PROMOTIEREGLEMENT PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT
Hoofdstuk 1 – Algemene Bepalingen
Artikel 1.1
In dit reglement wordt verstaan onder:
universiteit
Protestantse Theologische Universiteit
wet
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
bestuursreglement
het reglement krachtens artikel 9.4 van de wet en ordinantie 13-7-4 van de kerkorde
van de Protestantse Kerk in Nederland
college voor promoties
het college bedoeld in artikel 5.14 van het bestuursreglement; alle leden hebben het
ius promovendi
examencommissie
de in artikel 5.8 van het bestuursreglement bedoelde commissie
promovendus
diegene die krachtens artikel 7.18 lid2 en artikel 7.18 lid3 van de wet en bij
voldoening aan de in dit reglement gestelde eisen toegang heeft tot promotie dan
wel een proefschrift voorbereidt
promotor
de als zodanig krachtens artikel 7.18 lid5 van de wet door het college voor
promoties aangewezen hoogleraar, bedoeld in artikel 5.3 en artikel 5.4 van het
bestuursreglement
tweede promotor
de als zodanig conform artikel 5 van dit reglement door het college voor promoties
aangewezen hoogleraar, die de promotor bijstaat in de begeleiding van de
promovendus
copromotor
de als zodanig conform artikel 5 van dit reglement door het college voor promoties
aangewezen gepromoveerde deskundige, die de promotor bijstaat in de begeleiding
van de promovendus
beoordelingscommissie
de commissie die beoordeelt of het ingediende manuscript wordt aanvaard als
proefschrift
proefschrift
de wetenschappelijke verhandeling in boek- of artikelenvorm als bedoeld in artikel
7.18 lid2 sub b van de wet
stellingen
de bij het proefschrift opgenomen beweringen die de opsteller dezes als waarheid
wil zien aangenomen
promotie
de plechtigheid waarbij de openbare verdediging van het proefschrift met de
bijbehorende stellingen plaatsvindt en – indien aan de daartoe strekkende eisen
wordt voldaan – het doctoraat wordt toegekend.
Artikel 1.2
1. Aan de universiteit kan de graad doctor worden verworven op grond van de promotie. Dit reglement is het
promotiereglement bedoeld in artikel 5.15 van het bestuursreglement.
2. Het promotiereglement is met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde vastgesteld door het college
voor promoties op 1 september 2016.
Artikel 1.3
Ingeval de in dit reglement genoemde functies (mede) door een vrouw worden vervuld, dienen de gebruikte
mannelijke aanduidingen en woorden (mede) in de vrouwelijke vorm gelezen te worden.
Artikel 1.4
1. Waar in dit reglement wordt gesproken over promotor en/of copromotor dient in gevallen dat er meer dan één
aanwijzing heeft plaatsgevonden worden gelezen promotoren, onderscheidenlijk copromotoren.
2. Bij ontstentenis van de rector, of indien de rector als promotor is aangewezen of als lid deel wenst uit te maken
van de beoordelingscommissie, worden zijn bevoegdheden waargenomen door een voor die gelegenheid door de
rector aan te wijzen andere hoogleraar van de universiteit.
3. Met betrekking tot het besprokene in de niet-openbare vergaderingen als bedoeld in artikel 6.2 lid 4 en artikel 8.7
lid 4, alsmede tot het besprokene tijdens de beroepsprocedure zijn de daarbij aanwezigen tot geheimhouding
verplicht.
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Artikel 1.5
Het promotiereglement van de PThU is van toepassing op alle promoties aan de universiteit en, met inachtneming
van het bepaalde in hoofdstuk in hoofdstuk 12 en 13, op promoties die als gevolg van samenwerkingsverbanden
tussen de universiteit en andere instellingen voor wetenschappelijk onderwijs elders plaatsvinden, voor zover bij het
aangaan van deze afspraken geen afwijkende afspraken zijn gemaakt.
Artikel 1.6
De promovendus, de promotor en copromotor dienen te allen tijde de normen van wetenschappelijke integriteit, zoals
geformuleerd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, in acht te nemen.
Artikel 1.7
1. De partner van de promovendus, een bloed- of aanverwant van de promovendus in de eerste of tweede graad noch
andere personen die in een zodanige relatie tot de promovendus staan dat van hen geen oordeel behoort te worden
gevergd, kunnen als promotor, copromotor dan wel als lid van de beoordelingscommissie worden aangewezen.
2. De partner van de promotor en partner van de eventuele copromotor kunnen niet als lid van de
beoordelingscommissie worden aangewezen.
Hoofdstuk 2 – Toelating tot de promotiestudie
Artikel 2.1
1. De toelating tot de promotiestudie geschiedt op verzoek van de kandidaat promovendus door het college voor
promoties.
2. Tot de promotiestudie wordt diegene toegelaten
− aan wie op grond van artikel 7.10a lid 1, 2 of 3 van de wet blijkens een getuigschrift de graad van master is
verleend of blijkens een getuigschrift met goed gevolg het daarmee overeenkomende en daaraan
gelijkwaardige examen van een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs heeft afgelegd;
− die heeft voldaan aan de overige bij of krachtens dit reglement gestelde eisen;
− die een goedgekeurd onderzoeksvoorstel inclusief opleidings- en begeleidingsplan kan overleggen;
− die de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening heeft getekend.
3. Op voorstel van de beoogde promotor kan aan het promotieonderzoek voorafgaande, aanvullende studie worden
opgedragen door het college voor promoties.
4. De examencommissie beoordeelt de gelijkwaardigheid van het diploma van de in lid 2 bedoelde in het buitenland
gevolgde opleiding aan de mastergraad zoals bedoeld in artikel 7.10a lid 1, 2 of 3 van de wet..
Artikel 2.2
1. Het college voor promoties kan diegene, die niet in het bezit is van een getuigschrift als bedoeld in artikel 2.1-2,
op diens verzoek ontheffen van deze verplichting in het geval de verzoeker op een andere wijze blijk geeft over
voldoende kennis te beschikken.
2. Met het verzoek om toelating dient in dit geval een verklaring te worden overlegd van de examencommissie,
waaruit blijkt, dat het opleidings- en kenningsniveau van de aanvrager is gelijk gesteld met degene aan wie de
mastergraad door de universiteit is verleend .
Artikel 2.3
Degene die reeds de graad doctor of het equivalent daarvan heeft verworven, kan niet tot de promotiestudie worden
toegelaten, tenzij hij beoogt te promoveren op een proefschrift dat is gebaseerd op onderzoek in een ander
kennisdomein dan waarop het eerdere proefschrift was gebaseerd.
Artikel 2.4
1. Een verzoek om toelating bestaat uit het toelatingsformulier, vergezeld van de documenten zoals bedoeld in lid 2
en wordt mede ondertekend door de gewenste promotor en, voorzien van datum en handtekening, ingediend bij
bij de rector van de universiteit ter attentie van de ambtelijk secretaris van het college voor promoties.
2. Het verzoek om toelating is slechts ontvankelijk wanneer aan het toelatingsformulier zijn toegevoegd:
a. een schriftelijke verklaring van één van de hoogleraren in actieve dienst, bedoeld in artikel 5.3 en
artikel 5.4 van het bestuursreglement, is bijgevoegd waarin deze verklaart bereid te zijn als
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promotor op te treden, alsmede van een hoogleraar dan wel universitair (hoofd)docent in actieve
dienst bij hetzij de universiteit, hetzij een andere instelling voor wetenschappelijk onderwijs,
waarin deze verklaart bereid te zijn als tweede promotor respectievelijk copromotor op te treden.
b. een in overleg tussen beoogd promotor en promovendus vastgesteld onderzoeksvoorstel inclusief
opleidings- en begeleidingsplan, voorzien van een positief advies van de commissie
wetenschapsbeoefening, is bijgevoegd. Het plan voorziet in periodiek overleg tussen promotor en
promovendus en een schriftelijke verslaglegging daarvan.
c. Een gewaarmerkte kopie van het in artikel 2.1 lid 2 bedoelde getuigschrift(en), dan wel de in
artikel 2.2 lid 2 bedoelde verklaring van de examencommissie.
3. Het in lid 1 genoemde toelatingsformulier vermeldt de naam en het adres van de promovendus, de aard, plaats en
datum van het examen op grond waarvan het in artikel 2.1 lid 2 bedoelde getuigschrift is behaald, het onderwerp
van het proefschrift, alsmede de naam, het adres en de leeropdracht van de door de promovendus gewenste
promotor.
4. Het onderzoeksvoorstel inclusief het opleidings- en begeleidingsplan wordt beoordeeld en van advies voorzien
door de commissie wetenschapsbeoefening zoals vastgesteld door deze commissie.
5. De leeftijd van een promovendus is geen beletsel voor toelating.
Artikel 2.5
1. Het college voor promoties beslist over de toelating van de kandidaat promovendus tot de promotiestudie. Namens
de rector als voorzitter van het college voor promoties ontvangt de aanvrager tot toelating tot de promotiestudie een
schriftelijke bevestiging van het besluit tot toelating. In dit besluit wordt vermeld welke hoogleraar door het college
voor promoties is aangewezen als promotor en eventueel als copromotor. Van dit besluit ontvangen promotor, de
eventuele copromotor en het hoofd van de Graduate School PThU een afschrift.
2. Bij de schriftelijke mededeling van toelating ontvangt de promovendus:
a. Een exemplaar van dit promotiereglement;
b. Een document, zoals vastgesteld door het college voor promoties, dat een overzicht geeft van de
wederzijdse rechten en plichten van promovendus en promotor;
c. Een exemplaar van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU 2012)
Hoofdstuk 3 – De promovendus
Artikel 3.1
1. Hij die een proefschrift voorbereidt treedt voor aanvang of in een vroeg stadium van het promotieonderzoek met
de naar zijn oordeel meest gerede hoogleraar in overleg over zijn onderzoek.
2. De promovendus ontvangt op zijn verzoek van een hoogleraar diens schriftelijke instemming met de beoogde
aanwijzing als promotor, zoals bedoeld in artikel 2.4 lid 2 sub a.
3. De betrokken hoogleraar is bevoegd om van een gegeven instemming schriftelijk en gemotiveerd terug te komen.
4. De promovendus heeft het recht om naar aanleiding van de in lid 3 genoemde beslissing van de hoogleraar in
beroep te gaan bij het college voor promoties.
Artikel 3.2
1. De promovendus dient voor aanvang van het promotieonderzoek, doch ten minste zes maanden voor de beoogde
promotiedatum bij het college voor promoties een aanmelding van verzoek tot toegang tot de promotiestudie c.q.
tot aanwijzing van de promotor in.
2. De promovendus doet het in lid 1 genoemde verzoek op een bij het bureau van de universiteit verkrijgbaar
toelatingsformulier, onder toevoeging van de in artikel 2.4 lid 2 bedoelde documenten. .
3. Alleen in bijzondere gevallen kan het college voor promoties een verzoek in behandeling nemen, dat minder dan
zes maanden voor de beoogde promotiedatum is ingediend.
Artikel 3.3
1. De promovendus legt het manuscript als geheel of in gedeelten ter beoordeling voor aan zijn promotor en
copromotor en brengt de overeengekomen wijzigingen aan.
2. Nadat de promovendus de overeengekomen wijzigingen heeft aangebracht dient hij het manuscript in zijn geheel
bij de promotor in en vraagt deze schriftelijk het als proefschrift te aanvaarden, onverminderd zijn in artikel 7.1
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lid7 genoemde verantwoordelijkheid.
Artikel 3.4
De promovendus gaat niet over tot vermenigvuldiging van het manuscript als proefschrift dan na de in artikel 6.2 lid
7 bedoelde toelating tot de verdediging van het proefschrift van de beoordelingscommissie te hebben verkregen.

