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GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR 30.01.2018  

 
REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN 

DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR 
AAN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN 

 

0. Definities  
• De term ‘faculteit’ verwijst in dit reglement naar de faculteiten van de 

Universiteit Antwerpen, het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en –beheer 
(IOB), het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA) en de 

associatiefaculteit Nautische Wetenschappen. Elke faculteit kan ook 
bevoegdheden delegeren aan ondergeschikte organen zoals 
departementsraden. 

• Kwalificatie van een graad: toevoeging die verwijst naar een vakgebied (Codex 
Hoger Onderwijs, Art. I.3, sub 39). Onder kwalificatie wordt dus de specifieke 
benaming verstaan van de academische graad van doctor die wordt 
uitgereikt1. 

• AUHA: Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen 
 

1. Reglement 

 

GOEDGEKEURD DOOR DE FACULTEITSRAAD BE DD. 02.05.2018 & 28.10.2020 & 
27.01.2021 

 

AANVULLEND REGLEMENT VAN DE FACULTEIT  
BEDRIJFSWETENSCHAPPEN EN ECONOMIE(BE)  

TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR 
 
 

 
 

 
  
 
 

1. Algemene bepalingen 
 
1. Dit reglement regelt de vereisten en de procedures tot het behalen van de 
academische graad van doctor aan de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen). Het 

charter van de doctorandus2 , zoals opgenomen als bijlage 1 bij dit reglement, is 
van toepassing op de doctorandi en de promotoren.  
 
2. De studiegebieden en kwalificaties waarbinnen de graad van doctor kan worden 
behaald aan de UAntwerpen, worden vastgelegd in bijlage 2 bij dit reglement. De 
kwalificatie bepaalt door welke faculteit het doctoraat zal worden opgevolgd en 
uitgereikt. 

 
3. De academische graad van "doctor" (doctor of philosophy, met afkorting PhD 
of dr) wordt behaald na de openbare verdediging van een proefschrift. Het 
proefschrift dient blijk te geven van het vermogen van de doctorandus tot de 
creatie van nieuwe wetenschappelijke kennis op grond van zelfstandig en integer 

1. Algemene bepalingen 
 
1. Dit reglement is van toepassing op de doctoraatsstudies aan de Faculteit BE 
van de Universiteit Antwerpen. Deze studies omvatten de doctoraatsopleiding en 

het doctoraat op proefschrift.  
Het is aanvullend bij de decretale bepalingen zoals voorzien in de Codex Hoger 
Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het Besluit van 20 december 
2013, en bij het Reglement met betrekking tot het behalen van de academische 
graad van doctor aan de Universiteit Antwerpen (doctoraatsreglement Universiteit 
Antwerpen), goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Universiteit 
Antwerpen dd. 30.01.2018. 

 
2. Binnen de Faculteit BE behoren de doctoraatsstudies tot de bevoegdheid van 
de Onderzoekscommissie, die de taak op zich neemt van de Facultaire 
Doctoraatscommissie BE (verder afgekort als FDC-BE). De academisch 
verantwoordelijke voor de doctoraatsopleiding BE fungeert als voorzitter van de 

 
1 In dit reglement wordt de discipline van het onderzoek gelijkgesteld aan de kwalificatie van het diploma.  
2 In dit reglement duidt ‘doctorandus’ doctoraatsstudenten van elk gender aan.  
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wetenschappelijk onderzoek zoals beschreven in de Codex Hoger Onderwijs (art. 
II.58, § 7). 
 
4. Er wordt van de doctorandus verwacht dat hij/zij naast de voorbereiding van 
het proefschrift voldoet aan de voorwaarden van de doctoraatsopleiding die wordt 
gecoördineerd door de Antwerp Doctoral School. De bepalingen betreffende de 

doctoraatsopleiding worden vastgelegd in de aanvullende facultaire 
doctoraatsreglementen. In deze reglementen  kan de mogelijkheid voorzien 
worden om binnen de doctoraatsopleiding een verplicht opleidingsprogramma op 
te leggen.  
 

5. De aanvullende facultaire doctoraatsreglementen bevatten de modaliteiten en 
procedures van de voortgangsrapportering, vorm en beoordeling van het 

proefschrift en de doctoraatsopleiding. Deze aanvullende reglementen worden na 
advies van het Bureau van de Antwerp Doctoral School, dat een toetsing uitvoert 
aan het algemeen doctoraatsreglement, goedgekeurd door de faculteit. 
 

FDC-BE. De administratief verantwoordelijke voor de doctoraatsopleiding BE 
woont de vergaderingen van de FDC-BE bij als notulist. 
 
3. De FDC-BE heeft inzake doctoraatsstudies beslissingsbevoegdheid over: 
• De organisatie, kwaliteitsbewaking en opvolging van de doctoraatsopleiding; 
• De beslissing over toelating tot de doctoraatsstudies, op basis van een 

geschiktheidsonderzoek van de kandidaat en van het voorgestelde 
onderzoeksproject (cf. artikel 8 van het doctoraatsreglement van de 
Universiteit Antwerpen); 

• Het aanduiden van de promotor(en) van het proefschrift (cf. artikel 13 t.e.m. 
15 van het doctoraatsreglement van de Universiteit Antwerpen); 

• Het bepalen van de inhoud van een eventueel extra opleidingsprogramma (cf. 

artikel 4 van het doctoraatsreglement van de Universiteit Antwerpen). De 
activiteiten verricht in het kader van dit extra opleidingsprogramma worden 

niet gehonoreerd in de doctoraatsopleiding; 
• Het bepalen van de inhoud van een eventueel voorbereidingsprogramma  en 

de opvolging ervan (cf. artikel 10 & 11 van het doctoraatsreglement van de 
Universiteit Antwerpen) ; 

• De goedkeuring van de jaarlijkse evaluatieverslagen van de individuele 
doctoraatscommissie (IDC) naar aanleiding van de jaarlijkse voortgangs-
rapportering van het doctoraatsonderzoek en de doctoraatsopleiding (cf. 
artikel 20 & 21 van het doctoraatsreglement van de Universiteit Antwerpen); 

• De toelating tot het neerleggen van het proefschrift in een andere taal dan 

het Nederlands of Engels (cf. artikel 23 van het doctoraatsreglement van de 
Universiteit Antwerpen).  

• De controle of de doctorandus3 vooraleer zijn/haar proefschrift neer te leggen 
voldoet aan de voorwaarden van de doctoraatsopleiding (cf. artikel 25 van 
het doctoraatsreglement van de Universiteit Antwerpen). 

• Het toestaan van vrijstelling van de doctoraatsopleiding aan de Universiteit 

Antwerpen (cf. artikel 12 van het doctoraatsreglement van de Universiteit 
Antwerpen). 

 
4. De FDC-BE heeft inzake doctoraatsstudies adviesbevoegdheid naar de 
Faculteitsraad BE over: 

• De samenstelling van de IDC en de aanduiding van een voorzitter bij toelating 
van een kandidaat tot de doctoraatsstudies (cf. artikel 13 t.e.m. 19c van het 

doctoraatsreglement van de Universiteit Antwerpen); 
• De samenstelling van de doctoraatsjury en het aanduiden van de voorzitter 

bij de start van de procedure tot verdediging van het proefschrift (cf. artikel 
25 t.e.m. 29 van het doctoraatsreglement van de Universiteit Antwerpen).  

• Het aanvullend doctoraatsreglement van de Faculteit BE. 

 
3 In het aanvullend facultair reglement duidt ‘doctorandus’ doctoraatsstudenten van elk gender aan.  
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2. Toelating en inschrijving 
 
6. Al wie de academische graad van doctor wil verwerven, dient zich ieder 
academiejaar tijdens de inschrijvingsperiode in te schrijven. Alle informatie over 
de inschrijvings- en toelatingsprocedure is als bijlage 3 opgenomen bij dit 
reglement.  

 
7. De inschrijving tot de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift staat open 
voor de houders van een graad van master (of gelijkgesteld), evenwel met 
inachtname van artikels 9, 10 en 11. 
 

 
 

 
 
 
8. Om de toelating voor de inschrijving tot de voorbereiding van het proefschrift 
te bekomen, richt men via de Centrale Onderwijsadministratie een schriftelijke 
aanvraag tot de faculteit met meer informatie over de kandidaat en het 

doctoraatsproject. Binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag 
doet de faculteit uitspraak over de aanvaardbaarheid van de kandidaat en het 
onderwerp.  
 

