commissie stelt de decaan schriftelijk in kennis van de beslissing van de 

cum laude commissie. De decaan stuurt de beslissing na ontvangst door aan de secretaris van het college 

voor promoties. De beslissing blijft voor de promovendus geheim. 
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Paragraaf 6. Voorbereiding promotiezitting 

 

Artikel 3.22. Vaststellen promotiedatum 

1. Zo spoedig mogelijk nadat het proefschrift is vastgesteld wordt de promotiedatum op verzoek van de 

promovendus vastgesteld door de secretaris van het college voor promoties. 

2. De promotiedatum moet zijn vastgesteld voordat de promotiecommissie is ingesteld en de leden van die 

commissie zijn benoemd. 

3. De promotiedatum wordt schriftelijk bevestigd. De decaan ontvangt hiervan een afschrift. 

 

Artikel 3.23. Verzoek tot toegang tot de promotie 

1. Zo spoedig mogelijk nadat het manuscript als proefschrift is vastgesteld verzoekt de promovendus, onder 

overlegging van een drukproef van het proefschrift, de secretaris van het college voor promoties om tot 

de promotie als bedoeld in artikel 7.18 WHW te worden toegelaten. 

2. De secretaris van het college voor promoties verleent de toegang tot de promotie indien 

a. de promovendus met inachtneming van het in dit reglement bepaalde is ingeschreven voor het 

promotietraject; 

b. de promovendus aan de wettelijke opleidingseis als bedoeld in artikel 7.18 voldoet dan wel, met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4, van die opleidingseis is ontheven; 

c. het proefschrift met inachtneming van het bepaalde in dit reglement door de 

manuscriptcommissie is vastgesteld; 

d. de stellingen, indien van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in dit reglement door 

de promotor zijn goedgekeurd; 

e. de drukproef van het proefschrift voldoet aan de vormvereisten als bedoeld in dit reglement. 

 

Artikel 3.24. Drukken proefschrift 

1. Nadat de promovendus is toegelaten tot de promotie draagt de promovendus er zorg voor dat het 

proefschrift wordt gedrukt, tenzij de voorzitter van het college voor promoties toestemming heeft 

verleend om het proefschrift op een andere wijze vrij te geven. 

2. De promovendus is verantwoordelijk voor het tijdig (laten) drukken van het proefschrift. 

 

Artikel 3.25. Instellen promotiecommissie en benoemen leden 

1. De voorzitter van het college voor promoties stelt uiterlijk vijf weken vóór de promotiedatum de 

promotiecommissie in en benoemt de leden. 

2. De promotiecommissie bestaat uit minimaal zeven en maximaal elf leden. 

3. Lid van de promotiecommissie zijn: 
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a. de voorzitter van het college voor promoties; 

b. de leden van de manuscriptcommissie, én 

c. de (co)promotor. 

4. Naast de in lid 3 genoemde leden voegt de voorzitter van het college voor promoties minimaal één lid 

toe aan de promotiecommissie.  

5. Bij de samenstelling van de promotiecommissie en de benoeming van de leden draagt de voorzitter van 

het college voor promoties er zorg voor dat de promotiecommissie: 

a. exclusief de voorzitter en de (co)promotor uit ten minste twee externe leden bestaat. Leden 

van de cum laude commissie kunnen niet als extern lid worden benoemd; 

b. in meerderheid uit hoogleraren bestaat; en 

c. een evenwichtige en, zo mogelijk, diverse samenstelling kent. 

6. Behoudens de (co)promotor, kunnen alle leden van de promotiecommissie tijdens de promotiezitting 

als opponent optreden. 

7. De voorzitter van het college voor promoties fungeert als voorzitter van de promotiecommissie. De 

voorzitter van het college voor promoties wordt bij ontstentenis of verhindering vervangen door de 

decaan en indien die niet beschikbaar is door een andere hoogleraar, daartoe door de voorzitter van 

het college voor promoties aangewezen. 

8. Na het instellen van de promotiecommissie stelt de secretaris van het college voor promoties de leden 

van de promotiecommissie in kennis van hun benoeming. De secretaris van het college voor promoties 

informeert eveneens de promovendus over het instellen van de commissie en de benoeming van de 

leden. 

 

Artikel 3.26. Doorzenden, inleveren en opname repository van proefschrift 

1. Nadat de promotiecommissie is ingesteld en het proefschrift is gedrukt draagt de promovendus er zorg 

voor dat alle leden van de promotiecommissie zo spoedig mogelijk een exemplaar van het gedrukte 

proefschrift ontvangen. De promovendus bericht de decaan over het doorzenden van het proefschrift 

aan de promotiecommissie. 

2. De promovendus levert uiterlijk vier weken voor de promotiedatum tien exemplaren van het gedrukte 

proefschrift in bij de secretaris van het college voor promoties. 

3. Indien de resultaten van het manuscript mede zijn gebaseerd op onderzoeksdata, dan kan de 

promotiecommissie desgevraagd toegang krijgen tot deze onderzoeksdata. Het bepaalde in artikel 3.15 

lid 2 is van overeenkomstige toepassing. 

4. Een digitale kopie van het proefschrift dient te worden ingeleverd bij de centrale universiteitsbibliotheek 

met het oog op opname in de repository van de Radboud Universiteit. De voorzitter van het college voor 

promoties kan op verzoek van de promovendus bepalen dat opname in de repository maximaal zes 
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maanden wordt uitgesteld. In dat geval wordt de volledige tekst van het proefschrift onder embargo 

opgenomen in de repository. 