Hoofdstuk 4 – De promotor
Artikel 4.1
1. Het college voor promoties wijst op voorstel van degene, die zich conform artikel 2.4 lid 2 sub a bereid heeft
verklaard als promotor op te treden, één van de aan de universiteit in actieve dienst verbonden hoogleraren,
bedoeld in artikel 5.3 en artikel 5.4 van het bestuursreglement, aan als promotor.
2. Het college voor promoties wijst op voorstel van degene, die zich conform artikel 2.4 lid 2 sub a bereid heeft
verklaard als promotor op te treden, voor elke promovendus een tweede begeleider aan: een promotor of
copromotor.
3. Indien twee promotoren worden aangewezen, zijn de in dit reglement met betrekking tot de promotor opgenomen
bepalingen voor beiden van kracht.
4. Hoogleraren verbonden aan een andere Nederlandse universiteit of aan gelijkwaardige buitenlandse instelling van
wetenschappelijk onderwijs kunnen bij de universiteit als promotor optreden. Hoogleraren verbonden aan een
buitenlandse instelling kunnen als promotor optreden indien zij deze bevoegdheid ook in het land van die
instelling bezitten en voor hun aanstelling vergelijkbare procedures gelden overeenkomstig die voor de
aanstelling van hoogleraren aan Nederlandse universiteiten.
5. Een hoogleraar zoals bedoeld in lid 4 kan als tweede promotor worden aangewezen indien deze actief werkzaam
is op (een onderdeel van) het in het proefschrift behandelde onderwerp.
6. Als promotor kunnen niet worden aangewezen de partner van de promovendus, een bloed- of aanverwant van de
promovendus in de eerste of tweede graad noch andere personen die in een zodanige relatie staan tot de
promovendus dat van hen geen oordeel behoort te worden gevergd.
7. Op gemotiveerd verzoek van de promovendus kan het college voor promoties – gehoord de aangewezen
promotor – tijdens het promotieonderzoek een andere hoogleraar, dan bedoeld in artikel 3.1 lid 2, aanwijzen als
promotor in diens plaats.
8. Op gemotiveerd verzoek van de promotor kan het college voor promoties – gehoord de promovendus – tijdens
het promotieonderzoek een andere hoogleraar, dan bedoeld in artikel 4.1 lid1, aanwijzen als promotor in plaats
van de eerder aangewezen hoogleraar.
9. Per promotie kunnen ten hoogste twee promotoren worden aangewezen. Indien meer dan één promotor is
aangewezen, bepalen de promotoren onderling hun taakverdeling, gehoord de promovendus.
Artikel 4.2
1. Eervol ontslagen hoogleraren behouden nog gedurende vijf jaren na hun ontslag tot de promotiedatum het recht
als promotor op te treden. Indien een als promotor aangewezen hoogleraar na zijn aanwijzing eervol wordt
ontslagen, dient het besluit om de promovendus toe te laten tot de verdediging van zijn proefschrift derhalve
binnen vijf jaren na de datum van het ontslag te worden genomen.
Verlenging van de vijf-jaren-termijn kan alleen op grond van een besluit van het college voor promoties.
2. Bijzonder hoogleraren en hoogleraren in tijdelijke dienst zijn stemgerechtigd lid van het college voor promoties.
Op verzoek van het college voor promoties kan hun lidmaatschap van dit college tot vijf jaar na de datum van
hun vertrek voortduren.
3. Indien dit besluit niet binnen de in lid 1 genoemde periode is genomen, vervalt de aanwijzing en wijst het
college voor promoties – de promovendus gehoord – een andere promotor aan.
Artikel 4.3
1. De promotor draagt verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de promovendus bij de totstandkoming
van het proefschrift overeenkomstig het in artikel 2.4 lid 2b bedoelde opleidings- en begeleidingsplan.
2. Gedurende de begeleiding en totstandkoming van het proefschrift vindt periodiek overleg plaats tussen
promotor en promovendus, zoals vooraf overeengekomen in het opleidings- en begeleidingsplan. De
promotor overlegt met de promovendus en de eventuele tweede of copromotor over de naar zijn oordeel in
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3.