9. De faculteit kan kandidaten die geen diploma van master of daaraan 
gelijkgesteld  bezitten, vrijstellen van de in artikel 7 bedoelde 
toelatingsvoorwaarde. Deze vrijstelling is afhankelijk van een onderzoek dat 

aantoont dat de kandidaat beschikt over de onderzoeksgerelateerde competenties 
die men verwerft in de master op basis van de mastercompetenties of 
Dublindescriptoren. De faculteit brengt zowel de betrokkene als de Centrale 
Onderwijsadministratie van deze beslissing op de hoogte. Bij twijfel zal het dossier 
worden voorgelegd aan het Bureau van de Antwerp Doctoral School.  
 
10. Voor onderstaande categorieën van kandidaat-doctorandi kan de faculteit de 

aanvaarding als doctorandus afhankelijk maken van het met succes afleggen van 

een voorbereidingsprogramma:  
• kandidaten  die het diploma van doctor wensen te behalen in een andere  
discipline dan die van hun diploma van master; 
• kandidaten met een buiten de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd diploma; 
• kandidaten die niet over een diploma van master beschikken.  

 
11. De faculteit is verantwoordelijk voor de samenstelling en de opvolging van het 
voorbereidingsprogramma. De kandidaat schrijft zich in in het 
voorbereidingsprogramma met een diplomacontract. Vooraleer de kandidaat zich 
kan inschrijven als doctorandus dient hij/zij aan te tonen dat hij/zij alle onderdelen 

2. Toelatingsvoorwaarden 
 
 
 
 
 

 
5. Als bijkomende toelatingsvereiste stelt de Faculteit BE dat de graad van 
verdienste op het masterdiploma van de kandidaat minimum onderscheiding (of 
equivalent) dient te zijn. De FDC-BE beslist over de equivalentie van graden van 
verdienste. De FDC-BE kan beslissen om een kandidaat met een lagere graad van 

verdienste na het geschiktheidsonderzoek toch toe te laten, eventueel mits het 
opleggen van een extra opleidingsprogramma. Voor het doctoraat in de 

Managementwetenschappen dient de kandidaat tevens over een ruime 
managementervaring te beschikken.    
 
6. Het aanvraagdossier tot inschrijving in de doctoraatstudies aan de Faculteit BE 
bestaat uit (i) het inschrijvingsformulier, (ii) het Curriculum Vitae van betrokkene, 
(iii) een kopie van het masterdiploma en -supplement, (iv) een 

onderzoeksvoorstel en (v) de na(a)m(en) van de kandidaat- promotor(en). Deze 
laatste(n) moet(en) hiertoe schriftelijk akkoord geven. Een taaltest kan deel 
uitmaken van het geschiktheidsonderzoek. 
 

7. Volgende chronologie is geldig bij de doctoraatsstudies BE: 

• De kandidaat richt een aanvraag om in te schrijven voor de 
doctoraatsstudies BE aan de Centrale Onderwijsadministratie via de 

verplichte formulieren. 
• Na ontvangst van de aanvraag via de Centrale Onderwijsadministratie doet 

de FDC-BE een uitspraak over de aanvaarding van de kandidaat. 
• Indien de FDC-BE een voorbereidingsprogramma of een extra 

opleidingsprogramma oplegt aan de kandidaat (zie artikel 3, 4e en 5e punt 
en artikel 5), deelt zij dit binnen een redelijke termijn mee aan de kandidaat. 
De FDC-BE legt tevens de termijn vast waarbinnen het voorbereidings- of 

extra opleidingsprogramma moet voltooid zijn.  

• Na uiteindelijke aanvaarding stelt de Faculteitsraad BE, na advies van de 
FDC-BE, een IDC samen en duidt zij een voorzitter aan. 

• Jaarlijks worden de vorderingen in zowel het doctoraatsonderzoek als de 
doctoraatsopleiding door de doctorandus vastgelegd in een 
voortgangsrapport. De IDC evalueert de voortgang. De evaluatierapporten 

worden beoordeeld door de FDC-BE. 
• Na voltooiing van de doctoraatsopleiding en na aanvaarding van het 

ontwerp-proefschrift door de IDC stelt de Faculteitsraad BE, na advies van 
de FDC-BE, een doctoraatsjury samen en duidt zij een voorzitter aan. 
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van het voorbereidingsprogramma met succes heeft afgelegd. De faculteit kan 
toestaan dat het voorbereidingsprogramma voltooid wordt tijdens het eerste jaar 
van het doctoraat. In dat geval moet de student kunnen aantonen dat hij/zij 
geslaagd is voor het voorbereidingsprogramma alvorens zich te mogen inschrijven 
voor het tweede jaar. Het voorbereidingsprogramma kan niet in aanmerking 
komen voor honorering in de doctoraatsopleiding.    

 
 
 
12. Doctorandi aan UAntwerpen zijn automatisch ingeschreven voor de 
doctoraatsopleiding. De faculteit kan een vrijstelling voor de doctoraatsopleiding 

toekennen aan kandidaten die voor de start van het doctoraat reeds voldoen aan 
de voorwaarden van de doctoraatsopleiding zoals opgenomen in het facultaire 

reglement. 
 

• Na de voorverdediging oordeelt de doctoraatsjury over de toelating tot de 
openbare verdediging. 

• Ten slotte volgt de openbare verdediging van het proefschrift door de 
kandidaat. 

 
 

3. Doctoraatsopleiding 
 
8. Binnen de doctoraatsopleiding BE dient de doctorandus zijn/haar competenties 
als onderzoeker aan te scherpen. Met behulp van het competentieprofiel voor 
doctorandi aan de Universiteit  Antwerpen bepaalt hij/zij in samenspraak met 

zijn/haar promotor welke activiteiten hij/zij hiertoe onderneemt, evenwel met de 
specificaties en beperkingen zoals opgenomen in artikels 9 tot 12 van dit 

aanvullend facultair reglement.  
 
Het competentieprofiel van de Antwerp Doctoral School is opgebouwd uit 7 
competentie–categorieën: 
 

A.  Onderzoeksvaardigheden en -technieken 

B.  Aanpassen aan onderzoeksomgeving 
C.  Onderzoeksmanagement 
D.  Persoonlijke doeltreffendheid 
E.  Communicatieve vaardigheden 

F.  Netwerken en teamwerk 
G.  Carrièremanagement 

 

9. Om de doctoraatsopleiding succesvol af te ronden, moet de doctorandus een 
activiteitendossier indienen waarvoor de volgende algemene regels gelden: 
• er dienen activiteiten ondernomen te worden voor een totaal van minimum 

30 punten; 
• enkel disciplinegebonden activiteiten zoals vermeld in de activiteitentabel 

komen in aanmerking; 
• maximum de helft van het totaal aantal punten mag in 1 

competentiecategorie behaald worden; 
• er dienen in minstens 4 categorieën van het competentieprofiel punten 

behaald te worden; 
• er dienen minstens 12 punten behaald te worden door het volgen van 

doctoraatscursussen in de competentiecategorie A. ‘Onderzoeksvaardig-
heden en -technieken’; 

• er dienen minstens 2 punten behaald te worden in de competentiecategorie 
F. ‘Netwerken en teamwork’.  

 
10. Het overzicht van de toegelaten activiteiten (activiteitentabel) en van de 
puntentoekenning per activiteit wordt opgenomen in een afzonderlijke leidraad.  
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De meest actuele versie van deze leidraad wordt ter beschikking gesteld via de 
website en kan opgevraagd worden bij de administratief verantwoordelijke voor 
de doctoraatsopleiding. 
 
11. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen activiteiten gevolgd na het voltooien 
van de masteropleiding en vóór de toelating tot de doctoraatsstudies geheel of 

gedeeltelijk gehonoreerd worden in het kader van de doctoraatsopleiding. 
Hierover beslist de FDC-BE op basis van een gemotiveerd voorstel, gestaafd met 
de nodige stukken. 
 
12. In zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen kandidaten met bijzondere 

kwalificaties worden vrijgesteld van de verplichtingen en beperkingen zoals 
opgenomen in artikels 8 tot 11 van dit aanvullend reglement. Hierover beslist de 

FDC-BE op basis van een gemotiveerd voorstel, gestaafd met de nodige stukken. 
 