5. Een verzoek als bedoeld in lid 3 wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van het college voor 

promoties. 

 

Artikel 3.27. Rondzending proefschrift en inzage  

1. De secretaris van het college voor promoties draagt er zorg voor dat de door de promovendus 

ingeleverde exemplaren van het proefschrift ten minste drie weken voor de promotiedatum worden 

gezonden aan degenen die daarvoor, gehoord of gezien de instructies van de voorzitter van het college 

voor promoties, in aanmerking komen. 

2. Eén exemplaar van het proefschrift ligt gedurende ten minste twee weken voorafgaande aan de 

promotiedatum voor een ieder ter inzage ten kantore van de secretaris van het college voor promoties. 

 

Artikel 3.28. Aanwijzen extra opponenten  

1. Gepromoveerd deskundigen die geen deel uitmaken van de promotiecommissie maar die desalniettemin 

tijdens de promotiezitting wensen te opponeren, kunnen een verzoek daartoe indienen bij de voorzitter 

van het college voor promoties. Het verzoek dient uiterlijk twee weken voor de promotiedatum te zijn 

ingediend bij de secretaris van het college voor promoties, onder toezending van een afschrift van het 

verzoek aan de promovendus en de promotor. 

2. Indien het verzoek als bedoeld in lid 1 wordt gehonoreerd, deelt de secretaris van het college voor 

promoties dat mee aan de indiener van het verzoek, aan de decaan en aan de promovendus en de 

promotor. 

 

Artikel 3.29. Locatie promotiezitting 

1. De promotiezitting vindt plaats op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen, tenzij de 

voorzitter van het college voor promoties desgevraagd heeft bepaald dat de promotiezitting elders 

plaatsvindt. 

2. Indien de verdediging elders plaatsvindt, geldt onverkort het bepaalde in dit reglement. 

3. Een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van het college voor 

promoties. 
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Paragraaf 7. Verdediging, verlenen doctoraat en uitreiken bul 

 

Artikel 3.30. Voorbereidende bijeenkomst promotiecommissie en vaststellen volgorde opposities 

In een bijeenkomst van de promotiecommissie voorafgaand aan de promotiezitting, stelt de voorzitter van de 

promotiecommissie, de volgorde en de tijdsduur van de opposities vast. 

 

Artikel 3.31. Verdediging proefschrift 

1. De verdediging van het proefschrift vindt plaats tijdens de promotiezitting ten overstaan van de 

promotiecommissie. 

2. De promotiezitting is openbaar. 

3. De promotiezitting wordt voorgezeten door de voorzitter van het college voor promoties en verloopt 

volgens de regels die zijn opgenomen in een protocol. Het protocol is als bijlage VII bij dit reglement 

aangehecht. 

 

Artikel 3.32. Beraad promotiecommissie 

1. Na afsluiting van de verdediging van het proefschrift komt de promotiecommissie voor beraadslaging in 

een besloten vergadering bijeen. 

2. Tijdens de beraadslaging kan de promotor ten behoeve van de besluitvorming om inlichtingen worden 

gevraagd over het verloop van het wetenschappelijk onderzoek en over de (persoonlijke) kwaliteiten van 

de promovendus gedurende het onderzoek. 

3. Van het beraad wordt geen verslag gemaakt. 

 

Artikel 3.33. Besluitvorming promotiecommissie 

1. Na het beraad beslist de promotiecommissie op grond van het oordeel van de manuscriptcommissie, de 

door de promotor tijdens het beraad verstrekte inlichtingen en gehoord en gezien de wijze waarop de 

promovendus het proefschrift heeft verdedigd, of het doctoraat kan worden verleend. 

2. Is sprake van een positieve beslissing van de cum laude commissie dan beslist de promotiecommissie op 

grond van het oordeel van de cum laude commissie, de door de promotor tijdens het beraad verstrekte 

inlichtingen en gehoord en gezien de wijze waarop de promovendus het proefschrift heeft verdedigd, of 

tevens het judicium cum laude kan worden verleend. 

3. De promotiecommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan beslist de 

voorzitter van de promotiecommissie. 

4. Alleen de leden van de promotiecommissie die bij de verdediging van het proefschrift aanwezig zijn 

geweest hebben stemrecht, tenzij vooraf door de voorzitter van de promotiecommissie anders is beslist. 
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5. De stemming van de promotiecommissie wordt door de secretaris van het college voor promoties 

geregistreerd in het openbare promotieregister. 

 

Artikel 3.34. Verlenen doctoraat 

1. De promotiecommissie verleent na de stemming het doctoraat en, indien van toepassing, het judicium. 

2. Het doctoraat wordt door de promotiecommissie namens het college voor promoties verleend. 

 

Artikel 3.35. Tekenen doctorsbul 

1. Ten bewijze dat het doctoraat is verleend wordt na het verlenen van het doctoraat overgegaan tot het 

tekenen van de doctorsbul. 

2. De voorzitter van het college voor promoties en de (co)promotor ondertekenen de doctorsbul. 

3. Indien tevens het judicium ‘cum laude’ is verleend wordt ook dit judicium vermeld op de doctorsbul. 

 

Artikel 3.36. Bekendmaking beslissing 

Na afloop van het beraad heropent de voorzitter van het college voor promoties de promotiezitting en deelt 

de beslissing mee omtrent het verlenen van het doctoraat en, indien van toepassing, het judicium. 