4.
5.

het manuscript aan te brengen wijzigingen.
De promotor ziet er bij de begeleiding op toe:
a. dat de promovendus op zelfstandige wijze zijn onderzoek verricht.
b. Dat het promotieonderzoek geschiedt volgens de gedragsregels voor de wetenschapsbeoefening
binnen de universiteit en de gedrags- en/of beroepscode geldend voor het professioneel handelen
op het betrokken wetenschapsgebied;
c. Dat, voor zover (een gedeelte van) het promotieonderzoek wordt gefinancierd door derden, zo min
mogelijk beperkingen worden opgelegd aan het onderzoek, en dat, zo aan de vrijheid van
publicatie van gegevens en de resultaten van het onderzoek beperkingen worden opgelegd, deze
niet in strijd zijn met de academische vrijheid.
De begeleiding zoals bedoeld in lid 1 t/m 3 is er mede op gericht te bevorderen dat het proefschrift binnen
de gestelde termijn, zoals vastgelegd in het opleidings- en begeleidingsplan, wordt afgerond.
De promotor ziet er op toe dat het proefschrift voldoet aan de daaraan krachtens dit reglement te stellen
eisen.

Hoofdstuk 5 – Copromotor
Artikel 5.1
1. Op voorstel van de promotor kan het college voor promoties één of, indien nodig, twee copromotoren aanwijzen.
2. Een copromotor is een gepromoveerde, in actieve dienst aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs in
binnen- of buitenland verbonden universitair (hoofd)docent, die actief werkzaam is op (een onderdeel van) het in
het proefschrift behandelde onderwerp. In bijzondere gevallen kan een gepromoveerde deskundige die niet
(meer) in actieve dienst verbonden is aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs als copromotor worden
aangewezen.
3. De promotor vergewist zich van de bereidheid van de betrokkene de aanwijzing als copromotor te aanvaarden.
4. Een copromotor kan in de regel als zodanig optreden tot vijf jaar na het beëindigen van zijn actieve
dienstbetrekking.

Artikel 5.2
1. De copromotor staat de promotor als bedoeld in artikel 4.1 bij in de begeleiding van de promovendus.
2. De copromotor dan wel tweede promotor brengt zijn oordeel over de kwaliteit van het hem voorgelegde
manuscript als proefschrift schriftelijk ter kennis van de promotor.
3. Indien de copromotor dan wel tweede promotor van een andere Nederlandse universiteit dan wel een
buitenlandse instelling van wetenschappelijk onderwijs afkomstig is, wordt van de promotor van de universiteit
verwacht dat deze, waar nodig, de externe copromotor dan wel tweede promotor mede begeleidt op het punt van
inachtneming van wat bij of krachtens dit reglement is voorgeschreven.
4. De promotor en copromotor bepalen in overleg met de promovendus op welke wijze de copromotor wordt
betrokken bij het periodiek overleg tussen de promotor en de promovendus als bedoeld in artikel 4.3 lid 2.
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Hoofdstuk 6 – De beoordelingscommissie
Artikel 6.1
1. Uiterlijk vier weken na ontvangst van de in artikel 7.4 genoemde goedkeuring door de promotor stelt het college
voor promoties een beoordelingscommissie in, bestaande uit ten minste vijf stemhebbende leden. Voor de
samenstelling van deze commissie gelden als randvoorwaarden:
− ten minste drie hoogleraren, verbonden aan de universiteit dan wel een andere Nederlandse universiteit of
buitenlandse instelling van wetenschappelijk onderwijs;
− ten minste één en ten hoogste twee leden uit het wetenschappelijk personeel van de universiteit, waarvan ten
hoogste één lid verbonden is aan de leerstoelgroep van de promotor;
− ten minste drie leden van de commissie zijn verbonden aan een universiteit anders dan de universiteit die de
graad verleent
− leden van de commissie kunnen geen coauteur zijn van artikelen opgenomen in het proefschrift van de
promovendus.
2. De commissieleden zijn in het bezit van de graad doctor en/of het ius promovendi. Het merendeel van de
beoordelingscommissie is hoogleraar.
3. De beoordelingscommissie staat onder voorzitterschap van een hoogleraar verbonden aan de universiteit. De
rector benoemt een van de leden van de beoordelingscommissie tot voorzitter. De voorzitter van de
beoordelingscommissie brengt namens deze commissie verslag uit aan het college voor promoties.
4. De rector, promotor en de copromotor kunnen niet als lid van de beoordelingscommissie worden benoemd.
5. De beoordelingscommissie wordt benoemd door de rector op schriftelijk voorstel van de promotor. De promotor
heeft zich vergewist van de bereidheid van de betrokkenen om de aanwijzing tot lid van de
beoordelingscommissie te aanvaarden. Het voorstel wordt gedaan middels een daarvoor bestemd formulier. De
bevoegdheid om de leden van de beoordelingscommissie van hun taak te ontheffen, berust bij de rector van de
universiteit.
6. De rector kan na overleg met het college voor promoties gemotiveerd afwijken van het in lid 5 bedoelde voorstel
van de promotor. Na zich vergewist te hebben van de bereidheid van de betrokkenen om de aanwijzing tot lid van
de beoordelingscommissie te aanvaarden, deelt de rector de namen van de aangewezen leden schriftelijk mede
aan de promotor.
7. De promotor draagt er zorg voor dat de leden van de beoordelingscommissie ieder tijdig een exemplaar van het
manuscript ontvangen.