3. Begeleiding – individuele doctoraatscommissie (IDC) – facultaire 
doctoraatscommissies 
 

13. De promotor(en) is (zijn) verantwoordelijk voor de begeleiding van het 
doctoraatswerk. De IDC is verantwoordelijk voor het opvolgen van de voortgang 
van het doctoraatsonderzoek en dient zo nodig te bemiddelen. De IDC kan op elk 
moment samengeroepen worden op vraag van één van de leden of de 

doctorandus. 
 
14. De faculteit wijst bij aanvaarding van de kandidaat en het 

onderzoeksonderwerp de promotor(en), de voorzitter en de leden van de IDC aan. 
De voorzitter van de IDC is lid van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) 
aan de UAntwerpen of emeritus met structurele opdracht en is geen promotor van 
de betrokken doctorandus. De voorzitter is niet noodzakelijk lid van de IDC. 
 
 
 

 
15. Het proefschrift wordt in de regel voorbereid onder de leiding en 

verantwoordelijkheid van één of twee promotoren. Indien bijkomende expertise 
vereist is voor een kwaliteitsvolle begeleiding van het doctoraatsonderzoek, kan 
de faculteit een of twee bijkomende promotoren aanstellen tot een maximum van 
vier in totaal, waarvan maximum drie verbonden zijn aan de AUHA. 

 
16.a. Elke promotor heeft de academische graad van doctor of van geaggregeerde 
voor het hoger onderwijs, onverminderd de bepalingen in artikel 19. 
 
16.b. De promotor of ten minste één van de promotoren is lid van het zelfstandig 
academisch personeel (ZAP) aan de UAntwerpen met een aanstelling van ten 

4. Begeleiding –  promotoren – individuele doctoraatscommissie  (IDC) 
 
 

 
 
 
 

 
 
13. De Faculteitsraad BE stelt, op basis van een voorstel door de promotoren en 

na advies van de FDC-BE, een IDC samen. De IDC bestaat uit alle promotoren en 
wordt aangevuld met 2 bijkomende leden: een voorzitter en een commissielid dat 
geen lid is van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) aan de Universiteit 
Antwerpen, met een hoofdaanstelling extern aan AUHA en de Antwerp 
Management School (AMS).  
Eén van deze bijkomende leden is niet rechtstreeks betrokken bij het onderzoek.   
 

 
14. Voor de aanstelling van 3 of 4 promotoren wordt een verzoek  bij de FDC-BE 

ingediend met een motivering waarom de bijkomende expertise vereist is.   

15. Voor inkomende dubbeldoctoraten kan een afwijkende IDC aangesteld worden 
ter opvolging van het doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen. Indien 
een soortgelijke doctoraatscommissie bestaat aan de hoofdinstelling, kan een 

kleinere IDC die bestaat uit de promotoren en een voorzitter, aangesteld worden. 
Indien er geen soortgelijke doctoraatscommissie werd aangesteld aan de 
hoofdinstelling, wordt er binnen de Universiteit Antwerpen een volledige IDC 
aangesteld. De FDC-BE bepaalt of er een kleinere IDC dan wel een volledige IDC 
aangesteld wordt.  
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minste 10% of is emeritus met opdracht (BAP-aanstelling conform reglement 
eindeloopbaan). 
 
17.a. De IDC bestaat uit alle promotoren en wordt aangevuld met twee 
bijkomende leden die voldoende deskundigheid hebben en affiniteit met het 
onderzoeksdomein om de voortgang van het doctoraatswerk te kunnen opvolgen.   

 
17.b. De leden van de IDC hebben de academische graad van doctor of van 
geaggregeerde voor het hoger onderwijs, onverminderd de bepalingen in artikel 
19. 
 

17.c. Ten minste twee leden van de individuele doctoraatscommissie zijn lid van 
het zelfstandig academisch personeel (ZAP) aan de UAntwerpen of zijn emeritus 

met opdracht. In het geval van een doctoraat in het studiegebied “Nautische 
Wetenschappen”  kan in plaats van een van deze twee leden ook een lid van het 
onderwijzend personeel in groep 3 (OP3) aan een hogeschool van de AUHA 
worden aangewezen.  
  
18.a. Opdat de scheidsrechterfunctie van de IDC zou zijn gewaarborgd, dient er 

ten minste één lid in de commissie te zetelen dat niet rechtstreeks bij het 
doctoraatsonderzoek is betrokken. De faculteit beoordeelt de mate van 
onafhankelijkheid van de leden van de IDC. 
 

18.b. Volgende personen kunnen geen promotor zijn of deel uitmaken van de IDC: 
de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende of partner van de doctorandus, de 
bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van de doctorandus. 

 
18.c. Indien dit voor de begeleiding van het doctoraat een meerwaarde is, kan de 
voorzitter bijkomende deskundigen uitnodigen om de IDC-vergadering bij te 
wonen met raadgevende stem. 
 
19.a. Voor doctoraten in de studiegebieden “Architectuur”, “Bewegings- en 
Revalidatiewetenschappen”, “Conservatie-Restauratie”, “Industriële 

Wetenschappen en Technologie”, “Productontwikkeling”,  “Toegepaste Taalkunde” 
of “Nautische wetenschappen” kan voor personeelsleden van het onderwijzend 

personeel in groep 3 (OP3), uitzonderlijk worden afgeweken van de in artikels 16a 
en 17b bepaalde doctoraatsvereiste.  
 
19.b. Voor doctoraten in de studiegebieden “Audiovisuele en beeldende kunst”, 

en “Muziek en podiumkunsten”, kan voor personeelsleden met een aanstelling aan 
de Schools of Arts van de AUHA uitzonderlijk worden afgeweken van de artikels 
16a en 17b bepaalde doctoraatsvereiste op voorwaarde dat de betrokkenen over 
expertise beschikken die noodzakelijk is voor de begeleiding van het 
doctoraatsonderzoek.  
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19.c. Voor doctoraten die tot stand komen in nauwe samenwerking met het 
beroepsveld kan worden afgeweken van de in artikels 16a en 17b bepaalde 
doctoraatsvereiste op voorwaarde dat de betrokkenen over expertise beschikken 
die noodzakelijk is voor de begeleiding van het doctoraatsonderzoek.  
 

 
 
20. De IDC evalueert op regelmatige basis, bij voorkeur elk jaar en minimum om 
de twee jaar, de voortgang van het doctoraatswerk van de doctorandus op basis 
van een verslag en eventueel een persoonlijk contact. De IDC oordeelt of de 

voortgang van het doctoraatsonderzoek voldoende is en brengt hiervan verslag 
uit in de faculteit. Het niet indienen van een verslag door de doctorandus zonder 

geldige reden leidt automatisch tot een negatieve beoordeling (“onvoldoende 
voortgang”). De IDC kan, op basis van een negatief oordeel en na advies van de 
facultaire doctoraatscommissie of een ander door de faculteit aan te duiden 
orgaan, de doctorandus verdere inschrijving voor het lopende doctoraat weigeren. 
 
21. Ieder jaar neemt de facultaire doctoraatscommissie kennis van de voortgang 

van de doctoraatsopleiding van de doctorandus op basis van een verslag. De 
facultaire doctoraatscommissie brengt hiervan verslag uit in de faculteit en aan 
de Antwerp Doctoral School (ADS).   
 

 

 
 
 
 
 
5. Jaarlijkse evaluatie van het doctoraatsonderzoek en de 

doctoraatsopleiding 
 
16. Elke doctorandus dient jaarlijks vóór 1 mei een voortgangsrapport in via het 
Studenteninformatiesysteem (SisA). Het rapport bestaat uit 2 onderdelen: 

• Een verslag over de voortgang van het doctoraatsonderzoek; 

• Een verslag over de voortgang van de doctoraatsopleiding. 
 

17. Op basis van het rapport vermeld in artikel 16 evalueert de IDC de voortgang 
in het onderzoek en de ondernomen activiteiten in de doctoraatsopleiding en 
oordeelt de IDC of deze volstaan om het doctoraat verder te zetten. De 
doctorandus neemt het initiatief voor een persoonlijk gesprek door uiterlijk eind 
mei alle leden van de IDC per e-mail uit te nodigen voor een gesprek. Bij een 
negatieve beoordeling dienen alle IDC-leden aanwezig te zijn, eventueel via 

teleconferencing.    
 