 

Artikel 3.37. Uitreiken doctorsbul 

Indien en nadat het doctoraat is verleend reikt de promotor, in opdracht van de voorzitter van het college 

voor promoties, aan de promovendus de doctorsbul uit. 

 

Paragraaf 8. Intrekken doctoraat 
 

Artikel 3.38. Intrekking van het doctoraat wegens wetenschapsfraude 

1. Indien op enig moment na verlening van het doctoraat wordt geconstateerd dat er met betrekking tot 

het proefschrift sprake is van een schending van de wetenschappelijke integriteit als bedoeld in de 

Regeling Wetenschappelijke Integriteit van de Radboud Universiteit, kan het college voor promoties, na 

een advies van de decaan, gemotiveerd besluiten het doctoraat in te trekken. 

2. Voorafgaand aan een besluit als bedoeld in lid 1 kan het college voor promoties, door tussenkomst van 

het college van bestuur, het oordeel van de commissie wetenschappelijke integriteit van de Radboud 

Universiteit inwinnen. 
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Hoofdstuk 4. Het proefschrift 
 

Paragraaf 1. Algemene regels met betrekking tot het proefschrift 
 

Artikel 4.1. Het proefschrift 

1. Het proefschrift is een verhandeling die bestaat uit: 

a. een wetenschappelijk deel; én 

b. een niet-wetenschappelijk deel. 

2. Het proefschrift dient te voldoen aan de in dit hoofdstuk vastgestelde regels. 

 

Artikel 4.2. Taal proefschrift en taal-specifieke onderdelen 

1. Het proefschrift wordt geschreven in het Nederlands of het Engels. 

2. Indien het proefschrift in het Nederlands is geschreven, wordt daaraan toegevoegd een vertaling van de 

titel en een samenvatting van de inhoud in het Engels. Een aanvullende samenvatting in een andere taal 

is toegestaan. 

3. Indien het proefschrift in het Engels is geschreven, wordt in elk geval een samenvatting in het Nederlands 

bijgevoegd. 

4. De titelpagina dient altijd in het Nederlands te worden opgesteld, ongeacht de taal van de titel van het 

proefschrift. 

5. De samenvatting als bedoeld in lid 2 en lid 3 is kort en bondig opgesteld en bevat maximaal 350-400 

woorden. 

6. Na schriftelijke toestemming van de voorzitter van het college voor promoties, kan van de in lid 1 tot en 

met lid 5 bedoelde taaleisen worden afgeweken. 

 

Paragraaf 2. Vormvereisten wetenschappelijk deel 
 

Artikel 4.3. Vormgeving wetenschappelijk deel 

1. Het wetenschappelijk deel bestaat uit: 

a. een wetenschappelijke verhandeling, dan wel 

b. een verzameling wetenschappelijke verhandelingen; dan wel 

c. een proefontwerp. 

2. Indien het proefschrift bestaat uit een verzameling wetenschappelijke verhandelingen of uit een 

proefontwerp, dan gaat het proefschrift vergezeld van een niet eerder gepubliceerde inleiding bij en een 

kritische reflectie op de artikelen in samenhang. 
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Artikel 4.4. Proefschrift van meerdere auteurs 

In het geval het proefschrift, of een onderdeel daarvan, is vervaardigd door meerdere auteurs, dient de 

wezenlijke en zelfstandige wetenschappelijke bijdrage en inbreng van de promovendus uitdrukkelijk, door 

middel van een verslag dat onderdeel is van het proefschrift, te worden aangetoond. 

 

Artikel 4.5. Beschrijving researchdata-management 

1. Indien het proefschrift op onderzoeksdata is gebaseerd bevat het proefschrift een beschrijving van het 

researchdata-management. 

2. In de beschrijving is ten minste aandacht voor de manier van verwerken, het opslaan en het beschikbaar 

maken van de in lid 1 bedoelde onderzoeksdata. 

3. Uit de beschrijving moet blijken dat het researchdata-management voldoet aan de in het betreffende 

vakgebied geldende standaarden. 

 

Artikel 4.6. Stellingen 

1. Aan het proefschrift kan een los inlegvel met daarop minimaal zes en ten hoogste twaalf stellingen 

worden toegevoegd. Stellingen zijn beweringen die de promovendus bereid is met wetenschappelijke 

argumenten te verdedigen. 

2. Stellingen 

a. hebben betrekking op (het vakgebied van) het onderwerp van het proefschrift; én 

b. omvatten een eigen toevoeging; én 

c. zijn met wetenschappelijke argumenten verdedigbaar. 

3. De stellingen dienen vooraf door de promotor te zijn goedgekeurd. De promotor toetst of de stellingen 

voldoen aan de eisen bedoeld in het lid 1. Alvorens de gevraagde goedkeuring te verlenen raadpleegt de 

promotor voor zover de stellingen zijn of haar eigen wetenschapsgebied en specialisme overschrijden, 

ter zake deskundigen. 

4. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 kunnen ten hoogste twee extra stellingen worden ingevoegd die 

betrekking hebben op onderwerpen buiten het wetenschapsgebied waar het proefschrift betrekking op 

heeft. 