Artikel 6.2
1. Binnen zes weken na de ontvangst van het manuscript beoordeelt de beoordelingscommissie of de promovendus
door middel van het proefschrift een bewijs van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap
heeft geleverd en op grond daarvan toelaatbaar is tot de verdediging van het proefschrift. In bijzondere gevallen
kan het college voor promoties deze termijn eenmaal verlengen met een 30 dagen.
2. De beoordelingscommissie heeft tot taak de in lid 1 bedoelde beoordeling uit te voeren op grond van een
kwalitatieve beoordeling van het overlegde manuscript als geheel, vanuit de probleemstelling zoals
overeengekomen tussen promotor en promovendus. De beoordelingscommissie toetst het manuscript aan de
eindtermen zoals bedoeld in artikel 7.2 van dit reglement.
3. Het staat de afzonderlijke leden van de commissie vrij hun positief dan wel negatief oordeel vergezeld te doen
gaan van suggesties en/ of aanbevelingen.
4. De leden van de beoordelingscommissie sturen hun oordeel op schrift aan de voorzitter van de commissie. Bij
een negatief oordeel van één lid van de beoordelingscommissie roept de voorzitter, alvorens deze het oordeel van
de commissie overeenkomstig het bepaalde in lid 5 schriftelijk vastlegt, de commissie in besloten vergadering
bijeen. Voor een geldig besluit dienen ten minste – al dan niet schriftelijk – vier stemmen uitgebracht te worden.
De beoordelingscommissie neemt na beraadslaging bij gewone meerderheid van stemmen haar besluit ten
aanzien van een positief dan wel negatief oordeel. Ieder van de vijf leden heeft een stem. Bij het staken van
stemmen wordt de commissie geacht een negatief oordeel te hebben uitgesproken.
5. De voorzitter van de beoordelingscommissie legt de beoordeling namens de commissie schriftelijk vast. De
schriftelijke vastlegging van het oordeel van de beoordelingscommissie zoals die door de voorzitter geschiedt,
berust op de beoordelingen van de leden van de commissie en stemt in geval een beraadslaging ter vergadering
heeft plaatsgevonden overeen met het bij gewone meerderheid van stem genomen besluit van de
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beoordelingscommissie. Het door de voorzitter vastgelegde oordeel namens de beoordelingscommissie is ofwel
positief ofwel negatief. De voorzitter zendt de beoordeling aan het college voor promoties ter attentie van de
rector.
6. Ingeval het oordeel van de beoordelingscommissie positief is besluit het college voor promoties, of bij
machtiging de rector als voorzitter van het college voor promoties, gelezen het oordeel van de
beoordelingscommissie dat de promovendus tot de promotie wordt toegelaten. De rector brengt namens het
college voor promoties zijn besluit ter kennis van de promotor, de eventuele copromotor, de
beoordelingscommissie en de promovendus.
7. Ingeval het oordeel van de beoordelingscommissie negatief is besluit het college voor promoties, of bij
machtiging de rector als voorzitter van het college voor promoties, gelezen het oordeel van de
beoordelingscommissie dat de promovendus niet tot de promotie wordt toegelaten. De rector brengt namens het
college voor promoties zijn besluit ter kennis van de promotor, de eventuele copromotor, de
beoordelingscommissie en de promovendus.
8. Tegen het besluit van het college voor promoties zoals bedoeld in lid 7 kan de promovendus schriftelijk bezwaar
aantekenen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.2 van dit reglement.
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Hoofdstuk 7 – Het proefschrift
Artikel 7.1
1. Tot de promotie wordt diegene toegelaten
− die als proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap een proefschrift heeft
geschreven;
− die het positief besluit van het college voor promoties zoals bedoeld in artikel 6.2 lid 7 of artikel 11.6 lid 1
heeft ontvangen.
− die heeft voldaan aan de overige bij of krachtens dit reglement gestelde eisen.
Zij die aan een der Nederlandse universiteiten voor promotie zijn afgewezen, worden gedurende de termijn van
afwijzing niet tot de promotie aan de universiteit toegelaten.
2. Als proefschrift kan dienen hetzij een wetenschappelijke monografie over een bepaald onderwerp, hetzij een
bundeling van een aantal afzonderlijke wetenschappelijke artikelen, die alle of voor een gedeelte reeds openbaar
zijn gemaakt, mits zij onderling met betrekking tot een bepaald onderwerp voldoende samenhang vertonen.
3. Ingeval het proefschrift bestaat uit de in het tweede lid bedoelde bundeling van artikelen, wordt de vereiste
onderlinge samenhang van die artikelen uiteengezet in een inleidend en/of afsluitend hoofdstuk.
4.
Ingeval het proefschrift bestaat uit de in het tweede lid bedoelde bundeling van artikelen, dient de eigen bijdrage van
de promovendus per artikel genoegzaam te worden aangetoond. De promotor legt een schriftelijke verklaring voor
aan de beoordelingscommissie, zoals bedoeld in hoofdstuk 7, waaruit blijkt dat het aandeel van de promovendus een
essentieel onderdeel van het desbetreffende onderzoek vormt op grond waarvan de promovendus genoegzaam heeft
aangetoond dat hij in staat is tot zelfstandige beoefening van wetenschappelijk onderzoek..
5. Reeds gepubliceerde wetenschappelijke artikelen die overeenkomstig lid 2 worden gebundeld tot proefschrift
dienen binnen een bestek van vijf jaren voorafgaande aan de toelating tot de promotie te zijn gepubliceerd.
6. Voor zover de wetenschappelijke artikelen, zoals bedoeld in lid 2, tot stand gekomen zijn in samenwerking met
andere auteurs, moet door de promovendus aan de promotor een schriftelijke verklaring van die andere auteurs
worden overlegd waaruit blijkt dat de publicaties gebruikt mogen worden voor het proefschrift.
7. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het proefschrift dient te voldoen aan de volgende vereisten:
− de promovendus heeft het onderzoek zelfstandig verricht dan wel een essentiële bijdrage daaraan geleverd;
− het onderzoek is verricht in overeenstemming met de gedrags- of beroepscode, die voor het professioneel
handelen op het betrokken wetenschapsgebied geldt en zoals deze is verwoord in de Nederlandse
Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Principes van goed wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (VSNU,
mei 2012)
8. De promovendus is verantwoordelijk voor het proefschrift als wetenschappelijke bijdrage.
Artikel 7.2 Eindtermen
1. De promovendus heeft door origineel onderzoek een bijdrage geleverd aan verlegging van de grenzen van kennis,
door een substantiële hoeveelheid werk, dat toetsing door peers doorstaat.
2. De promovendus heeft aangetoond een substantieel kennisdomein systematisch te begrijpen en de vaardigheden en
methodieken te beheersen van onderzoek in dat kennisdomein.
3. De promovendus heeft aangetoond een substantieel onderzoeksprogramma te kunnen ontwerpen, ontwikkelen,
uitvoeren en aanpassen.
4. De promovendus is in staat tot kritische analyse, evaluatie en synthese van nieuwe en complexe ideeën.
5. De promovendus communiceert met vakgenoten en de bredere wetenschappelijke gemeenschap over het
kennisdomein waarop hij deskundig is.
Artikel 7.3 Beoordeling manuscript door de promotor en copromotor
1. De promotor draagt verantwoordelijkheid voor de beoordeling van het manuscript als proefschrift. De promotor
beoordeelt of de promovendus aan de in artikel 7.2 bedoelde eindtermen heeft voldaan door het een aan hem
voorgelegd manuscript minimaal aan de hand van de volgende punten te toetsen:
a. het belang van het onderwerp;
b. het belang van de probleemstelling en een scherpe profilering daarvan;
c. de originaliteit van de behandeling;
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d. het wetenschappelijke niveau van de ordening, de analyse en de verwerking van het materiaal;
e. de zuiverheid van de gevolgde methodiek bij deze analyse;
f. de afleiding van nieuwe inzichten en nieuwe opvattingen;
g. een kritische confrontatie van eigen conclusies met bestaande theorieën of opvattingen;
h. een creatieve benadering van het in het proefschrift behandelde wetenschapsgebied;
i. zelfbeperking bij het opstellen van de tekst;
j. evenwicht bij de opbouw van het proefschrift en helderheid van stijl
De promotor beoordeelt tevens of het manuscript voldoet aan de overige in dit reglement gestelde eisen. De
promotor neemt bij de beoordeling van het manuscript kennis van het oordeel van de eventuele copromotor
overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.4 lid 2.
2. De promotor kan de promovendus – na overleg met hem en met de eventuele copromotor – opdragen het
manuscript op bepaalde punten te wijzigen.
Artikel 7.4
1. Op het verzoek tot goedkeuring van een manuscript als proefschrift beslist de promotor indien de promovendus
heeft voldaan aan de vereisten, genoemd in dit reglement.
2. De promotor stelt de copromotor tijdig in de gelegenheid zijn oordeel te geven over een ter goedkeuring als
proefschrift voorgelegd manuscript. De copromotor geeft zijn oordeel schriftelijk. De promotor verleent zijn
goedkeuring van het manuscript niet eerder dan nadat hij kennis heeft genomen van het oordeel van de
copromotor. De promotor voegt dit oordeel bij zijn beslissing over de goedkeuring van het manuscript aan de
promovendus.
3. De promotor beslist binnen twee maanden na ontvangst van het manuscript over de goedkeuring als proefschrift,
tenzij de promovendus instemt met een langere beslissingstermijn. De promotor brengt het oordeel over de
goedkeuring van het manuscript schriftelijk ter kennis van de promovendus en zendt een afschrift van zijn
beslissing over de goedkeuring aan het college voor promoties.
4. De promovendus kan in geval van overschrijding van de termijn, genoemd in lid 3, het college voor promoties
verzoeken de promotor op te dragen voor een bepaald tijdstip zijn beslissing over de goedkeuring te nemen. Het
college voor promoties beslist binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek.
5. Nadat de promotor het manuscript heeft goedgekeurd wordt dit ter beoordeling voorgelegd aan de leden van de
beoordelingscommissie zoals bedoeld in artikel 7.1 van dit reglement.
Artikel 7.5
In geval de promotor zich van de goedkeuring van het manuscript als proefschrift onthoudt, kan het college voor
promoties op verzoek van de promovendus – deze en de promotor gehoord – een andere promotor aanwijzen
conform het in artikel 4.1 gestelde.
Artikel 7.6
1. Elk manuscript dat als proefschrift bij de promotie dient, dient in een gedrukte – dat wil zeggen een
bibliografisch naspeurbare – versie te verschijnen.
2. De promovendus zorgt voor de vermenigvuldiging en verspreiding van het proefschrift.
3. Ten minste vier weken voor het tijdstip van de promotie bezorgt de promovendus veertig exemplaren van het
proefschrift en de stellingen op het bureau van de universiteit.
4. Van het proefschrift wordt een digitale versie ten minste vier weken na de promotie door de bibliotheek van de
universiteit openbaar gemaakt. Ingeval op het proefschrift geheel of gedeeltelijk een embargo rust, geldt dat de
digitale openbaarmaking beperkt blijft tot die delen waarop geen embargo rust, alsmede de omslag, titelpagina,
de inhoudsopgave en de samenvatting van het proefschrift in het Nederlands en in het Engels. Voor die delen
waarop wel een embargo rust, geldt dat deze openbaar worden gemaakt op het moment dat het opgegeven
embargo verloopt.
5. Ten behoeve van de in het vierde lid genoemde digitale openbaarmaking van het proefschrift levert de
promovendus ten minste vier weken voor de promotie het proefschrift in digitale vorm aan op een door de
bibliothecaris van de universiteit te bepalen wijze.
6. Ten behoeve van de in het vijfde lid genoemde digitale versie van het proefschrift geldt dat:
a. De promovendus ten minste vier weken voor het tijdstip van de promotie de universiteit een
licentie verschaft voor niet-exclusieve openbaarmaking van het proefschrift in digitale vorm, zo
nodig met een tijdelijk embargo;
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b.