18. Uiterlijk de derde week van juni dient de voorzitter van de IDC het 
evaluatieverslag met beoordeling in via het Studenteninformatiesysteem (SisA).  

De FDC-BE bespreekt de ingediende evaluatierapporten in haar eerstvolgende 
vergadering.  
 

19. In het geval van een negatieve beoordeling door de IDC, zal de FDC-BE het 
dossier bespreken en een advies formuleren (cf. artikel 20 van het 
doctoraatsreglement van Universiteit Antwerpen). De doctorandus heeft hierbij 
het recht om gehoord te worden.  
 
20. De faculteitsadministratie volgt de puntentoekenning binnen de 
doctoraatsopleiding op. De verworven punten worden in het Studenten-

informatiesysteem (SisA) bevestigd. Indien de doctorandus het niet eens is met 
de toegekende punten, kan hij/zij in beroep gaan bij de FDC-BE, die een bindende 

beslissing neemt.  
 

4. Openbare verdediging van het proefschrift 

 
22. Het proefschrift kan de vorm aannemen van een monografie, een bundeling 
van manuscripten, een artistieke of ontwerpmatige realisatie of een combinatie 
van een van voorgaande. Indien het proefschrift bestaat uit een bundel van 
wetenschappelijke manuscripten, kan de faculteit de publicatie van één of meer 
van deze manuscripten als voorwaarde stellen. 

6. Openbare verdediging van het proefschrift 

 
21. Voor elke bijdrage aan de doctoraatsthesis, die niet door de doctorandus 
alleen tot stand kwam, wordt in een afzonderlijke verklaring toegelicht welke 
bijdrage de doctorandus leverde, en wat het aandeel van de andere auteur(s) 
was. 
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23. Het proefschrift wordt in het Nederlands of Engels opgesteld en verdedigd. 
Mits schriftelijke toestemming van de faculteit mag het proefschrift ook in een 
andere taal dan bovengenoemd opgesteld worden. De toestemming is niet 
noodzakelijk indien het proefschrift een andere taal, cultuur of literatuur tot 
voorwerp heeft. In ieder proefschrift dient een Nederlandstalige en een 

Engelstalige samenvatting te worden opgenomen.  
 
24. Het proefschrift dient ten minste de identificatiegegevens zoals voorzien in 
bijlage 4 bij dit reglement te bevatten. 
 

25. De faculteit stelt de doctoraatsjury samen nadat werd gecontroleerd of de 
doctorandus ingeschreven is aan de Universiteit Antwerpen en aan de 

voorwaarden van de doctoraatsopleiding werd voldaan. Deze samenstelling houdt 
geen goedkeuring van het (ontwerp)proefschrift in.  
 
26.a. De doctoraatsjury bestaat uit minimum 5 en maximum 8 leden.  
 
26.b. De promotor(en) maakt (maken) deel uit van de doctoraatsjury. 

 
26.c. Maximaal de helft van de leden van de doctoraatsjury is promotor van de 
betrokken doctorandus. 
 

26.d. De IDC-leden maken bij voorkeur deel uit van de doctoraatsjury. 
 
26.e. Ten minste drie leden van de doctoraatsjury behoren tot het zelfstandig 

academisch personeel (ZAP) van de UAntwerpen of zijn emeritus met structurele 
opdracht (BAP), onverminderd de bepalingen in sub i en artikel 45. 
 
26.f. Ten minste twee leden van de doctoraatsjury zijn extern aan de AUHA.  
 
26.g. Opdat de scheidsrechterfunctie van de doctoraatsjury zou zijn gewaarborgd, 
dienen ten minste twee leden in de doctoraatsjury te zetelen die niet rechtstreeks 

betrokken zijn bij het doctoraatsonderzoek. De faculteit beoordeelt de mate van 
onafhankelijkheid van de leden in de doctoraatsjury.  

 
26.h. Volgende personen kunnen geen deel uitmaken van de doctoraatsjury: de 
echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende of partner van de doctorandus, de 
bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van de doctorandus. 

 
26.i. In het geval van doctoraten in de studiegebieden ”Audiovisuele en 
beeldende kunst”, “Muziek en podiumkunsten” of “Nautische Wetenschappen” 
dient minimum één lid van de doctoraatsjury verbonden te zijn aan een 
hogeschool van de AUHA als lid van het onderwijzend personeel met een statutaire 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
22. De Faculteitsraad BE stelt, op basis van een voorstel door de IDC en na advies 
van de FDC-BE, een doctoraatsjury samen. De doctoraatsjury bestaat uit de 
promotor(en) aangevuld met minimum 4 juryleden. De doctoraatsjury bestaat uit 

maximum 8 leden. 
 
23. Voor dubbeldoctoraten kunnen er voor de jurysamenstelling afwijkende of 
bijkomende regels opgenomen worden in de samenwerkingsovereenkomst (cf. 

artikel 43 van het doctoraatsreglement van de Universiteit Antwerpen).  
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aanstelling. In afwijking van sub e moeten dan ten minste twee andere leden 
behoren tot het zelfstandig academisch personeel (ZAP) van de UAntwerpen. 
 
27.a. De leden van de doctoraatsjury zijn houder van de academische graad 
van doctor of van geaggregeerde voor het hoger onderwijs, onverminderd de 
bepalingen in sub b, c en d.  

 
27.b. Promotoren en leden van de IDC die niet de academische graad van doctor 
hebben maar zijn aangesteld op basis van artikel 19, kunnen als lid van de 
doctoraatsjury worden aangewezen.  
 

27.c. Voor doctoraten in de studiegebieden “Architectuur”, “Bewegings- en 
Revalidatiewetenschappen”, “Conservatie-Restauratie” , “Industriële 

Wetenschappen en Technologie”, “Productontwikkeling”,  “Toegepaste 
Taalkunde”, “Audiovisuele en beeldende kunst”, “Muziek en podiumkunsten” of 
“Nautische wetenschappen” kan uitzonderlijk van de in sub a bepaalde 
doctoraatsvereiste worden afgeweken voor personen extern aan de Universiteit 
Antwerpen, indien dit belangrijk is voor de evaluatie van het doctoraat.  
 

27.d. De afwijking van de doctoraatsvereiste op grond van de bepalingen in sub 
b en c kan slechts worden toegestaan aan ten hoogste drie leden van de 
doctoraatsjury, en nooit meer dan de helft van de juryleden.  
 

28. De faculteit wijst onder de leden van de doctoraatsjury de voorzitter aan. De 
voorzitter is lid van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) van de 
UAntwerpen en geen promotor van de betrokken doctorandus.  

 
29. Voor studiegebieden of delen van studiegebieden waarin de UAntwerpen enkel 
bacheloropleidingen kan aanbieden, moet de doctoraatsjury interuniversitair 
samengesteld worden in overleg met een universiteit die in het betrokken 
studiegebied of deel van een studiegebied masteropleidingen kan aanbieden 
(Codex Hoger Onderwijs, art.II.73 §3). 
 

30. De doctorandus start de procedure tot verdediging van het proefschrift op 
door voldoende exemplaren van het ontwerp-proefschrift aan de voorzitter van 

zijn of haar IDC over te maken. De voorzitter zorgt voor de verspreiding van het 
ontwerp-proefschrift naar de leden van de IDC. Indien de procedure doorloopt in 
een volgend academiejaar is artikel 6 van toepassing. 
 

31. De IDC brengt binnen de vier weken schriftelijk advies uit aan de doctorandus. 
Indien de IDC ongunstig adviseert, informeert zij de doctorandus over haar 
bezwaren en opmerkingen. In geval van positief advies kan de IDC ook beperkte 
suggesties formuleren voor aanpassingen aan het ontwerp-proefschrift. Wanneer 
de IDC instemt met het neerleggen van het proefschrift, bezorgt de doctorandus 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
24. De doctorandus start de procedure tot verdediging van het proefschrift in 

samenspraak met zijn promotor(en). 
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zijn/haar ontwerp-proefschrift in voldoende exemplaren, samen met een 
aanvraag tot verdediging, aan de voorzitter van de doctoraatsjury. De voorzitter 
zorgt voor de verspreiding van het ontwerp-proefschrift naar de overige leden van 
de doctoraatsjury.  
 