 

Paragraaf 3. Vormvereisten niet-wetenschappelijk deel 
 

Artikel 4.7. Niet-wetenschappelijk deel 

1. Het niet-wetenschappelijk deel van het proefschrift bestaat uit de titelpagina, een inhoudsopgave en het 

curriculum vitae. 
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2. Het niet-wetenschappelijke deel van het proefschrift kan een dankbetuiging omvatten. 

3. De voorzitter van het college voor promoties kan de vormvereisten voor het niet-wetenschappelijke deel 

van het proefschrift aanvullen, indien zo’n aanvullende vormvereiste binnen het betreffende vakgebied 

door de decaan noodzakelijk wordt geacht. De aanvullende eis wordt in dat geval als bijlage bij dit 

reglement gevoegd. 

 

Artikel 4.8. Titelpagina 

1. Het proefschrift bevat een titelpagina, bestaande uit een voorzijde en een achterzijde. 

2. De inhoud en vormgeving van de titelpagina wordt opgesteld volgens de modellen in bijlage VIII en bijlage 

IX. 

 

Artikel 4.9. Curriculum vitae 

1. In het proefschrift wordt op de laatste pagina’s een kort curriculum vitae van de promovendus 

opgenomen. 

2. Het curriculum vitae kan een overzicht bevatten van de tijdens het promotietraject gevolgde scholing. 

 

Artikel 4.10. Dankbetuiging 

1. Personen en instellingen die op enigerlei wijze een bijdrage hebben geleverd aan totstandkoming van het 

proefschrift, anders dan de wetenschappelijke bijdrage bedoeld in artikel 4.4 kunnen voor die bijdrage 

worden bedankt 

a. in een voorwerk, op de achterzijde van de titelpagina dan wel in een dankbetuiging achter in het 

proefschrift indien de medewerking op het gehele proefschrift betrekking heeft gehad; dan wel 

b. in een voetnoot op de eerste bladzijde van het desbetreffend onderdeel, indien het medewerking 

aan een specifiek onderdeel betreft. 

2. De dankbetuiging is in alle gevallen kort en bondig en moet zodanig zijn opgesteld dat deze geen afbreuk 

doet aan het academische karakter van het proefschrift. 

 

Artikel 4.11. Reclame of sponsoring 

Reclame of sponsoring in het proefschrift is niet toegestaan. 

 

  



 
 

 

 

Promotiereglement Radboud Universiteit  
Vastgesteld op 11 november 2020 Pagina 24/43 

Hoofdstuk 5. Geschillen en rechtsbescherming 
 

Artikel 5.1. Reikwijdte hoofdstuk 5 

Het in dit hoofdstuk bepaalde is niet van toepassing op rechtspositionele geschillen. 

 

Artikel 5.2. Bezwaar en beroep 

1. Tegen beslissingen genomen op grond van dit reglement kan een belanghebbende bezwaar maken door 

binnen zes weken nadat de beslissing aan hem of haar bekend is gemaakt een schriftelijk en gemotiveerd 

bezwaarschrift in te dienen bij de secretaris van het college voor promoties. 

2. De voorzitter van het college voor promoties stelt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van een 

bezwaarschrift een adviescommissie in. 

3. De adviescommissie bestaat uit twee leden van het college voor promoties en een voorzitter die geen 

deel uitmaakt van en geen beslissingen neemt namens het college voor promoties. De leden van de 

adviescommissie zijn niet betrokken geweest bij het promotietraject waarop de beslissing betrekking 

heeft. 

4. De adviescommissie handelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:13 van de Algemene wet 

bestuursrecht. De adviescommissie kan de betrokken partijen horen en is gerechtigd alle informatie in te 

winnen die voor een behoorlijke taakuitoefening noodzakelijk is. 

5. De adviescommissie brengt binnen vier weken na instelling schriftelijk advies uit aan het college voor 

promoties. Het advies omvat mede een verslag van het horen. 

6. Het college voor promoties maakt binnen vier weken na ontvangst van het advies maar in ieder geval 

binnen tien weken na ontvangst van het bezwaarschrift zijn beslissing op bezwaar schriftelijk en 

gemotiveerd bekend aan de indiener van het bezwaarschrift en aan andere bij de bezwaarprocedure 

betrokken partijen. 

7. Van een beslissing als bedoeld in lid 6 kan een belanghebbende binnen zes weken nadat de beslissing 

aan de indiener van het bezwaarschrift bekend is gemaakt, beroep instellen bij de Rechtbank. De 

voorzitter van het college voor promoties treedt in dat geval in rechte op namens het college voor 

promoties. 

 

Artikel 5.3. Klachten 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2 kan een promovendus te zijnen of te haren aanzien met 

toepassing van dit reglement een klacht indienen bij de voorzitter van het college voor promoties tegen 

een gedraging of nalatigheid waardoor hij of zij rechtstreeks in zijn belang is getroffen. Indien een andere 

regeling of voorziening binnen de Radboud Universiteit reeds voorziet in de behandeling van de klacht, 

neemt de voorzitter van het college voor promoties de klacht niet in behandeling. 
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2. Indien een klacht als bedoeld in lid 1 is ingediend, bemiddelt de decaan. 

