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Hoofdstuk I

Algemene bepalingen

Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
Wet:
de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)
College voor promoties:
het college, bedoeld in hoofdstuk 11, artikel 10, van de Wet.

Hoofdstuk II

Toegang tot de promotie

Artikel 2
1 Tot de promotie heeft toegang ieder:
a aan wie op grond van artikel 7.10a WHW, eerste, tweede of derde lid de graad
Master is verleend,
b die als proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap een proefschrift heeft geschreven,
c. die (maximaal 10) stellingen heeft geschreven, waarvan er maximaal vier directe
betrokkenheid mogen hebben met de inhoud van het proefschrift, en
d die heeft voldaan aan de overige in dit reglement gestelde eisen.
2 In bijzondere gevallen kan aan personen, die voldoen aan het eerste lid onder b, c en
d maar niet voldoen aan dat lid onder a, toegang tot de promotie worden verleend.

Hoofdstuk III Het proefschrift
Artikel 3
Als proefschrift kan dienen:
a een wetenschappelijke verhandeling over een bepaald onderwerp
b een aantal afzonderlijke wetenschappelijke verhandelingen, die (deels) reeds
openbaar zijn gemaakt, mits zij onderling voldoende samenhang vertonen met
betrekking tot een bepaald onderwerp en voorzien zijn van een inleiding die
deze samenhang aangeeft.
Artikel 4
1 Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen worden
geschreven.
2 In het geval een proefschrift door twee personen is geschreven, dient ieder van
diegene die hierop wil promoveren, een herkenbare (zelfstandige, voor een
promotie toereikende) bijdrage te hebben geleverd en de persoonlijke verantwoording op zich te nemen voor een als zodanig aangegeven door hem geschreven deel
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van het proefschrift, alsmede voor de samenhang van de delen. Op het desbetreffende deel van het proefschrift, zijn de voorschriften van dit reglement van overeenkomstige toepassing.
3 Het College voor promoties dient vooraf toestemming gevraagd te worden voor
het schrijven van één proefschrift door twee personen. Daarbij kan het College voor
promoties nadere eisen stellen omtrent het door twee personen geschreven proefschrift.
Artikel 5
1 Het proefschrift en de daaraan toegevoegde stellingen worden geschreven in het
Nederlands of in het Engels. Het College voor promoties kan toestaan dat het proefschrift in een andere taal wordt geschreven.
2 Wanneer het proefschrift in het Nederlands is geschreven, worden daaraan een
vertaling van de titel en een samenvatting van de inhoud in het Engels toegevoegd.
Wanneer het proefschrift in het Engels is geschreven, worden daaraan in elk geval de
titel en een samenvatting van de inhoud in het Nederlands toegevoegd.
3 Wanneer een proefschrift is geschreven in een andere taal dan het Nederlands of het
Engels, worden daaraan in elk geval toegevoegd de titel en een samenvatting van
de inhoud in het Nederlands, alsmede een vertaling van de titel en van deze samenvatting in het Engels.