32. De doctoraatsjury onderzoekt het haar voorgelegde ontwerp-proefschrift. Een 

voorverdediging kan deel uitmaken van het onderzoek, zoals bepaald door het 
facultaire reglement. Indien niet voorzien wordt in een voorverdediging en een lid 
van de doctoraatsjury bezwaar heeft tegen de openbare verdediging van het 
proefschrift, dan dient de doctoraatsjury hierover te vergaderen. In voorkomend 
geval moet(en) betrokken lid (leden) van de doctoraatsjury zijn (hun) kritiek 

schriftelijk formuleren vóór de vergadering.  
 

33. De doctoraatsjury deelt binnen de zes weken na indiening van het ontwerp-
proefschrift de uitdrukkelijk gemotiveerde beslissing schriftelijk mee aan de 
doctorandus en de faculteit.  Wanneer de doctoraatsjury instemt met de openbare 
verdediging van het proefschrift, brengt de doctorandus de faculteit en de 
Centrale Onderwijsadministratie hiervan schriftelijk op de hoogte, waarna de 
betrokken doctorandus geregistreerd wordt voor de verdediging van het 

proefschrift. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

34. De openbare verdediging kan ten vroegste drie weken nadat de doctorandus 
de beslissing van de doctoraatsjury heeft meegedeeld aan de Centrale 

Onderwijsadministratie plaatsvinden. Binnen de zes weken volgend op deze 
mededeling dient er een datum te worden vastgelegd voor de verdediging. De 
openbare verdediging dient binnen een redelijke termijn plaats te vinden. In deze 
termijnen worden de vakantieperiodes voor het personeel zoals bepaald in de 

academische kalender en moederschapsrust of ouderschapsverlof van de 
doctorandus niet meegerekend. Er vinden geen openbare verdedigingen plaats 
tussen 20 juli en 20 augustus. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
25. De voorverdediging van het proefschrift is verplicht en vindt plaats binnen de 
6 weken na neerlegging van het ontwerp-proefschrift bij de voorzitter van de 
doctoraatsjury, die het ontwerp-proefschrift tijdig verspreidt onder alle leden van 
de doctoraatsjury. Van elke voorverdediging dient een schriftelijk verslag te 
worden opgesteld. Een standaardformulier wordt ter beschikking gesteld door de 

faculteitsadministratie.  
 
26. Minstens twee derde van de leden van de doctoraatsjury dient aanwezig te 
zijn op de voorverdediging, eventueel via teleconferencing. De afwezige juryleden 

dienen een schriftelijk verslag in bij de voorzitter. De doctoraatsjury beslist bij 
gewone meerderheid of de doctorandus tot de openbare verdediging wordt 
toegelaten. De promotoren samen hebben één stem. Als de promotoren onderling 

verdeeld zijn, bepalen zij hun gezamenlijke stem bij gewone meerderheid. Bij 
staking van stemmen beslist de voorzitter.  
  
27. Wanneer de doctoraatsjury na de voorverdediging instemt met de openbare 
verdediging van het proefschrift brengt de voorzitter van de doctoraatsjury de 
doctoraatsadministratie BE en de voorzitter van de FDC-BE op de hoogte. Zodra 
de doctorandus de beslissing van de doctoraatsjury heeft meegedeeld aan de 

Centrale Onderwijsadministratie beginnen de termijnen zoals voorzien in artikel 
34 van het doctoraatsreglement van de Universiteit Antwerpen te lopen.  
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35. De doctoraatsjury kan beslissen dat het proefschrift wordt toegelaten tot de 
openbare verdediging op voorwaarde van een aantal inhoudelijke aanpassingen 
die schriftelijk aan de doctorandus worden bezorgd. De modaliteiten van deze 
procedure worden bepaald in het aanvullend facultair reglement. In voorkomend 
geval begint de termijn zoals bepaald in artikel 34 te lopen vanaf de goedkeuring 
door de doctoraatsjury van de aangepaste versie van het proefschrift.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

36. De verdediging van het proefschrift is openbaar. 
 
37. De openbare verdediging van het proefschrift mag niet langer dan twee uren 
duren, de ondervraging door de doctoraatsjury inbegrepen. Ze kan niet 

plaatsvinden indien niet minstens twee derde van de leden van de doctoraatsjury 

aanwezig is, desnoods via teleconferencing, waarvan ten minste twee leden die 
niet betrokken zijn bij het doctoraatsproefschrift. Indien de voorzitter verhinderd 
is bij de verdediging duidt de faculteit een vervangend voorzitter aan, behorende 
tot het zelfstandig academisch personeel van de UAntwerpen en geen promotor 
van de betrokken doctorandus.  

 
38. De doctoraatsjury beraadslaagt onmiddellijk na afloop van de verdediging, 
beslist of de promovendus al dan niet geslaagd is, en gaat over tot de proclamatie. 
Er worden geen graden toegekend.  
 

28. De doctoraatsjury kan na de voorverdediging beslissen om het proefschrift 
toe te laten tot de openbare verdediging op voorwaarde van een aantal 
ingrijpende inhoudelijke aanpassingen. Het verslag van de voorverdediging 
vermeldt de gevraagde inhoudelijke aanpassingen en de datum waarop de 
doctorandus de aangepaste doctoraatsthesis uiterlijk dient in te dienen. De 
gestelde termijn voor de inhoudelijke aanpassingen mag evenwel de 3 maanden 

niet overschrijden. Indien de gevraagde aanpassingen meer dan 3 maanden tijd 
vergen, dient een nieuwe voorverdediging plaats te vinden, zoals voorzien in 
artikel 29. De doctorandus bezorgt het aangepaste ontwerp-proefschrift binnen 
de gestelde termijn aan de voorzitter van zijn doctoraatsjury, die het ontwerp-
proefschrift tijdig verspreidt onder alle leden van de doctoraatsjury. De voorzitter 

van de doctoraatsjury deelt binnen de 4 weken de beslissing van de jury 
schriftelijk mee aan de doctorandus, de doctoraatsadministratie BE en de 

voorzitter van de FDC-BE.  Indien de doctoraatsjury instemt met de openbare 
verdediging beginnen de termijnen zoals voorzien in artikel 34 van het doctoraats-
reglement van de Universiteit Antwerpen te lopen. Indien de doctoraatsjury de 
aanpassingen als onvoldoende beoordeelt, of de doctorandus de aanpassingen 
niet binnen de gestelde termijn heeft uitgevoerd,  wordt de procedure betreffende 
de afronding van het proefschrift opgeschort (cf. artikel 29).  

 
29. Bij een negatieve beoordeling van de voorverdediging of indien bij de 
voorwaarde van inhoudelijke aanpassingen de gevraagde aanpassingen niet 
binnen de gestelde termijn gerealiseerd werden, wordt de procedure betreffende 

de afronding van het proefschrift opgeschort. De doctoraatsjury deelt de 
doctorandus schriftelijk mee welke stappen noodzakelijk zijn om de procedure te 
kunnen heropstarten. In beide gevallen dient een nieuwe voorverdediging plaats 

te vinden.  In totaal kunnen maximaal 2 voorverdedigingen georganiseerd 
worden.  

 

 

30. De openbare verdediging van het proefschrift mag gedeeltelijk in een andere 
taal dan het Nederlands of Engels plaatsvinden indien de omstandigheden dit 
vereisen. 
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39. Beslissingen van de IDC en doctoraatsjury gebeuren bij voorkeur bij 
consensus. Indien geen consensus kan bereikt worden, kan een positieve 
beslissing enkel gegeven worden bij gewone meerderheid, waarbij de promotoren 
samen één stem hebben. Als de promotoren onderling verdeeld zijn, bepalen zij 
hun gezamenlijke stem bij gewone meerderheid. 
 

40. Het succesvol verdedigde proefschrift dient in bewaring te worden gegeven 
bij de Centrale Bibliotheek van UAntwerpen via de daartoe voorziene procedure. 
Voorafgaand aan de verdediging dient de doctorandus daartoe ten minste een 
digitale versie van zijn/haar proefschrift in.  
 