3. Indien de bemiddeling als bedoeld in lid 2 niet tot overeenstemming leidt, geeft de voorzitter van het 

college voor promoties een gemotiveerd advies over de gegrondheid van de klacht. De voorzitter van het 

college voor promoties kan in zijn of haar advies tevens aanbevelingen doen. 
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Hoofdstuk 6. Geheimhouding en privacy 
 

Artikel 6.1. Geheimhouding 

Met betrekking tot hetgeen is besproken in de bijeenkomsten van de manuscriptcommissie, de cum laude 

commissie en de promotiecommissie dan wel tijdens de geschillenprocedure, zijn de daarbij aanwezigen tot 

geheimhouding verplicht. 

 

Artikel 6.2. Privacy 

De in het kader van dit reglement verstrekte persoonsgegevens zullen overeenkomstig de geldende wet- en 

regelgeving op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Meer informatie over de wijze waarop 

de Radboud Universiteit gegevens verwerkt, is te vinden in de daarvoor ingerichte webpagina. 
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Hoofdstuk 7. Overgangsregelingen Promotiereglement 2014 
 

Artikel 7.1. Overgangsrecht vergevorderde promotietrajecten 

Het Promotiereglement 2014 dat is vastgesteld bij besluit van het college voor promoties van 5 november 

2013 en gewijzigd bij besluit van het college voor promoties van 14 april 2015, blijft van toepassing op de 

promotietrajecten ten behoeve waarvan de manuscriptcommissie als bedoeld in artikel 8 van het 

Promotietreglement 2014 is ingesteld vóór 1 september 2021. 

 

Artikel 7.2. Overgangsrecht gevorderde promotietrajecten 

1. Voor promotietrajecten die zijn gestart voor 1 september 2021 maar ten behoeve waarvan op die datum 

nog geen manuscriptcommissie als bedoeld in artikel 8 van het Promotietreglement 2014 is ingesteld, 

blijven de beslissingen die voor genoemde datum op grond van het Promotiereglement 2014 zijn 

genomen, van kracht. 

2. Voor de promotietrajecten als bedoeld in lid 1 geldt de dwingende volgordelijkheid van het bepaalde in 

paragraaf 1 en/of 2 van hoofdstuk 3 niet. 

3. In aanvulling op het bepaalde in lid 2 kan de voorzitter van het college voor promoties voor de 

promotietrajecten als bedoeld in lid 1 desgevraagd besluiten dat één of meer bepalingen uit paragraaf 1 

en/of 2 van hoofdstuk 3 niet van toepassing zijn. 

4. Een verzoek als bedoeld in lid 3 wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van het college voor 

promoties. 

 

Artikel 7.3. Overgangsrecht geschillenregeling 

Geschillen die aanhangig zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van dit reglement worden afgehandeld met 

inachtneming van artikel 26 van het Promotiereglement 2014. 
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Hoofdstuk 8. Slotbepalingen 
 

Artikel 8.1. Vangnetbepaling 

In alle gevallen waarin dit reglement niet of niet volledig voorziet, beslist het college voor promoties. 

 

Artikel 8.2. Vaststelling en wijziging 

1. Dit reglement wordt vastgesteld door het college voor promoties. 

2. De voorzitter van het college voor promoties is bevoegd de nadere regels in de bijlagen bij dit reglement 

tussentijds aan te vullen of te wijzigen. 

 

Artikel 8.3. Verwijzing en bekendmaking 

1. Dit reglement kan worden aangehaald als het Promotiereglement Radboud Universiteit 2021. 

2. De secretaris van het college voor promoties zorgt voor een passende bekendmaking van dit reglement 

alsmede van eventuele tussentijdse wijzigingen. 

 

Artikel 8.4. Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2021 en treedt op dat moment in de plaats van het 

Promotiereglement Radboud Universiteit 2014 en van de bij dat reglement behorende richtlijnen. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door het college voor promoties op 11 november 2020, en nadien gewijzigd op 6 april 2021. 
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Bijlage I. Nadere regels verlenen Doctor honoris causa 

(1) Het college voor promoties is bevoegd om de graad Doctor honoris causa te verlenen (hierna verder: 

eredoctoraat). 

(2) Bij de Radboud Universiteit kunnen door het college voor promoties universitaire of facultaire 

eredoctoraten worden verleend. 

(3) Het college van bestuur neemt het initiatief voor de verlening van een universitair eredoctoraat. 

(4) De decaan, in zijn hoedanigheid als hoofd van de faculteit, neemt het initiatief voor de verlening van 

een facultair eredoctoraat. 

(5) Na een voordracht stelt het college voor promoties een commissie in die het college voor promoties 

adviseert over de voordracht. 

(6) De voordracht tot en de voorbereiding van de verlening zijn strikt geheim. 

(7) De graad Doctor honoris causa wordt toegekend bij gelegenheid van de viering van de dies natalis van 

de Radboud Universiteit. In zeer bijzondere gevallen kan het college voor promoties besluiten de 

graad op een ander moment, tijdens een bijzondere academische zitting, te verlenen. 

(8) In de regel wordt ter gelegenheid van een reguliere dies natalis één universitair en/of één facultair 

eredoctoraat verleend. Ter gelegenheid van een lustrumviering van de Radboud Universiteit worden 

in de regel één universitair en drie facultaire eredoctoraten verleend. 
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Bijlage II. Nadere regels vergoeding noodzakelijke kosten 

promotie 

(1) De promovendus krijgt desgevraagd een tegemoetkoming van de noodzakelijke kosten voor de 

promotie. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd door de daartoe door de decaan aangewezen 

personeelslid van de graduate school. 