Hoofdstuk IV De promotor
Artikel 6
1 De promovendus meldt zich middels een door het College voor promoties vast te
stellen formulier aan voor de promotie. Dit formulier wordt mede ondertekend door
promotor(es) en eventuele copromotores.
Door ondertekening van het formulier verklaren (co)promotor(es) eveneens dat de
promovendus tot het formele promotietraject kan worden toegelaten en dat zij
bereid zijn de supervisie/begeleiding op zich te nemen.
2 Het College voor promoties wijst ten minste één hoogleraar van de Open Universiteit aan als promotor. Het College voor promoties kan daarnaast een hoogleraar van
een Nederlandse universiteit dan wel van een buitenlandse universiteit als promotor
aanwijzen. In de regel worden niet meer dan twee promotores aangewezen. Ingeval
meer dan één promotor is aangewezen, wordt in dit reglement voor ‘promotor’ gelezen: promotores. Ingeval meer dan één promotor is aangewezen, wordt een/de aan
de OU verbonden promotor aangewezen als ‘coördinerend promotor’.
3 De promotor begeleidt de promovendus en zorgt ervoor dat er regelmatig overleg
plaatsvindt over het proefschrift.
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4 Het College voor promoties kan tevens een copromotor aanwijzen die de promotor
bijstaat bij de begeleiding van de promovendus. Door ondertekening van het in het
eerste lid bedoelde formulier accepteert betrokkene de aanwijzing als copromotor.
Het College voor promoties wijst maximaal twee copromotores aan.
5 De copromotor dient universitair (hoofd)docent en gepromoveerd te zijn. In bijzondere gevallen kan het College voor promoties ook personen met andere kwalificaties
als copromotor aanwijzen.
6 Bij een promotie zijn naast de (coördinerend) promotor altijd een tweede promotor
en/of een copromotor betrokken. De begeleiding van een promotietraject door één
promotor zonder een tweede promotor, dan wel een of meer copromotores, is niet
toegestaan.
Ingeval van een promotietraject dat al geruime tijd lopend is, kan het College voor
promoties anders beslissen.
Artikel 7
1 Het proefschrift wordt onderworpen aan de goedkeuring van de promotor, die
onderzoekt of het proefschrift kan gelden als een proeve van bekwaamheid tot het
zelfstandig beoefenen van de wetenschap. De stellingen behoeven een verklaring
van de promotor dat hij wetenschappelijke verdediging mogelijk acht.
2 De promotor deelt het College voor promoties schriftelijk de goedkeuring van het
proefschrift mede.
3 Wanneer een als promotor aangewezen hoogleraar na zijn aanwijzing eervol wordt
ontslagen, dient de goedkeuring van het proefschrift in elk geval binnen vijf jaren
na het ontslag te geschieden. In geval de goedkeuring niet binnen die termijn is
geschied, trekt het College voor promoties de aanwijzing in en wijst, de promovendus gehoord, een andere promotor aan, tenzij het, in geval meer dan één promotor
was aangewezen, van oordeel is dat een nieuwe aanwijzing niet noodzakelijk is.
4 In geval van onthouding van de goedkeuring aan het proefschrift door een promotor kan het College voor promoties op verzoek van de promovendus, na deze en de
promotor te hebben gehoord, een andere promotor aanwijzen, tenzij het in geval
meer dan één promotor was aangewezen, van oordeel is dat een nieuwe aanwijzing
niet noodzakelijk is.
Artikel 8
Naaste familieleden van de promovendus of andere personen die in zodanige relatie tot
de promovendus staan dat van hen geen oordeel behoort te worden gevraagd, komen
niet in aanmerking voor de functie van promotor of copromotor.
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Hoofdstuk V De beoordelingscommissie
Artikel 9
1 Nadat de promotor de goedkeuring van het proefschrift heeft medegedeeld, stelt
het College voor promoties op voordracht van de promotor en met goedkeuring van
de betreffende decaan, een beoordelingscommissie in. De beoordelingscommissie
is namens het College voor promoties belast met de beslissing of de promovendus
door middel van het proefschrift een zodanig bewijs van bekwaamheid heeft
geleverd dat hij tot de verdediging van het proefschrift kan worden toegelaten.
De leden van de beoordelingscommissie delen hun beslissing als bedoeld in de
tweede volzin schriftelijk mede aan de procescoördinator, zijnde de decaan van
de betrokken faculteit. Deze informeert als alle leden hun reactie hebben gegeven,
de promotor(es).
2 De beoordelingscommissie bestaat uit maximaal zes leden. In voorkomende
gevallen kan het College voor promoties anders beslissen over de omvang. De
beoordelingscommissie bestaat uit ten minste vier leden, waaronder ten minste drie
hoogleraren. Ten minste twee leden, waaronder minimaal één hoogleraar, zijn niet
aan de Open Universiteit verbonden. De leden van de beoordelingscommissie die
geen hoogleraar zijn, dienen gepromoveerd te zijn. De (co)promotores maken geen
deel uit van de beoordelingscommissie. De procescoördinator vergewist zich ervan
dat buitenlandse hoogleraren die deel uitmaken van de beoordelingscommissie,
beschikken over het ius promovendi.
Ingeval een proefschrift bestaat uit artikelen mag slechts één artikel geschreven zijn
met betrokkenheid van één van de leden van de beoordelingscommissie.
3 De beoordelingscommissie beslist positief indien er maximaal één tegenstem is.
Bij meer tegenstemmen wordt het proefschrift geacht niet een zodanig bewijs van
bekwaamheid in te houden, dat de promovendus tot de verdediging van het proefschrift kan worden toegelaten.
4 In het geval dat één van de leden van de beoordelingscommissie negatief heeft
geadviseerd (artikel 9.3) wordt de argumentatie van het negatieve oordeel zo
spoedig mogelijk beschikbaar gesteld aan de overige leden van de beoordelingscommissie.