5. Gezamenlijk diploma / dubbeldiploma 

 
41. De UAntwerpen kan samen met een andere binnenlandse of buitenlandse 
universiteit een dubbeldiploma of een gezamenlijk diploma van de graad van 
doctor uitreiken op voorwaarde dat de promovendus ten minste zes maanden, al 
dan niet aaneensluitend, aan de partneruniversiteit onderzoek heeft gedaan in het 
kader van zijn/haar proefschrift. Tenzij anders bepaald in de volgende artikels of 

in de samenwerkingsovereenkomst (art. 43), geldt dit reglement ook voor alle 
gezamenlijke of dubbeldoctoraten. 
 
42. De doctorandus die een dubbeldiploma of een gezamenlijk diploma wenst te 

behalen, dient hiervoor ten minste één jaar voor het indienen van zijn/haar 
ontwerp-proefschrift een aanvraag in bij beide betrokken universiteiten. Aan de 
UAntwerpen geldt hiervoor de procedure zoals vastgelegd door de Antwerp 

Doctoral School. Indien de aanvraag goedgekeurd wordt door de faculteit, dient 
de doctorandus zich administratief in orde te stellen met beide universiteiten 
betreffende de inschrijving.  
 
43. Voor elk gezamenlijk of dubbeldoctoraat wordt een 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de doctorandus en de twee 
betrokken universiteiten, waarin afwijkende of bijkomende regels worden 

opgenomen. De regelgeving van de hoofdinstelling (zie artikel 44) heeft voorrang, 
tenzij anders bepaald in de samenwerkingsovereenkomst. De verdediging kan ten 

vroegste 6 weken nadat de overeenkomst door alle juridische partijen 
ondertekend werd, plaatsvinden. De faculteit kan een doctorandus van wie de 
hoofdinstelling niet de UAntwerpen is, vrijstellen van de doctoraatsopleiding aan 
de UAntwerpen.  

 
44. De hoofdinstelling kan worden bepaald aan de hand van één of meer van de 
volgende elementen: a) Financiering: instelling die (het grootste deel van) het 
doctoraatsonderzoek financiert of de instelling waartoe de promotor behoort 
onder wie de aanvraag van de externe financiering gebeurd is; b) Aanwezigheid: 
instelling waar het grootste deel van het doctoraatsonderzoek plaatsvindt, en 
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waar de doctorandus het meeste aanwezig zal zijn; c) Start: instelling waar de 
doctorandus zijn/haar doctoraatsonderzoek gestart is, waar de doctorandus het 
eerste ingeschreven is. Indien deze criteria niet toereikend zijn om een 
onderscheid te maken tussen beide partners, wordt in onderling overleg een 
instelling als hoofdinstelling aangeduid.  
 

45. Het proefschrift moet openbaar worden verdedigd ten overstaan van een 
doctoraatsjury waarin ten minste één lid van het ZAP of van de daarmee in het 
buitenland overeenstemmende categorie van elk van de betrokken universiteiten 
zetelt.  
 

46. Er kan slechts één openbare verdediging zijn, waarvan de datum wordt 
vermeld op het diploma of het diplomasupplement of in voorkomend geval op 

beide diploma’s of diplomasupplementen. 
 
47. Het (de) supplement(en) bij het dubbeldiploma of het gezamenlijk diploma 
dient (dienen) duidelijk te vermelden dat het onderzoek aan beide universiteiten 
werd uitgevoerd.  
 

 
 

6. Bemiddeling en beroepsmogelijkheden 

 
48. Het afwijken van de voorschriften van dit reglement door de doctorandus kan 
met zich meebrengen dat de termijnen, die de faculteit volgens dit reglement 

dient na te leven, verlengd kunnen worden.  
 
49. De doctorandus die nalatigheden vaststelt inzake de toepassing van deze 
reglementen kan dit aan de decaan melden. De decaan beslist welk gevolg 
gegeven wordt aan de klacht van de doctorandus. 
 
50. Indien de relatie tussen de doctorandus en de promotor(en) verstoord is, kan 

iedere betrokkene de voorzitter van de IDC inlichten en hem/haar vragen de IDC 
samen te roepen. De IDC zal helpen bij het oplossen van eventuele 

misverstanden, bemiddelen tussen de betrokkenen en helpen zoeken naar een 
oplossing die aanvaardbaar is voor alle betrokkenen.  
 
51. De doctorandus kan zich in geval van problemen steeds laten bijstaan door 

de centrale ombudspersoon, die verder bemiddelt. Indien de centrale 
ombudspersoon direct betrokken is als promotor of lid is van de IDC, wijst de 
decaan een niet-betrokken ZAP-lid als bemiddelaar aan.  
 
52. Indien via bemiddeling geen oplossing wordt gevonden voor een conflict zoals 
bedoeld in artikel 50, stelt de centrale ombudspersoon een verslag op dat wordt 
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voorgelegd aan een bemiddelingscommissie die is samengesteld uit de betrokken 
decaan (voorzitter), de facultaire of departementale doctoraatscoördinator, de 
ZAP-coördinator van de Antwerp Doctoral School van het betrokken 
wetenschapsgebied en de voorzitter van de IDC die, na de betrokkenen te hebben 
gehoord, een bindende beslissing nemen. Tegen deze beslissing is geen verder 
intern beroep mogelijk. 

 
53. Een doctorandus die oordeelt dat een beslissing van de IDC of de 
doctoraatsjury is aangetast door een schending van het recht, stelt met eventuele 
hulp van de centrale ombudspersoon een beroep in volgens de procedure 
beschreven in de artikels 54 tot en met 57. 

 
54. De doctorandus stelt een beroep in door middel van een schriftelijk verzoek 

tot heroverweging van de oorspronkelijke beslissing, gericht aan de decaan. Het 
verzoek moet worden ingesteld binnen een vervaltermijn van zeven 
kalenderdagen die ingaat op de dag na de kennisgeving van de oorspronkelijke 
beslissing aan de doctorandus. Het verzoek bevat een feitelijke omschrijving en 
motivering van de ingeroepen bezwaren. 
 

55. De decaan oordeelt of het beroep ontvankelijk is. Elk ontvankelijk verklaard 
beroep wordt verder behandeld door de bevoegde instantie die de oorspronkelijke 
beslissing heeft genomen. Deze instantie nodigt de doctorandus uit voor een 
mondelinge toelichting indien hij/zij dat heeft gevraagd in zijn/haar schriftelijk 

verzoek. 
 
56. Alle ontvankelijk verklaarde beroepen leiden op gemotiveerde wijze tot een 

bevestiging van de oorspronkelijke beslissing of tot een herziening van die 
beslissing. 
 
57. De in artikel 56 bedoelde beslissing wordt aan de doctorandus ter kennis 
gebracht binnen een termijn van twintig kalenderdagen, die ingaat op de dag na 
deze waarop het beroep is ingesteld. Daarbij wordt vermeld bij wie de doctorandus 
meer informatie over de getroffen beslissing kan krijgen. 

Na uitputting van het intern beroep kan de doctorandus tegen een 
studievoortgangsbeslissing beroep instellen bij de Raad voor betwistingen van 

studievoortgangsbeslissingen (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/raad). De 
doctorandus moet dit verzoekschrift indienen binnen een vervaltermijn van zeven 
kalenderdagen, die ingaat de dag na die van de kennisgeving van de beslissing 
van de interne beroepsprocedure. De doctorandus bezorgt op hetzelfde ogenblik 

een kopie van het verzoekschrift per aangetekende brief aan de rector (adres: 
Rector Universiteit Antwerpen, Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen). Na 
vernietiging door de Raad voor betwistingen van studievoortgangsbeslissingen 
van een onrechtmatig genomen beslissing vervalt de verplichting om bij 
aanvechting van een nieuwe ongunstige beslissing genomen in opvolging van de 
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uitspraak van de Raad, de interne beroepsprocedure uit te putten vooraleer een 
beroep in te stellen bij de Raad. 
 