(2) De tegemoetkoming is maximaal €2200,-. De tegemoetkoming is nooit hoger dan de door de 

promovendus gemaakte kosten. 

(3) De tegemoetkoming dient te worden aangevraagd binnen zes maanden nadat de kosten zijn 

gemaakt. 

(4) Bij het verzoek tot vergoeding van de drukkosten dient te worden overlegd: 

- de factuur waaruit het bedrag van de drukkosten van het proefschrift blijkt; 

- een door of namens de secretaris van het college voor promoties ondertekende verklaring 

dat hij of zij het voorgeschreven aantal exemplaren van het proefschrift heeft ontvangen; 

- een door een UB-repository uitgegeven bevestiging dat de digitale versie van het proefschrift 

conform het promotiereglement is aangeleverd; 

- een ingevuld declaratieformulier. Het declaratieformulier is te vinden op: 

http://www.ru.nl/cif/cfa/formulieren/declaraties/ of een speciaal voor promovendi van het 

UMC beschikbaar declaratieformulier (PIL of PNIL formulier, te weten (Personeel In 

Loondienst of Personeel Niet In Loondienst) te verkrijgen bij het secretariaat van de afdeling 

van de promotor. 

 

  

http://www.ru.nl/cif/cfa/formulieren/declaraties/
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Bijlage III. Nadere regels toekenning ius promovendi aan 

UHD 

Bij het toekennen van het ius promovendi aan een universitair hoofddocent gelden de navolgende 

uitgangspunten, de navolgende procedure en de navolgende criteria voor toekenning: 

 

(1) Uitgangspunten 

Bij het toekennen van het ius promovendi aan een universitair hoofddocent gelden de navolgende 

uitgangspunten: 

i. Het college voor promoties verleent het ius promovendi in principe voor onbepaalde tijd aan de 

betreffende universitair hoofddocent. 

ii. Het ius promovendi van de universitair hoofddocent eindigt bij uitdiensttreding. 

iii. Het dragen van een toga blijft alleen toegestaan voor hoogleraren. 

 

(2) Procedure 

Bij het toekennen van het ius promovendi aan een universitair hoofddocent wordt de navolgende 

procedure gevolgd: 

i. De decaan draagt een universitair hoofddocent voor als kandidaat-promotor aan het college voor 

promoties, dit gebeurt via de secretaris van het college voor promoties. De voordracht wordt (waar 

mogelijk) voorafgaand aan de start of uiterlijk in de eerste drie maanden van het promotietraject 

gedaan. De voordracht van de decaan bestaat uit ten minste: 

- een (onderbouwd) positief advies van de hoogleraar aan de Radboud Universiteit uit het 

betreffende vakgebied (max. 1 A4); 

- een (onderbouwd) oordeel van bekwaamheid van de kandidaat-promotor (zie verder bij 

onderdeel ‘criteria’) (max. 2 A4) 

ii. Het college voor promoties bepaalt aan de hand van het ingediende voorstel of de kandidaat-

promotor in aanmerking komt voor het ius promovendi. 

iii. Het college voor promoties neemt een besluit over de toekenning van het ius promovendi en 

informeert de betrokkenen over dat besluit. 

 

(3) Criteria voor toewijzing 

De decaan onderbouwt de voordracht met bekwaamheidscriteria. Hiermee wordt aangetoond dat de 

kandidaat (I) een goede onderzoeker én (II) een goede begeleider is. Denk hierbij aan de volgende 

kenmerken: 
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i. Kenmerken van een goede onderzoeker op het vakgebied kunnen zijn: 

- De kandidaat-promotor zit in een bevorderingstraject tot hoogleraar of tenure track of 

voldoet aan de hiervoor geldende (disciplinespecifieke) criteria. Dit criterium kan 

onderbouwd worden door middel van bijvoorbeeld loopbaanafspraken binnen de tenure 

track. 

- De kandidaat-promotor is Principal Investigator/coördinator van een belangrijk(e) 

grant/project, zoals ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant, Vici of vergelijkbaar. 

- De kandidaat-promotor heeft aansprekende en goed geciteerde publicaties in het vakgebied 

gepubliceerd. 

ii. Kenmerken van een goede begeleider op het vakgebied kunnen zijn: 

- De kandidaat-promotor is een aantal keer succesvol copromotor geweest. Het aantal kan 

wisselen per discipline, faculteit en universiteit. 

- De promoties waar kandidaat-promotor als copromotor bij betrokken was, zijn volgens 

planning afgerond. 

- Uit R&O-gesprekken blijkt dat promotores de afgeronde begeleiding van de kandidaat-

promotor als copromotor als goed hebben beoordeeld. 
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Bijlage IV. Beoordelingsformulier manuscriptcommissie (1) 

Beoordelingsformulier ‘vaststellen proefschrift’ 

 

Titel manuscript: 

 

Promovendus: 

Promotor: 

 

(Co)promotor: 

 

Leden manuscriptcommissie: 

 

 

 

 

a. De probleemstelling is helder en scherp geformuleerd. 

Beoordelingsschaal: 

O Onvoldoende 

O Voldoende 

Toelichting: 

 

 

 

b. Uit het manuscript blijkt dat de promovendus kennis heeft genomen van en gewerkt heeft 

met de principes en methoden van de internationale wetenschapsbeoefening en de 

theorievorming, methoden en studies van het desbetreffende vakgebied. 