De promovendus voor het verschaffen van deze licentie gehouden is de door het college van
bestuur vastgestelde standaard licentieovereenkomst te ondertekenen;
c. De licentieovereenkomst voorziet in een vergoeding aan de promovendus voor de verstrekking van
het proefschrift overeenkomstig lid 3 en 4.
7. De rector kan ontheffing van het in lid 1 gestelde verlenen, met dien verstande dat dan ten hoogste twee jaar na
de promotie alsnog een gedrukte versie van het proefschrift verschijnt. Een verzoek hiertoe dient te worden
begeleid met een schriftelijke verklaring van een uitgever hieromtrent.
8. Een proefschrift kan (mede) bestaan uit een aantal reeds gepubliceerde wetenschappelijke artikelen. Tevoren
dient in dat geval een (formele) schets aan het college voor promoties ter goedkeuring te worden voorgelegd,
waaruit duidelijke coherentie tussen de artikelen of onderdelen van het proefschrift blijkt.
Artikel 7.7
1. Aan het proefschrift worden ten minste tien stellingen toegevoegd.
2. Ten minste vier van de in lid 1 genoemde stellingen dienen te handelen over de inhoud van het proefschrift; ten
minste vier stellingen dienen betrekking te hebben op de andere gebieden van de theologie, en ten hoogste twee
stellingen over een onderwerp/onderwerpen ter keuze van de promovendus.
Artikel 7.8
1. Het proefschrift en de stellingen worden geschreven in de Nederlandse, Duitse, Engelse of Franse taal of – met
goedkeuring van het college voor promoties – in een andere taal.
2. Indien het proefschrift in de Nederlandse taal is geschreven, wordt daaraan in elk geval toegevoegd een vertaling
van de titel en een samenvatting van de inhoud in de Duitse, Engelse of Franse taal.
3. Indien het proefschrift in de Duitse, Engelse of Franse taal is geschreven, wordt daaraan in elk geval toegevoegd
een vertaling van de titel en een samenvatting van de inhoud in de Nederlandse taal.
4. Indien het proefschrift in een andere taal dan de Nederlandse, Duitse, Engelse of Franse taal is geschreven,
worden daaraan in elk geval toegevoegd een vertaling van de titel en een samenvatting van de inhoud in de
Nederlandse taal, alsmede een vertaling van de titel en een samenvatting van de inhoud in de Duitse, Engelse of
Franse taal.

Artikel 7.9
1. Het proefschrift bevat:
− een titelpagina volgens het in bijlage bij dit reglement opgenomen model, bevattende de bij de burgerlijke
stand geregistreerde voorna(a)m(en), familienaam, titel en ondertitel van het proefschrift en de datum van de
promotie;
− een inhoudsopgave;
− de nodige registers. Indien het proefschrift met instemming van de promotor geen zakenregister bevat dient
een uitgebreide inhoudsopgave te worden opgenomen.
2. Op de keerzijde van de titelpagina worden uitsluitend vermeld:
− de naam van de promotor, alsmede de vermelding van diens hoedanigheid;
− de naam van de copromotor, alsmede de vermelding van diens hoedanigheid;
− de CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek Den Haag.
Onderaan de in dit lid bedoelde bladzijde kan desgewenst worden vermeld door welke instantie de
totstandkoming van het proefschrift financieel werd begunstigd of mogelijk gemaakt.
3. De titelpagina en de keerzijde daarvan dienen ter goedkeuring aan de voorzitter van het college voor promoties te
worden voorgelegd.
4. De omvang van het proefschrift bedraagt niet meer dan 100.000 woorden, inclusief voetnoten, exclusief
bibliografie en bijlagen. Het college voor promoties kan, op schriftelijk verzoek van de promotor, overschrijding
van deze limiet toestaan.
Artikel 7.10
1. In het proefschrift is een bondig curriculum vitae van de promovendus opgenomen.
2. Dit curriculum bevat ten minste:
− geboortedatum en geboorteplaats;
− jaren waarin de promovendus voorbereidend en wetenschappelijk of daarmee vergelijkbaar onderwijs heeft
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genoten, alsmede de instelling(en) waarin dit werd genoten;
− eventuele bijzondere judicia bij de behaalde getuigschriften;
− eventuele gegevens omtrent de beroepsuitoefening na het voltooien van de wetenschappelijke opleiding;
− eventuele gegevens van het instituut waar het promotieonderzoek werd uitgevoerd.