Hoofdstuk VI De promotiecommissie
Artikel 10
1 Indien de beoordelingscommissie van oordeel is dat de promovendus tot de
verdediging van het proefschrift kan worden toegelaten (zie Artikel 9), stelt de
procescoördinator het College voor promoties en de promotor hiervan op de hoogte, middels een daartoe bestemd formulier. De taken van de beoordelingscommissie
zijn dan beëindigd. Een promotiecommissie neemt de plaats in van de beoordelingscommissie. De openbare verdediging van het proefschrift vindt plaats ten overstaan
van de promotiecommissie. De promotiecommissie beslist of het doctoraat kan
worden verleend.
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2 De promotiecommissie wordt voorgezeten door of namens de voorzitter van het
College voor promoties. De promotiecommissie bestaat uit de voorzitter, de (co)
promotor(es) en de leden van de beoordelingscommissie. Het College voor promoties kan op voorstel van de promotor meer leden toelaten tot de promotiecommissie. Deze andere leden dienen gepromoveerd te zijn en zijn bij voorkeur hoogleraar.
Ingeval een proefschrift bestaat uit artikelen mag slechts één artikel geschreven zijn
met betrokkenheid van één van de leden van de promotiecommissie. Deze bepaling
geldt niet voor de (co)promotor(es).
De promotiecommissie bestaat, inclusief de voorzitter, uit maximaal tien leden. In
voorkomende gevallen kan het College voor promoties anders beslissen over de
omvang.
Ook het lid van de beoordelingscommissie dat het proefschrift niet verdedigbaar
achtte, kan zitting nemen in de promotiecommissie. Leden van de promotiecommissie, die geen deel uitmaakten van de beoordelingscommissie worden geacht
het proefschrift verdedigbaar te vinden.
3 Met betrekking tot het besprokene in niet openbare bijeenkomsten die in dit
reglement worden genoemd, is geheimhouding verplicht.