Beoordelingsschaal: 

O Onvoldoende 

O Voldoende 

Toelichting: 

 

 

 

c. De ordening, de analyse en de verwerking van het materiaal is correct. 

Beoordelingsschaal: 

O Onvoldoende 

O Voldoende 

Toelichting: 

 

 

 

d. De gevolgde methode is adequaat gekozen en toegepast. 

Beoordelingsschaal: 

O Onvoldoende 

O Voldoende 

Toelichting: 
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e. De resultaten zijn op transparante wijze tot stand gekomen en het researchdata-

management is adequaat volgens de in het desbetreffende vakgebied geldende standaard. 

Beoordelingsschaal: 

O Onvoldoende 

O Voldoende 

Toelichting: 

 

 

 

f. Het manuscript draagt bij aan nieuwe inzichten en/of opvattingen binnen het betreffende 

vakgebied. 

Beoordelingsschaal: 

O Onvoldoende 

O Voldoende 

Toelichting: 

 

 

 

g. Er is sprake van een kritische confrontatie van de eigen conclusies met bestaande 

inzichten of opvattingen. 

Beoordelingsschaal: 

O Onvoldoende 

O Voldoende 

Toelichting: 

 

 

 

 

h. De relatie tussen de probleemstelling, het theoretisch kader, de methode, het resultaat, 

de conclusie en de discussie is helder. 

Beoordelingsschaal: 

O Onvoldoende 

O Voldoende 

Toelichting: 

 

 

 

i. Het manuscript heeft een overzichtelijke opbouw. 

Beoordelingsschaal: 

O Onvoldoende 

O Voldoende 

Toelichting: 

 

 

 

j. Het manuscript heeft een heldere stijl die past binnen het wetenschapsgebied. 
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Beoordelingsschaal: 

O Onvoldoende 

O Voldoende 

Toelichting: 
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Bijlage V. Beoordelingsformulier manuscriptcommissie (2)  

Beoordelingsformulier ‘advies instellen cum laude commissie’ 

 

Titel manuscript: 

 

Promovendus: 

Promotor: 

 

(Co)promotor: 

 

Leden manuscriptcommissie: 

 

 

 

 

1. Het manuscript behoort tot de beste 5 á 10% in het betreffende vakgebied 

Beoordelingsschaal: 

O Ja 

O Nee 

Toelichting: 
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Bijlage VI. Beoordelingsformulier cum laude commissie 

Beoordelingsformulier ‘cum laude’ 

 

Titel manuscript: 

 

Promovendus: 

Promotor: 

 

(Co)promotor: 

 

Leden manuscriptcommissie: 

 

 

 

 

a. De kwaliteit van het onderzoek is: 

Beoordeling: 

O Laag 

O Gemiddeld 

O Hoog 

O Uitzonderlijk hoog 

Toelichting:  

b. De (potentiële) impact van het werk is: 

Beoordeling: 

O Laag 

O Gemiddeld 

O Hoog 

O Uitzonderlijk hoog 

Toelichting:  

c. De originaliteit van het werk is 

Beoordeling: 

O Laag 

O Gemiddeld 

O Hoog 

O Uitzonderlijk hoog 

Toelichting:  
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Bijlage VII. Protocol promotiezitting en beraad 

(1) Voordat het cortège de promotiezaal betreedt, staat de promovendus vóór het podium met de beide 

paranimfen naast zich. 

 

(2) De leden van de promotiecommissie betreden de promotiezaal. 

 

(3) Zodra de leden van de promotiecommissie hun plaatsen in de corona staande hebben ingenomen, 

neemt de promovendus plaats achter de katheder. 

 

(4) De voorzitter van de promotiecommissie opent hierop de zitting met de woorden: 

Overeenkomstig de gebruiken aan deze universiteit open ik deze academische zitting met gebed: 

Spiritus Sancti gratia illuminet sensus et corda nostra, (Moge de genade van de Heilige Geest ons verstand 

en hart verlichten). 

 

Gaat u zitten. 

Ik heet u welkom bij de openbare verdediging van het proefschrift van….. 

Mijn naam is ….., en ik vervang vandaag de rector magnificus. 

 

(5) Nadat de promotiecommissie is gaan zitten, zegt de rector: 

Ik geef het woord aan de promovendus. 

 

(6) De promovendus spreekt hierop de volgende openingswoorden uit: 

Met toestemming van het college voor promoties wil ik ter verkrijging van de graad van doctor aan de 

Radboud Universiteit mijn proefschrift, getiteld ..............., in het openbaar verdedigen. 

 

(7) Vervolgens geeft hij of zij een samenvatting van maximaal tien minuten van de inhoud van zijn 

proefschrift. Hij of zij sluit de samenvatting af met de woorden: 

Na deze samenvatting van mijn proefschrift gegeven te hebben, geef ik het woord terug aan u, rector. 

 

(8) De rector bedankt de promovendus, geeft kort uitleg over hoe een promotietraject uitmondt in de 

verdediging en verleent vervolgens het woord aan de opeenvolgende opponenten, na deze kort te 

hebben voorgesteld aan het publiek, met de zin: 

 

Het woord is aan de hoogleraar ................... 
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of 

 

Het woord is aan ................... 

