
 

Regeling promoveren op artikelen  
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit  
April 2019 
 

1. Het promotiereglement van de Radboud Universiteit bepaalt dat een proefschrift kan bestaan uit een 
wetenschappelijke verhandeling in de vorm van een verzameling artikelen (artikel 13 lid 1 sub b). Het 
reglement stelt de eis dat het proefschrift vergezeld gaat van een niet eerder gepubliceerde algemene 
inleiding en een samenvattend overzicht (artikel 13 lid 4). Een proefschrift kan zijn vervaardigd door 
meerdere auteurs. In dit geval dient de zelfstandige bijdrage en inbreng van de promovendus te 
worden aangetoond (artikel 13 lid 3). De Faculteit der Rechtsgeleerdheid verstaat onder artikelen 
wetenschappelijke verhandelingen die geschikt zijn voor publicatie in een tijdschrift en 
wetenschappelijke verhandelingen die op andersoortige wijze zijn of worden gepubliceerd (zoals 
preadviezen en bijdragen aan bundels).  
 

2. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid stimuleert het promoveren op artikelen. Deze wijze van promoveren 
kan even waardevol zijn als het schrijven van een monografie. Het verschil tussen promoveren op 
artikelen en promoveren op een als één samenhangend geheel geschreven monografie is ook niet altijd 
scherp. Het is voorts mogelijk tijdens het promotietraject te switchen van het schrijven van een boek 
naar een verzameling artikelen, en omgekeerd. Promoveren op artikelen maakt het mogelijk in etappes 
over relevante hanteerbare deelonderwerpen te publiceren. De aanpak laat de promovendus gefaseerd 
deelnemen aan het wetenschappelijk debat. Het op grond van dit debat verkregen commentaar kan 
verdiepend werken. De promovendus kan een artikel nadien actualiseren, maar het hoeft niet. De keuze 
tussen actualiseren of niet en tussen de verschillende manieren waarop dit actualiseren zal gebeuren, 
kan de promovendus per artikel maken.  
 

3. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit hanteert de volgende Richtlijnen voor 
het promoveren op artikelen: 
- Het proefschrift bestaat uit tenminste vijf artikelen , waarvan tenminste vier artikelen zijn 

gepubliceerd of zijn geaccepteerd voor publicatie door een tijdschriftredactie; 
- Het proefschrift moet voldoende samenbindende elementen bevatten, waaronder ten minste een 

niet eerder gepubliceerde algemene inleiding met probleemstelling en een conclusie waarin de 
samenhang uiteen wordt gezet; 

- Het proefschrift mag artikelen bevatten die zijn vervaardigd door meerdere auteurs, in dit geval 
dient de promovendus een zelfstandige en substantiële bijdrage te kunnen aantonen; dit kan 
gebeuren in een voetnoot of in de verantwoording. Een coauteur kan geen zitting nemen in de 
manuscriptcommissie. 

- De artikelen mogen, maar hoeven niet te worden geactualiseerd; 
- De hiervoor genoemde richtlijnen bevatten noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarden 

voor promotie: uiteindelijk is het aan de promotor(en) om te beslissen of het geheel van 
samengebundelde, in- en uitgeleide artikelen voldoende substantie en wetenschappelijke 
diepgang heeft om de kandidaat ter promotie voor te dragen. 

-       In gevallen waarin onduidelijkheid of onenigheid bestaat over de uitleg van het reglement beslist 
de decaan na advies ingewonnen te hebben bij de vice-decaan onderzoek. 

 

 