Hoofdstuk VII Verspreiding van het proefschrift
Artikel 11
1 Nadat de beoordelingscommissie heeft besloten dat de promovendus tot de verdediging van het proefschrift kan worden toegelaten, wordt het proefschrift vermenigvuldigd. De titelpagina van het proefschrift vermeldt de titel alsmede de eventuele
ondertitel en wordt ingericht volgens een door het College voor promoties vastgestelde vorm. Voorts dient het proefschrift op de keerzijde van de titelpagina de naam
van de (co)promotor(es) en van de leden van de beoordelingscommissie te bevatten.
Op de kaft van het proefschrift wordt op de voor- of achterzijde met een woordmerk
kenbaar gemaakt dat het proefschrift verdedigd wordt aan de Open Universiteit.
De titelpagina en de keerzijde van de titelpagina worden ter goedkeuring aan het
College voor promoties voorgelegd. Het College voor promoties kan besluiten dat
van het bepaalde in de tweede volzin wordt afgeweken.
2 Vijftien fysieke exemplaren alsmede een digitaal exemplaar van het proefschrift
moeten uiterlijk 3 weken voorafgaande aan de promotie ter beschikking van het
College voor promoties worden gesteld.
3 Ten aanzien van een proefschrift dat, geheel of gedeeltelijk, in een handelseditie
wordt uitgebracht geldt dat de publicatie van de handelseditie niet voorafgaand aan
de toekenning van het doctoraat mag plaatsvinden.
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Hoofdstuk VIII De promotie
Artikel 12
1 Nadat de beoordelingscommissie heeft vastgesteld dat het proefschrift verdedigbaar is, kan de promotor bij het secretariaat een optie nemen op een drietal data/
tijdstippen voor de promotie. De optie heeft een geldigheidsduur van twee weken.
Binnen deze twee weken meldt de promotor aan het secretariaat van het College
voor promoties welke dag en uur de voorkeur geniet. Daartoe worden alle betrokkenen (promovendus, (co)promotores en leden beoordelingscommissie) door de
promotor benaderd.
Het College voor promoties stelt dag en uur van de promotie vast. De promotie ligt
ten minste vier weken na het vaststellen van dag en uur. In bijzondere gevallen,
gehoord de promovendus, kan het College voor promoties van de termijn van vier
weken afwijken.
2 De promotie vindt in het openbaar plaats ten overstaan van de promotiecommissie.
De promotiecommissie komt een half uur voor de promotie bijeen teneinde de volgorde van oppositie te bepalen en te voorkomen dat er overlappende vragen worden
gesteld.
3 (Co)promotores fungeren tijdens de promotieplechtigheid niet als opponent.
4 Derden die tijdens de promotieplechtigheid bedenkingen tegen het proefschrift en/
of de stellingen willen inbrengen, dienen daarvoor vooraf toestemming te hebben.
Een verzoek om toestemming, vergezeld van een heldere argumentatie, kan tot
twee weken voor de promotieplechtigheid worden ingediend bij de voorzitter van
de Promotiecommissie. Deze zal na raadpleging van het College voor promoties
besluiten of de bedenkingen tijdens de promotieplechtigheid geuit kunnen worden.
5 Hoogleraren, die geen zitting hebben in de promotiecommissie, kunnen in toga
meelopen in het cortège. De decaan van de faculteit waarbij de promotie plaatsvindt
meldt dit uiterlijk één dag voor de promotie aan het secretariaat van College voor
promoties. Zij nemen plaats in de zaal, verlaten met de promotiecommissie de zaal
als de commissie haar beraadslagingen houdt, maar nemen niet deel aan de beraadslagingen.
6 De promotieplechtigheid bestaat uit een korte weergave door de promovendus
van de inhoud van het proefschrift die circa 10 minuten, maar niet meer dan vijftien
minuten beslaat. Daarna verdedigt de promovendus gedurende 45 minuten het
proefschrift en de stellingen tegen bedenkingen van de promotiecommissie.
7 Het uitbrengen van bedenkingen en de verdediging geschieden in het Nederlands,
tenzij promovendus/promovenda of een of meer leden van de promotiecommissie
de Nederlandse taal niet machtig is. In dat geval wordt de Engelse taal gebezigd.
8 In geval het proefschrift door twee personen is geschreven geschiedt de verdediging
door ieder van hen afzonderlijk overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden.
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Artikel 13
1 De toekenning van het doctoraat geschiedt door de promotiecommissie.
2 Bij de toekenning van het doctoraat verzoekt de promotor namens de promotiecommissie aan de promovendus te beloven dat hij/zij in zijn/haar onderzoek de
beginselen van de wetenschappelijke integriteit in acht neemt.
Artikel 14 Cum Laude regeling
1 Op grond van de ontvangen reacties van de leden van de beoordelingscommissie
kan de promotor de leden van de beoordelingscommissie voorstellen om te zijner
tijd door de promotiecommissie aan de graad doctor het predicaat ‘cum laude’ toe
te kennen.