Hoofdstuk 8 – De promotie
Artikel 8.1
1. De promotie vindt plaats in het openbaar in een buitengewone zitting van het college voor promoties.
2. Per promotie worden aan het college voor promoties in elk geval toegevoegd de promotor, de copromotor en de
leden van de beoordelingscommissie, welke geen lid zijn van het college voor promoties.
Artikel 8.2
1. Het college voor promoties heeft de taak de oppositie voor te bereiden. Het college voor promoties, of in
opdracht van hem de promotor, heeft tot taak te zorgen voor een verantwoorde oppositie toereikend aantal
opponenten.
2. Tot het naar voren brengen van bedenkingen zijn alle leden van het college voor promoties gerechtigd. Voorts
worden voor de oppositie de leden van de beoordelingscommissie uitgenodigd, inclusief de adviserende leden.
3. Met instemming van de rector kan ook door anderen oppositie worden gevoerd. Hiervoor komen in aanmerking:
− zij die zelf zijn gepromoveerd en deskundig zijn op het terrein van het in het proefschrift behandelde
onderwerp
− dan wel – bij uitzondering – niet-gepromoveerden met erkende deskundigheid ter zake van het
promotieonderwerp.
Artikel 8.3
1. Aan de oppositie wordt de eis gesteld, dat deze ter zake en van wetenschappelijk gehalte zal zijn.
2. De inhoud van de voorgenomen oppositie wordt tijdig bekend gemaakt aan de rector.
3. Aan de promovendus zal geen mededeling vooraf worden gedaan omtrent de inhoud van de oppositie.

Artikel 8.5
1. De promotie vindt in het openbaar plaats. Tijd en plaats van deze openbare vergadering worden door of namens
de rector, in overleg met de promotor en de promovendus vastgesteld.
2. De rector zorgt ten minste drie weken tevoren voor een bekendmaking van datum en plaats van de verdediging.
Dit geschiedt door aanhechting ad valvas van het titelblad en de stellingen, of op een andere daarmee
vergelijkbare wijze.
3. De in lid 1 bedoelde openbare vergadering wordt voorgezeten door de rector. Bij ontstentenis van de rector, of
indien de rector als promotor is aangewezen, worden zijn bevoegdheden als voorzitter waargenomen door een
voor die gelegenheid door de rector aan te wijzen andere hoogleraar van de universiteit.
4. Het proefschrift wordt door de promovendus gedurende een academisch uur, zijnde 45 minuten, verdedigd tegen
de bedenkingen van de leden van het college voor promoties, in het bijzonder van de leden van de in artikel 6.1
bedoelde beoordelingscommissie, alsmede van een ieder die daartoe conform artikel 8.2 toestemming heeft
gekregen van de rector.
Artikel 8.6
1. Het protocol voor deze openbare vergadering, alsmede de formule voor de verdediging, de formule na de
verdediging en de promotieformule worden door het college voor promoties vastgesteld, en zijn als bijlage aan
dit reglement toegevoegd. Het college voor promoties is bevoegd daarbij per locatie verschillende regelingen te
treffen.
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2. De verdediging geschiedt bij voorkeur in de Nederlandse taal. Op voorstel van de promotor kan de rector hiervan
ontheffing verlenen en kan de taal worden gekozen waarin het proefschrift is geschreven.
3. Voor het maken van beeld- en of geluidsopnamen is de toestemming vereist van de rector. De toestemming dient
ten minste drie werkdagen voor de promotie te worden aangevraagd.
Artikel 8.7
1. De voorzitter opent de openbare vergadering, spreekt het academisch gebed uit en geeft vervolgens in een
tevoren afgesproken volgorde het woord aan de opponenten tot het houden van de oppositie.
2. De voorzitter regelt de gang van zaken dusdanig, dat de promovendus na iedere oppositie de gelegenheid krijgt
tot antwoorden. Hierbij ziet de voorzitter er op toe, dat de oppositie geen onevenredig groot deel van de tijd voor
de gedachtewisseling in beslag neemt.
3. De openbare vergadering wordt drie kwartier nadat zij is begonnen geschorst. Deze schorsing wordt door de
pedel aangekondigd met de woorden ‘hora est’.
4. Het college voor promoties trekt zich vervolgens terug voor beraad.
Artikel 8.8
1. Het in artikel 8.7-4 bedoelde beraad is een niet-openbaar beraad
2. Het proefschrift en de stellingen alsmede de verdediging daarvan staan ter beoordeling van het college voor
promoties, inclusief de in artikel 8.1 lid2 bedoelde opponenten.
3. In het in lid 1 bedoelde beraad doen de promotor en de voorzitter van het college voor promoties verslag van hun
bevindingen, en doen een voorstel over de toekenning van het doctoraat. Desgewenst kunnen ook andere leden
van het college voor promoties of van de toegevoegde leden het woord voeren.
4. Het college kent bij eenvoudige meerderheid van stemmen aan de promovendus de titel van doctor toe, waarbij
elk van de aanwezigen leden van het college voor promoties een stem heeft. De promotor en eventuele
copromotor hebben ten aanzien van de beslissing het doctoraat te verlenen een adviserende stem. De stemming
vindt plaats aan de hand van uitgesproken instemmingen van de aanwezige leden, mede rekening houdend met de
verdediging van het proefschrift door de promovendus. Bij staken van stemmen wordt het doctoraat niet
verleend.
5. Bij toekenning van het doctoraat wordt het getuigschrift ondertekend door de rector van de universiteit en de
promotor.
Artikel 8.9
1. Na afloop van het in artikel 8.7 lid 4 bedoelde beraad, heropent de voorzitter van het college voor promoties de
openbare vergadering en doet hij mededeling van de door het college genomen beslissing.
2. Indien het doctoraat is verleend, bekleedt de promotor – in opdracht van de voorzitter – de promovendus met de
toegekende waardigheid en reikt hem het getuigschrift uit.
3. De promotor of, na toestemming van de voorzitter, de copromotor spreekt daarna de gepromoveerde toe.
4. De rector spreekt daarna de lofzegging uit en sluit de vergadering.
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Hoofdstuk 9 – Het predicaat ‘cum laude’
Artikel 9.1
1. Indien de promotor of eventueel copromotor van mening is dat de promovendus in zijn proefschrift bewijs van
buitengewone bekwaamheid heeft gegeven, dient hij ten minste 60 dagen voor de promotie een schriftelijk en
gemotiveerd verzoek tot verlening van het predicaat ‘cum laude’ in bij de rector. Een verzoek van gelijke
strekking kan door elk lid van de beoordelingscommissie worden ingediend binnen de hiervoor gestelde termijn.
2. Indien een voorstel tot toekenning van het predicaat ‘cum laude’ wordt gedaan, legt de rector dit verzoek voor
advies onverwijld voor aan de beoordelingscommissie. De commissie beoordeelt of naast de in artikel 7.2
genoemde voorwaarden het manuscript voldoet aan ten minste de navolgende criteria:
a. Excellente wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit, gemeten naar nationale en internationale
maatstaven;
b. Aantoonbare meerwaarde voor het vakgebied in de zin van theorievorming en wezenlijk nieuwe
inzichten;
c. Hoge mate van zelfstandigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd;
d. Uitstekende schriftelijke presentatie.
3. De beoordelingscommissie adviseert binnen 14 dagen schriftelijk aan de rector over het verzoek tot de
toekenning van het predikaat cum laude. Indien in de beoordelingscommissie sprake is van meer dan één
tegenstem zal worden geadviseerd om van verlening af te zien.
4. Indien de beoordelingscommissie positief is over de toekenning van het predikaat cum laude wijst de rector
terstond twee externe referenten aan. De promotor draagt daartoe vier mogelijke namen aan, waaruit de rector
twee namen kiest.
5. De referenten zijn hoogleraar of universitair hoofddocent en expert op het gebied van het proefschrift. De
referenten zijn noch lid van de beoordelingscommissie, noch lid van het college voor promoties.
6. Aan de referenten wordt gevraagd hun advies schriftelijk aan de rector over te brengen.
7. Indien de beoordelingscommissie een positief advies over toekenning van het predikaat cum laude heeft gegeven
en het advies van de externe referenten ondersteunt dit advies van de beoordelingscommissie, brengt de rector het
verzoek om toekenning van het predicaat cum laude schriftelijk ter kennis van het college voor promoties. Bij dit
verzoek ontvangen de leden en toegevoegde leden van het college voor promoties een afschrift van het verzoek
en het advies.
Artikel 9.2
1. Indien het college voor promoties een voorstel zoals bedoeld in lid 7 van artikel 9.1 ontvangt, komt het
voorafgaande aan de promotie in vergadering bijeen.
2. Tijdens het in lid 1 bedoelde beraad neemt het college voor promoties kennis van het verzoek tot toekenning van
het predicaat cum laude alsmede van het ontvangen advies.
3. Een definitief besluit tot toekenning van het predikaat ‘cum laude’ wordt genomen tijdens het beraad bedoeld in
artikel 8.7 lid 4. Tijdens dit beraad wordt de verdediging van het proefschrift betrokken bij de definitieve
besluitvorming.
4. Van toekenning van het predicaat cum laude wordt afgezien indien van de bij de promotie aanwezige leden en
toegevoegde leden van het college voor promoties meer dan één lid zich daartegen uitspreekt. De promotor en
copromotor hebben een adviserende stem ten aanzien van de beslissing het predicaat cum laude toe te kennen.
5. Indien het predicaat ‘cum laude’ is verbonden aan het doctoraat, doet de rector daarvan mededeling na de in
artikel 8.9 bedoelde heropening van de openbare zitting.