 

(9) Vervolgens verleent de (fungerend) voorzitter van het college voor promoties het woord aan de 

opponenten. De promovendus antwoordt na elke oppositie. Bij het antwoord spreekt de 

promovendus de opponerende hoogleraren en de overige opponenten aan met hooggeleerde 

opponent, respectievelijk hooggeachte opponent. De promotor wordt aangesproken met 

hooggeleerde promotor. De promovendus wordt aangesproken met geachte promovendus. 

 

(10) De promovendus antwoordt na elke oppositie. 

 

(11) De rector ziet erop toe dat de voor de opposities vastgestelde tijdsduur niet wordt overschreven. 

 

(12) Eén uur na aanvang van de openbare zitting ter aankondiging van het einde van de verdediging treedt 

de secretaris van het college voor promoties de promotiezaal binnen en zegt: 

Hora Est 

 

(13) De voorzitter spreekt direct hierop de volgende woorden: 

 De verdediging is hierbij gesloten. Ik geef nog eenmaal het woord aan de promovendus. 

 

(14) De promovendus zegt daarop: 

Na de verdediging van mijn proefschrift naar vermogen te hebben volbracht, dank ik u, rector, en u, 

hooggeachte promotor(en) en copromotor(en), alsmede allen die deze plechtigheid met hun aanwezigheid 

hebben vereerd. 

 

(15) Na het uitspreken van de slotzin door de promovendus schorst de voorzitter de openbare zitting met 

de woorden: 

De promotiecommissie trekt zich terug voor de beraadslaging. 

 

(16) De (fungerend) voorzitter schorst vervolgens de vergadering. De promovendus blijft achter de 

katheder staan totdat de promotiecommissie de promotiezaal heeft verlaten. 
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(17) De promovendus zorgt dat hij of zij zich vóór het podium bevindt op het moment dat de 

promotiecommissie van de beraadslaging terugkeert. Zodra de leden van de promotiecommissie en 

de overige hoogleraren hun plaatsen staande in de corona hebben ingenomen, gaat de 

promovendus achter de katheder staan. 

 

(18) Bij terugkeer van het beraad blijft de gehele promotiecommissie in de corona staan. 

 

(19) De (fungerend) voorzitter van de promotiecommissie doet mededeling van het besluit van de 

promotiecommissie namens het college voor promoties over de verlening van het doctoraat met het 

uitspreken van de volgende zin: 

Namens het college voor promoties van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben wij besloten u de graad 

van doctor toe te kennen. Ik verzoek de promotor..................... zich te kwijten van de hem of haar 

opgedragen taak. 

 

(20) De promotor leest hierop staande de promotieformule voor: 

In naam des Heren. Uit kracht van de bevoegdheid op grond van de wet aan het college voor promoties 

toegekend, verklaar ik bij deze u ................................ geboren te ......................................., te bevorderen 

(eventueel geboren te…………, wegens bijzondere verdiensten cum laude, te bevorderen) tot doctor aan de 

Radboud Universiteit. 

 

Hiermee gelden voor u alle rechten en plichten ten aanzien van de wetenschap en samenleving die door 

wet of gewoonte daaraan verbonden zijn. 

 

Ten bewijze hiervan wordt de doctorsbul, door voorzitter, promotor(en) en copromotor(en) ondertekend, u 

bij deze overhandigd. 

 

(21) De promotor reikt vervolgens de doctorsbul uit. De uitreiking vindt plaats in het midden van het 

podium. 

 

(22) De nieuwe doctor neemt de doctorsbul in ontvangst en neemt daarna weer plaats achter de 

katheder.  

 

(23) Na de uitreiking gaat de promotiecommissie zitten en wordt de gepromoveerde vervolgens staand 

toegesproken door de (co)promotor (de laudatio). 
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(24) Na de laudatio feliciteert de (fungerend) voorzitter van de promotiecommissie de promovendus 

namens het college voor promoties.  

 

(25) Vervolgens verzoekt de voorzitter eenieder te gaan staan en beëindigt hij of zij de plechtigheid met 

gebed: 

 

Gratias tibi agimus, omnipotens Deus, pro omnibus beneficiis tuis. Qui vivis et regnas per omnia saecula 

saeculorum.  

(Almachtige God, wij danken U voor Uw weldaden, U, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen). 

 

(26) Voorafgegaan door de secretaris van het college voor promoties, verlaten de hoogleraren en 

gepromoveerd deskundigen met de nieuwe doctor na het gebed de promotiezaal. De volgorde van 

het cortège is: secretaris, nieuwe doctor, voorzitter, promotor, copromotor, overige commissieleden. 
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Bijlage VIII. Model Titelpagina proefschrift voorzijde 

[Titel] 
[Ondertitel (eventueel)] 

 
 

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen 

op gezag van de rector magnificus prof. dr. J.H.J.M. van Krieken, 
volgens besluit van het college voor promoties 

in het openbaar te verdedigen op 
 

[datum, maand, jaar], 
 

Om [tijdstip] uur precies 
 

door 
 

[voornamen, voluit, gevolgd door de achternaam] 
 

geboren op [datum, maand, jaar] 
 

te [geboorteplaats] 
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Bijlage IX. Model Titelpagina proefschrift achterzijde 

 
 
Promotor: [Naam promotor(en)] 
 
Indien van toepassing: Copromotor: [Naam copromotor(en)] 
 
Manuscriptcommissie 
[Namen leden manuscriptcommissie] 
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