2 De beslissing over een voorstel als bedoeld in lid 1 wordt genomen door de beoordelingscommissie met niet meer dan één stem tegen (dan wel één onthouding). Een
positief besluit in dezen wordt door de promotor gemeld aan de rector magnificus.
Deze zal, in overleg met de decaan van de betrokken faculteit, minstens één deskundige op het desbetreffende wetenschapsgebied raadplegen ter zake toekenning van
het predicaat ‘cum laude’.
Indien een verzoek tot afgifte van het predicaat cum laude aan de orde is wordt een
besluit ter zake van de beoordelingscommissie uiterlijk vier weken vóór de promotiedatum aan de Rector magnificus voorgelegd.
3 Om voor het predicaat ‘cum laude’ in aanmerking te komen dient een proefschrift
van uitzonderlijke kwaliteit te zijn waarbij de volgende criteria een rol kunnen
spelen:
• het proefschrift formuleert heldere theoretische en normatieve uitgangspunten;
• het proefschrift bevat daartoe een grondige en uitputtende analyse van een
gegeven wetenschappelijk probleem;
• het proefschrift plaatst die analyse (en daarmee het probleem) in een breder
theoretisch kader;
• het proefschrift toont daarbij aan dat de promovendus buiten de marges van
zijn eigen wetenschapsgebied kan treden en boven de vanzelfsprekendheden
daarvan komt te staan;
• het proefschrift dient een wezenlijke bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk debat leidend tot nieuwe gezichtspunten of inzichten,
• het proefschrift introduceert een nieuwe dan wel vernieuwende methodologie,
en
• het proefschrift dient leesbaar en toegankelijk te zijn.
4 Indien ook de geraadpleegde deskundige(n) positief adviseren ter zake toekenning
van het predicaat ‘cum laude’ zorgt de rector magnificus ervoor dat de leden van de
promotiecommissie voor de aanvang van de promotie van dit voorstel en het advies
in kennis worden gesteld.
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5 De promotiecommissie beslist na afloop van de verdediging bij schriftelijke
stemming over het voorstel, nadat het besluit tot het verlenen van de doctorstitel is
genomen. Bij deze beslissing wordt ook de kwaliteit van de verdediging in aanmerking genomen. Het predicaat wordt toegekend met niet meer dan één stem tegen
dan wel één onthouding.
Artikel 15
1 Het College voor promoties kan op verzoek van de promotor en met instemming
van de beoordelingscommissie een brief opstellen met een verklaring waaruit blijkt
dat het proefschrift en de verdediging ervan van goede kwaliteit was.
2. Een dergelijke brief zal enkel geschreven worden voor kandidaten uit landen, waarin het verlenen van judicia gebruikelijk is, maar die op grond van artikel 14 niet in
aanmerking komen voor een ‘cum laude’. Een verzoek tot afgifte van een dergelijke
brief wordt uiterlijk vier weken vóór de promotiedatum aan de Rector magnificus
voorgelegd, die het verzoek onverwijld aan de leden van de promotiecommissie
zal doorsturen. Tegelijkertijd zal het College voor promoties gevraagd worden om
te beoordelen of de kandidaat op formele gronden in aanmerking kan komen voor
een dergelijke brief. De inhoudelijke beoordeling wordt door de promotiecommissie
gedaan.
3 De promotiecommissie beslist na afloop van de verdediging bij schriftelijke
stemming over de brief in kwestie, nadat het besluit tot het verlenen van de doctorstitel is genomen. Bij deze beslissing wordt ook de kwaliteit van de verdediging in
aanmerking genomen. Een positief besluit wordt genomen met niet meer dan één
stem tegen dan wel één onthouding.
De brief wordt ondertekend door de voorzitter van de promotiecommissie alsmede
door de rector magnificus en de promotor(es).
Artikel 16
1 Ten bewijze dat het doctoraat is toegekend, ontvangt de gepromoveerde een
getuigschrift, ondertekend door de voorzitter van het College voor promoties of een
door hem aan te wijzen plaatsvervanger en de (co)promotor(es). Het getuigschrift
wordt beschikbaar gesteld in de Nederlandse of de Engelse taal, dit naar keuze van
de promovendus. Op verzoek van de gepromoveerde wordt aan hem een naar
keuze in het Nederlands, Engels, Frans of Duits gestelde vertaling van het getuigschrift verstrekt.
2 Een verleend predicaat als bedoeld in artikel 14, eerste lid, wordt op het getuigschrift
vermeld.
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Artikel 17
1 Promoties worden bij de Open Universiteit in Heerlen (in gebouw Pretoria) gehouden. Enkel in zeer specifieke, bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden.
Bij een verzoek aan het CvP voor een promotie op een andere locatie, dient de
promotor overtuigende inhoudelijke argumenten aan te dragen. Deze worden
beoordeeld door het CvP. Argumenten van logistieke en/of praktische aard zijn op
zichzelf onvoldoende.
2 Het CvP kan nadere eisen stellen aan elders te houden promoties.