 
 

7. Slotbepalingen 
 
58. De doctorandus engageert zich de bepalingen van de Ethische Code van het 
wetenschappelijk onderzoek in België, zoals onderschreven door de UAntwerpen, 
te volgen. De Ethische Code van het wetenschappelijk onderzoek in België heeft 
als opzet ervoor te zorgen dat er kwaliteitsvol onderzoek wordt gedaan en dat 

publicaties waarheidsgetrouw zijn. Onderzoekers dienen hun 

onderzoeksmethoden en -resultaten zo te beschrijven dat het onderzoek door een 
ander onderzoeker kan worden overgedaan. De aangeboden informatie dient 
verifieerbaar te zijn: dit betekent dat minstens de resultaten van de 
literatuurstudie, de hypothesen, de proefopzet, de onderzoeks- en 
analysemethodes en de bronnen correct moeten worden beschreven in een 
veldlogboek, labojournaal of voortzettingsverslag. Als het voorwerp van de 

observaties vernietigd is (b.v. bij opgravingen), worden de waarnemingen zo goed 
mogelijk geregistreerd. Alle beslissingen, afspraken en overeenkomsten worden 
vastgelegd en bewaard. De primaire gegevens en de protocollen van het 
onderzoek dienen gedurende minstens vijf jaar bewaard te worden en 

toegankelijk te blijven. Wanneer publicaties, vooral reviews en syntheses, niet 
alle voor verificatie noodzakelijke details vermelden, dienen die wel beschikbaar 
te zijn. 

 
59. In alle fasen van het onderzoek verzekert de doctorandus er zich op 
aantoonbare wijze van in orde te zijn met ethische adviezen zoals uitgebracht of 
aan te vragen bij de Commissie Medische Ethiek, de Ethische Commissie 
Dierproeven, de Ethische Adviescommissie Sociale en Humane Wetenschappen 
en/of de Ethische Commissie Dual Use indien zulks conform de relevante 
bepalingen of wetgeving ter zake van toepassing is. 

 
60. Elke publicatie die voortvloeit uit het wetenschappelijk onderzoek dat een 

doctorandus verricht in het kader van het doctoraaltraject aan de UAntwerpen 
vermeldt expliciet de ‘Universiteit Antwerpen’ en vermeldt als affiliatie van de 
auteur(s), opgesteld conform de redactionele voorschriften, een officieel adres 
van de Universiteit Antwerpen. Alle betreffende publicaties worden, vanaf het 

moment van eerste publicatie (hetzij digitaal, hetzij op papier), aangemeld met 
oog op opname in de Academische Bibliografie en dit conform de bepalingen van 
de procedure Open Access. 
 
61.a. Voor bursalen en door de universiteit bezoldigde doctorandi geldt dat 
conform artikel IV.48 van de Codex Hoger Onderwijs alle rechten op mogelijk 

7. Bijzondere bepalingen   
 
31. Alle mandaatassistenten en doctorale onderzoekers die behoren tot de 
Faculteit BE schrijven zich bij aanvang van het eerste mandaat in als doctorandus. 
Er gelden de volgende regels: 
• Onderzoekers met een (bedrijfs)economische vooropleiding zijn verplicht zich 

in te schrijven voor de doctoraatsstudies aan de Faculteit BE. Enkel op basis 

van een gemotiveerde aanvraag kan de FDC-BE toestemming verlenen om 
een aanvraag voor doctoraatsstudies in te dienen aan een andere faculteit, 
universiteit of instelling; 

  
• Onderzoekers zonder (bedrijfs)economische vooropleiding, maar wiens 

doctoraat een (bedrijfs)economische component bevat, schrijven zich bij 
voorkeur in voor de doctoraatsstudies aan de Faculteit BE;  

• Onderzoekers buiten deze 2 categorieën schrijven zich in voor een 

doctoraatsstudie naar keuze. 

 

8. Inwerkingtreding en overgangsbepalingen 
 
32. Dit reglement treedt in werking op 21 maart 2018. 
 
33. De doctoraatscommissies en –jury’s die werden samengesteld volgens de 

richtlijnen van de vroegere aanvullende doctoraatsreglementen van de Faculteit 
BE blijven van kracht, ook als deze afwijken van de regels hieromtrent in dit 
reglement.  
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valoriseerbare onderzoeksresultaten van rechtswege aan de universiteit worden 
overgedragen. 
 
61.b. Behoudens andersluidende afspraken met een andere universiteit in een 
overeenkomst betreffende een dubbeldoctoraat, doen doctorandi die niet onder 
artikel 61a vallen, door hun inschrijving afstand aan de Universiteit Antwerpen 

van alle rechten op mogelijke valoriseerbare onderzoeksresultaten, d.i. de 
onderzoeksresultaten die op het eerste zicht vatbaar zijn voor maatschappelijke 
implementatie en/of commercialisering en die zouden ontstaan naar aanleiding 
van hun deelname aan onderzoeksprojecten waarbij gebruik wordt gemaakt van 
kennis, middelen en/of uitrusting van de Universiteit Antwerpen. Indien de in dit 

artikel bedoelde doctorandi geen gebruik maken van kennis, middelen en/of 
uitrusting van de Universiteit Antwerpen komen de resultaten aan hen zelf toe. 

Gebeurlijk kunnen de rechten dan nog door middel van een schriftelijke 
overeenkomst overgedragen worden. 
 
61.c. De promotor wijst bij de aanvang van het doctoraatsonderzoek de 
doctorandus op de bepalingen van artikels 61a en 61b en meldt onverwijld 
vindingen aan de Dienst Valorisatie met inbegrip van de al dan niet deelname van 

de doctorandus/-i. 
 
62. In geval van vroegtijdige stopzetting van het doctoraat dient de student 
zijn/haar inschrijving stop te zetten volgens de inschrijvingsprocedure. De 

doctorandus brengt naast zijn promotoren ook de faculteitsadministratie en de 
Antwerp Doctoral School zo snel mogelijk op de hoogte van de stopzetting. 
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DOCTORAATSOPLEIDING FBE: 

STRUCTUUR EN INHOUD 

(goedgekeurd FDC 12 maart 2018 - aanpassingen FDC: 25 juni 2020, 23 februari 2021, 24 juni 
2021) 

 
1. Algemeen  

Binnen de doctoraatsopleiding dient de doctorandus1 zijn competenties als onderzoeker aan te scherpen. 
Met behulp van het competentieprofiel voor doctorandi aan de Universiteit Antwerpen bepaalt hij in 
samenspraak met zijn promotor welke activiteiten hij hiertoe onderneemt. 

Het competentieprofiel van de Antwerp Doctoral School is opgebouwd uit 7 competentiecategorieën: 

A. Onderzoeksvaardigheden en -technieken 

B. Aanpassen aan onderzoeksomgeving 

C. Onderzoeksmanagement 

D. Persoonlijke doeltreffendheid 

E. Communicatieve vaardigheden 

F. Netwerken en teamwerk 

G. Carrièremanagement 
 

Meer informatie over het competentieprofiel van de Universiteit Antwerpen is beschikbaar op de website van 

de Antwerp Doctoral School.   

 

2. Structuur van de doctoraatsopleiding FBE 

De doctorandus FBE dient jaarlijks (voor 1 mei) een voortgangsrapport in over de doctoraatsopleiding via 
SisA. In dat rapport somt hij de activiteiten op die hij het voorbije jaar verrichtte binnen zijn 

doctoraatsopleiding, voegt de nodige bewijzen toe, en kent zichzelf punten toe volgens de activiteitentabel 
(zie punt 3). Daarbij gelden de volgende algemene regels:   

• er dienen activiteiten ondernomen te worden voor een totaal van minimum 30 punten; 
• enkel disciplinegebonden activiteiten2 zoals vermeld in de activiteitentabel komen in aanmerking; 

• maximum de helft van het totaal aantal punten mag in 1 competentiecategorie behaald worden; 
• er dienen in minstens 4 categorieën van het competentieprofiel punten behaald te worden; 
• er dienen minstens 12 punten behaald te worden door het volgen van doctoraatscursussen in 

competentiecategorie A, ‘Onderzoeksvaardigheden en -technieken’; 
• er dienen minstens 2 punten behaald te worden in competentiecategorie F, ‘Netwerken en 

teamwork’.  
 

  

 
1 In deze leidraad duidt ‘doctorandus’ doctoraatsstudenten van elk gender aan.  
2 De niet-disciplinegebonden cursussen die de doctorandus volgt aan de Antwerp Doctoral School, worden opgenomen in 
het overzicht van de doctoraatsopleiding in SisA met de vermelding NVT (niet van toepassing). Voor deze cursussen 
worden geen punten toegekend in het kader van de doctoraatsopleiding FBE.  

 

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container29801/files/Competentieprofiel.pdf
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/antwerp-doctoral-school/doctoraatsopleiding/
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3. Toegestane activiteiten per competentiecategorie 

Voor de puntentoekenning per activiteit geldt de volgende tabel met de onder punt 4 vermelde specificaties 
en beperkingen. 