Hoofdstuk 10 – Het doctoraat ‘honoris causa’
Artikel 10.1
1. Het college voor promoties heeft het recht, gehoord het college van bestuur, op voordracht van een lid van het
college van hoogleraren het doctoraat ‘honoris causa’ te verlenen.
2. Dit doctoraat kan, conform hetgeen daartoe in artikel 7.19 van de wet is gesteld, worden verleend aan een
Nederlander of buitenlander die voldoet aan een of meerdere van de hierna genoemde criteria:
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− Die een vakwetenschappelijke prestatie zonder formeel wetenschappelijke erkenning heeft geleverd, hetgeen
tot uitdrukking komt in publicaties van algemeen erkende hoge kwaliteit
− Die multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek heeft verricht, hetgeen tot uiting komt in publicaties van
algemeen erkende hoge kwaliteit, in voordrachten op uitnodiging op internationale wetenschappelijke
bijeenkomsten en aan wetenschappelijke instituten.
− die daden van maatschappelijke en/ of culturele betekenis heeft verricht die passen bij het bijzondere karakter
van de Protestantse Theologische Universiteit c.q. die in wiens daden het bijzondere karakter van de
universiteit tot uiting komt, hetgeen toetsbaar bevestiging vindt in woord en geschrift, of op andere toetsbare
wijze.
− die een zeer uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan kerk en theologie.
Artikel 10.2
1. Indien het college voor promoties voornemens is een voordracht als bedoeld in artikel 10.1 lid1 te doen, wordt
het college van bestuur hierover vertrouwelijk gehoord. Het college voor promoties kan ter voorbereiding hiervan
een ad hoc commissie instellen die een motivatie opstelt, waarin ten minste wordt aangegeven waarom het
doctoraat voor de voor te dragen persoon wordt verlangd.
2. Na ontvangst van het advies van het college van bestuur neemt het college voor promoties een beslissing over de
verlening van het doctoraat ‘honoris causa’.
3. Bij de stemming over de verlening van het doctoraat hebben alle leden van het college voor promoties een stem.
Tot toekenning kan slechts worden besloten, wanneer ten minste op één na alle bij de stemming aanwezigen
leden zich hierover positief uitspreken.
Artikel 10.3
1. Indien het college voor promoties tot verlening van het doctoraat ‘honoris causa’ besluit, wijst het een hoogleraar
van de universiteit als promotor aan.
2. Van het in artikel 10.2 lid3 bedoelde besluit wordt vertrouwelijk mededeling gedaan aan de promovendus, de
promotor, het college van bestuur en de raad van toezicht.
3. Het besluit wordt niet eerder openbaar gemaakt dan nadat de promovendus heeft verklaard het doctoraat ‘honoris
causa’ te zullen aanvaarden.
Artikel 10.4
1. De verlening van het doctoraat ‘honoris causa’ geschiedt in een openbare, bijzondere zitting van het college voor
promoties. De rector verzendt namens het college de uitnodigingen daarvoor.
2. In opdracht van de rector maakt de aangewezen promotor de motivatie bekend voor de verlening van het
doctoraat ‘honoris causa’ en bekleedt hij de promovendus met de verleende waardigheid.
3. Voor het uit te reiken getuigschrift wordt een speciale tekst opgesteld. Het getuigschrift wordt voorzien van het
lakzegel van de universiteit.
4. Aan de eredoctor wordt een kappa uitgereikt, waaraan een penning is bevestigd. De kappa is uitgevoerd in de
kleuren van de huisstijl van de PThU. De penning heeft dezelfde afbeelding als het zegel van de universiteit.