Hoofdstuk IX Joint doctorate
Artikel 18
1 Aan de universiteit kan een joint doctorate worden verworven.
2 De toekenning van het doctoraat geschiedt door het College voor promoties,
samen met een vergelijkbaar orgaan aan de partnerinstelling(en).
3 Een joint doctorate kan uitsluitend worden verworven na schriftelijke toestemming
van de rector magnificus, gehoord het College voor promoties. Hiertoe dienen de
beoogd promotor en de decaan van de faculteit waarin de promotor is benoemd
een schriftelijk verzoek tot een joint doctorate in bij het College voor promoties.
4 In dit verzoek wordt gedocumenteerd wat de inhoud en samenstelling van het
traject van het joint doctorate is, en wordt aangetoond dat het proefschrift in een
formeel samenwerkingsverband (vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst)
met de partner(s) wordt voorbereid. De partner(s) draagt/dragen substantieel bij
aan het promotietraject.
5 In geval van een joint doctorate voert de promovendus het onderzoek uit onder
verantwoordelijkheid van een promotor bij de Open Universiteit en van een
promotor van elke afzonderlijke partnerinstelling waarmee het in het vorige lid
bedoelde samenwerkingsverband bestaat.
6 Het joint doctorate vindt plaats met inachtneming van de respectievelijke
reglementen van de partnerinstellingen.
7 In geval van een joint doctorate behoeft het proefschrift de goedkeuring vaneen
promotiecommissie die wordt samengesteld in overleg met de partner(s). Van
deze commissie maakt ten minste een promotor van elk van de samenwerkende
universiteiten deel uit.
8 Bij aanvang van het traject van het joint doctorate wordt vastgesteld waar de
promotieplechtigheid plaatsvindt. Voor de promotieplechtigheid wordt aangesloten
bij de geldende regels van de partner waar de plechtigheid plaats vindt.
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9 Ten bewijze van de toekenning van het joint doctorate ontvangt de gepromoveerde
een getuigschrift. Over de vorm van dit getuigschrift vindt overleg plaats met de
partner(s).

Hoofdstuk X De beslechting van geschillen
Artikel 19
1 De bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn van toepassing.
2 Indien bij de uitvoering van de bepalingen van dit reglement een geschil ontstaat
betreffende een besluit van het College voor promoties, kan een belanghebbende
binnen zes weken nadat het besluit hem ter kennis is gebracht een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het College voor promoties.
3 Het College voor promoties brengt uiterlijk tien weken na ontvangst van het
bezwaarschrift zijn beslissing schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de indiener
van het bezwaarschrift en andere betrokken partijen.
4 Van een besluit van het College voor promoties op het ingediende bezwaar, kan
een belanghebbende binnen zes weken nadat het besluit aan de indiener van het
bezwaarschrift bekend is gemaakt beroep instellen bij de rechtbank.

Hoofdstuk XI De promotie honoris causa
Artikel 20
De promotie honoris causa geschiedt door en ten overstaan van het College voor
promoties op een door dit college nader te bepalen wijze.

Hoofdstuk XII Slot- en overgangsbepalingen
Artikel 21
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College voor promoties.
Artikel 22
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2017 en vervangt het reglement met
kenmerk U2013/2.952

Aldus vastgesteld op 16 januari 2017 door het College voor promoties van de
Open Universiteit.
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