Hoofdstuk 11 – Regeling van geschillen
Artikel 11.1 – Toepasselijkheid geschillenregeling
1. Een belanghebbende kan om bemiddeling of klachtenbehandeling verzoeken bij het college voor promoties in
geval van een geschil dat betrekking heeft op gedragingen of besluiten van promotoren, copromotoren, het college
voor promoties zelf of personen die optreden namens het college voor promoties.
2. De bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing.
3. De voorzitter van het college voor promoties voorziet in overleg met de indiener van het verzoek op passende
wijze in bemiddeling of in klachtenbehandeling in de zin van hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht.
4. Het promotiereglement is niet van toepassing op rechtspositionele geschillen.
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Artikel 11.2 – Bezwaar
Een belanghebbende kan tegen besluiten genomen door of namens het college voor promoties bezwaar maken door
binnen zes weken na dagtekening van de schriftelijke mededeling van het besluit een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift in te dienen bij het college voor promoties.
Artikel 11.3 – Geschillenadviescommissie
1. Het college voor promoties stelt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een
adviescommissie in.
2. De adviescommissie bestaat uit twee leden van het college voor promoties en een voorzitter die geen deel uitmaakt
van en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het college voor promoties. De leden van de
adviescommissie zijn niet betrokken geweest bij het promotietraject waarop het besluit betrekking heeft.
3. Als secretaris van de commissie wordt de secretaris van het college voor promoties aangewezen.
Artikel 11.4 – Werkwijze geschillenadviescommissie
De geschillenadviescommissie handelt overeenkomstig artikel 7.13 van de Algemene wet bestuursrecht. De
geschillenadviescommissie kan de betrokken partijen horen en is gerechtigd alle informatie in te winnen die voor een
behoorlijke taakuitoefening noodzakelijk is.
Artikel 11.5 – Advies geschillenadviescommissie
De geschillenadviescommissie brengt binnen een termijn van vier weken nadat de commissie door het college voor
promoties is ingesteld schriftelijk advies uit aan het college voor promoties. Het advies is gemotiveerd en bevat ten
minste een verslag van het horen van partijen.
Artikel 11.6 – Beslissing college voor promoties
1. 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 haar beslissing op het bezwaar schriftelijk en gemotiveerd bekend aan de
indiener van het bezwaarschrift en aan andere bij de bezwaarprocedure betrokken partijen.
2. Bij het besluit van het college voor promoties wordt het schriftelijk advies van de geschillenadviescommissie
meegezonden.
3. Indien de beslissing op het bezwaar afwijkt van het door de geschillenadviescommissie uitgebracht advies wordt
in de beslissing de reden voor afwijking vermeld.
Artikel 11.7 – Beroep
Van een beslissing als bedoeld in artikel 13.6 kan een belanghebbende binnen zes weken na dagtekening van
bekendmaking van het besluit aan de indiener van het bezwaarschrift beroep aantekenen bij de Rechtbank.
Hoofdstuk 12 – Joint doctorate (gezamenlijk doctoraat)
Artikel 12.1 – Begripsbepaling
1. Tussen de PThU en een of meer Nederlandse dan wel buitenlandse instellingen voor wetenschappelijk onderwijs
kunnen afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder de instellingen gezamenlijk een joint doctorate
toekennen op basis van een proefschrift dat voldoet aan de bepalingen van dit hoofdstuk.
2. De afspraken zoals bedoeld in het eerste lid worden vastgelegd in een formele overeenkomst met de
samenwerkingspartner.
Artikel 12.2 – Goedkeuring College voor Promoties
1. De toekenning van een gezamenlijk doctoraat geschiedt door het college voor promoties, samen met een
vergelijkbaar orgaan aan de (buitenlandse) instelling voor wetenschappelijk onderwijs, waarmee afspraken zijn
gemaakt zoals bedoeld in artikel 12.1.
2. Een gezamenlijk doctoraat aan de universiteit kan uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de
rector is verkregen voorafgaand aan het promotietraject.
3. In geval van het voornemen tot een gezamenlijk doctoraat dient de promotor een schriftelijk verzoek om een
gezamenlijk doctoraat bij de rector in. In dit verzoek wordt gedocumenteerd wat de inhoud en samenstelling van het
gezamenlijke promotietraject is, en wordt aangetoond dat het proefschrift in een formeel samenwerkingsverband met
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de partnerinstelling(en) wordt voorbereid. De partnerinstelling(en) draagt/ dragen substantieel bij aan het
promotietraject.
4. De gezamenlijke promotie valt onder de regelgeving van de instelling waar het proefschrift wordt verdedigd.
Indien de verdediging aan de PThU plaatsvindt, is dit reglement integraal van toepassing.
5. Het verlenen van de graad doctor geschiedt door het college voor promoties, samen met een vergelijkbaar orgaan
van de (buitenlandse) instelling waarmee een overeenkomst tot het gezamenlijk verlenen van het doctoraat is
gesloten.
Artikel 12.3 – Verantwoordelijke promotores
1. Bij een gezamenlijk doctoraat wordt het onderzoek uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een
hoogleraar bij de PThU en een hoogleraar van elke partnerinstelling waarmee de in artikel 12.1 bedoelde
samenwerkingsovereenkomst bestaat. Beide hoogleraren worden door het college voor promoties als
promotores aangewezen.
2.

De hoogleraar van de buitenlandse partnerinstellingen waarmee de in artikel 12.1 bedoelde overeenkomst is
gesloten en onder wiens verantwoordelijkheid het onderzoek wordt uitgevoerd voldoet aan de voorwaarden
die artikel 4.1 lid 4 stelt.

Artikel 12.4 – Gezamenlijk doctoraat met buitenlandse partner
Indien het onderzoek een gezamenlijk doctoraat met een of meer buitenlandse partners betreft, verblijft de
promovendus ten minste zes maanden bij de partnerinstelling(en) voor het doen van onderzoek ten behoeve van het
proefschrift. Een verklaring hieromtrent wordt aan de rector overlegd,

Artikel 12.5 – Goedkeuring proefschrift
1. Bij een gezamenlijk doctoraat behoeft het proefschrift de goedkeuring van een beoordelingscommissie die wordt
samengesteld in overleg met de samenwerkingspartner(s). Van deze commissie maakt ten minste een hoogleraar die
lid is van het college voor promoties van de PThU deel uit.
2. Het proefschrift dient, onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk, te voldoen aan de in dit reglement
genoemde eisen.
Artikel 12.6 – De promotie
De promotie vindt geheel of gedeeltelijk plaats in de taal van ten minste een van de landen van vestiging van de
buitenlandse instelling van wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 12.1.
Artikel 12.7 – Getuigschrift
Ten bewijze van het toekennen van het gezamenlijk doctoraat ontvangt de gepromoveerde een getuigschrift. Over de
vorm van dit getuigschrift vindt overleg plaats met de samenwerkingspartner(s).
Hoofdstuk 13 – De dubbelpromotie
Artikel 13.1 – Begripsbepaling
Onder een dubbelpromotie wordt verstaan de gelijktijdige verkrijging van de graad van doctor aan de universiteit en
aan een Nederlandse dan wel buitenlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs waarmee een daartoe
strekkende overeenkomst is aangegaan.
Artikel 13.2 – Goedkeuring college voor promoties
1. Een dubbelpromotie aan de universiteit kan uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming
van de rector .
2. Het verzoek om een dubbelpromotie wordt schriftelijk bij de rector ingediend door de promotor. In dit verzoek
moet worden aangetoond dat het proefschrift in een formeel samenwerkingsverband van beide instellingen is
voorbereid.
Artikel 13.3 – Verantwoordelijke promotores
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1. Bij een dubbelpromotie wordt het onderzoek uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een hoogleraar bij de
PThU en een hoogleraar van elke partnerinstelling waarmee de in artikel 13.1 bedoelde samenwerkingsovereenkomst
bestaat. Beide hoogleraren worden door het college voor promotie aangewezen als promotores.
2. De hoogleraar van de buitenlandse partnerinstellingen waarmee de in artikel 13.1 bedoelde overeenkomst is
gesloten en onder wiens verantwoordelijkheid het onderzoek wordt uitgevoerd voldoet aan de voorwaarden die
artikel 4.1 lid 4 stelt.
Artikel 13.4 - Goedkeuring proefschrift
1. Bij een dubbelpromotie behoeft het proefschrift de goedkeuring van de beoordelingscommissie die wordt
samengesteld overeenkomstig hoofdstuk 7 van dit reglement onderscheidenlijk van de betrokken promotie- of
beoordelingscommissie of daarmee gelijk te stellen orgaan van de buitenlandse instelling voor wetenschappelijk
onderwijs.
2. Het proefschrift dient, onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk, te voldoen aan de in dit reglement
genoemde eisen.
Artikel 13.5 – De promotie
1. De promotie aan de PThU vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 8 van dit reglement.
2. In de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 13.1, wordt opgenomen dat de dubbelpromotie eerst plaatsvindt aan
de PThU en daarna aan de buitenlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.
3. Het proefschrift wordt binnen vier maanden aan zowel de universiteit als de buitenlandse instelling voor
wetenschappelijk onderwijs verdedigd.
Artikel 13.6 – Getuigschrift
Bij een dubbelpromotie wordt op de achterzijde van het getuigschrift een verwijzing opgenomen naar het
getuigschrift van de instelling waarmee de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 13.1 is aangegaan.

Hoofdstuk 14 – Overige Bepalingen
Artikel 14.1
In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het college voor promoties.
Artikel 14.2
Dit reglement treedt in werking op het tijdstip van vaststelling.
Artikel 14.3
Besluiten tot wijziging van dit reglement worden door het college voor promoties genomen met gewone meerderheid
van stemmen.
Artikel 14.4
Aanvragen om toelating tot het promotietraject die zijn gedateerd voor 1 [maand] 2016 worden afgehandeld
overeenkomstig het reglement zoals laatstelijk op 1 juli 2013 is gewijzigd.
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