 

Code Competenties  Maximum 

punten 

Activiteiten Punten 

A Onderzoeksvaardigheden 
& -technieken 

15 Verplichte cursussen: 12 punten 
o Minimum 6 punten advanced   
o Minimum 6 punten 

methodologisch 
 

Reviewer van WoS manuscript  
 

credits van OO 
(tenzij anders 
bepaald door FDC) 
 
 

1  (max 3)    

B Aanpassen aan 
onderzoeksomgeving 

6 Aanvullende doctoraatscursussen: 
max 6 punten 
 

credits van OO 
(tenzij anders 
bepaald door FDC) 

 

C Onderzoeksmanagement 4 Promotor of copromotor van een 
onderzoeksgerelateerde masterproef 
 

1   

D Persoonlijke 

doeltreffendheid 

15 Publicaties met peerreview: 

o Artikel in WoS-tijdschrift 
o Artikel in VABB-tijdschrift 
 
Andere wetenschappelijke 
publicaties:  
o Boek 
o Hoofdstuk in boek 

o Artikel niet in VABB of WoS, of 
zonder peerreview 

o Full paper in proceeding (geen 

extended abstract) 
o Working paper 
o Wetenschappelijk rapport 

 

Geen punten voor: 
o (Extended) abstract in 

proceeding 
o Populariserend artikel 
o Boekrecensie  

 

 

6   
3  
 
 
 
2   
2 

2 
 
2 

 
2 
2 
 

 
0 
 
0 
0 
 

E Communicatieve 
vaardigheden 

8 Presentaties: 
o met peerreview 
o zonder peerreview 
o poster 
o invited speaker  

 
2 
2 
2 
2   
 

F Netwerken en teamwork 4 Doctoral Day – minimum 2 punten: 
o spreker (presentatie) 
o discussiant 

  waarbij het aantal deelnames als 
spreker ≥ aan het aantal deelnames 
als discussiant 
 

 
1 
1 
 

G Carrièremanagement 0 geen activiteiten binnen de 
doctoraatsopleiding FBE 
 

 

(max 6) 
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4. Specificaties en beperkingen per activiteit 

Voor de activiteiten in de verschillende competentiecategorieën gelden de volgende specificaties: 
 

4.1 Competentiecategorie A. Onderzoeksvaardigheden & -technieken   

o Verplichte cursussen: 

De doctorandus is verplicht om voor 12 punten doctoraatscursussen te volgen met de onderstaande 
specificaties: 

• Eén of meer advanced courses voor een totaal van 6 punten, met evaluatievorm (waarvoor de 
doctorandus moet slagen).3  

• Eén of meer methodologische cursussen voor een totaal van 6 punten, met evaluatievorm (waarvoor 
de doctorandus moet slagen). 

• De verplichte doctoraatscursussen worden ofwel als doctoraatscursus georganiseerd door de Faculteit 
FBE van de Universiteit Antwerpen, ofwel gevolgd aan een andere onderwijsinstelling of organisatie.  

• De FDC-FBE legt de lijst van interne doctoraatscursussen vast. Op voordracht van een departement kan 
de FDC-FBE extra cursussen toevoegen aan deze lijst.  

• Voor externe doctoraatscursussen heeft elke doctorandus de keuze, in samenspraak met de 

promotor(en) en na voorafgaande goedkeuring door de FDC-FBE.  Deze externe cursussen van 
doctoraatsniveau worden voor aanvang van de cursus door de doctorandus ter goedkeuring voorgelegd 
aan de FDC-FBE met de volgende informatie: 
o de cursus maakt deel uit van een doctoraatsprogramma of doctorandi behoren tot het doelpubliek  
o beschrijving van de cursus; 
o aantal studiepunten van de cursus (indien niet voorhanden, het aantal uren studiebelasting; de 

FDC-FBE zal dan aan de hand daarvan het aantal punten toekennen); 

o examenvorm van de cursus;  cursussen zonder examenvorm worden niet aanvaard. 
• De FDC-FBE kan beslissen om voor externe cursussen het aantal punten aan te passen aan de gangbare 

regels van studiebelasting van de Universiteit Antwerpen. 
• De examens voor de ‘advanced’ (6 punten) en methodologische cursussen (6 punten) moeten met goed 

gevolg afgelegd zijn binnen een termijn van 2 volle academiejaren na toelating tot de doctoraatsstudies 
FBE.4 

• Er kunnen maximaal 12 punten voor cursussen ingebracht worden bij competentiecategorie A.  Er 
bestaat een mogelijkheid om extra punten voor cursussen te behalen onder competentiecategorie B (zie 

onder). 

Te vermelden: de titel, docent, universiteit/instituut en behaalde resultaten.  
Bewijsstukken: De doctorandus voegt voor externe cursussen het certificaat of de email met het resultaat 
bij. 
 

o Reviewer van WoS manuscript: 

De doctorandus kan maximaal 3 punten inbrengen voor de beoordeling van een manuscript dat werd 

aangeboden aan een Web of Science tijdschrift.  
• De beoordeling van een manuscript wordt met 1 punt gehonoreerd, ook al heeft de doctorandus 

meerdere versies van het manuscript beoordeeld.   

Te vermelden: de titel van het manuscript en titel van het tijdschrift.  
Bewijsstukken: De doctorandus legt een document voor waaruit de beoordeling van het manuscript en de 
naam van het tijdschrift blijkt. De doctorandus moet persoonlijk worden uitgenodigd voor de review. 
 

  

 
3 Alhoewel “slagen" voldoende is, wordt aan de docenten gevraagd om toch een score op 20 toe te kennen. Deze 
informatie laat de doctoraatscommissie toe om genuanceerd te oordelen over de vorderingen van de doctorandus. 
4 Indien een extra opleidingsprogramma werd opgelegd, begint de termijn van twee academiejaren pas te lopen na het 
extra opleidingsprogramma en/of na het afleggen van eventueel opgelegde examens. Cursussen gevolgd in het kader 
van een extra opleidingsprogramma tellen niet  mee in de doctoraatsopleiding.  
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4.2 Competentiecategorie B. Aanpassen aan onderzoeksomgeving 

o Aanvullende cursussen:  

De doctorandus kan bovenop de verplichte doctoraatscursussen uit competentiecategorie A nog maximaal 6 
punten voor disciplinegebonden cursussen (methodologisch en/of advanced) inbrengen.  
• Deze cursussen voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld voor de cursussen in competentiecategorie 

A.   
• Voor alle doctoraatscursussen die niet aangeboden worden binnen de doctoraatsopleiding FBE, wordt 

vooraf goedkeuring gevraagd aan de FDC-FBE (zie boven).  
• Uitzonderlijk kunnen als aanvullende cursussen ook cursussen uit master-na-master opleidingen (Ma-

na-ma’s), met evaluatievorm (waarvoor de doctorandus moet slagen), worden voorgelegd.  
• Goedgekeurde doctoraatscursussen kunnen ingebracht worden voor het volle aantal studiepunten 

(tenzij de FDC-FBE anders oordeelt). Goedgekeurde cursussen uit Ma-na-ma’s kunnen ingebracht 

worden voor de helft van de studiepunten. Cursussen uit initiële masters (Ma-na-ba's) leveren geen 
punten op.  

• Aanvullende cursussen dienen met goed gevolg afgerond te zijn alvorens het proefschrift wordt 
neergelegd. 

Te vermelden: de titel, docent, universiteit/instituut en behaalde resultaten.  
Bewijsstukken: De doctorandus voegt voor externe cursussen het certificaat of de email met het resultaat 

bij. 
 
4.3 Competentiecategorie C. Onderzoeksmanagement 

o Promotor of copromotor van een onderzoeksgerelateerde masterproef: 

De doctorandus kan maximaal 4 punten inbrengen als promotor of copromotor van een 
onderzoeksgerelateerde masterproef behaald aan de Universiteit Antwerpen of Antwerp Management School. 
• De begeleiding van een masterproef als promotor of copromotor wordt gehonoreerd met 1 punt.   
• De individuele doctoraatscommissie (IDC) bevestigt dat de begeleide masterproef onderzoeks-

gerelateerd is. 

Te vermelden: de titel van de thesis, de naam van de masterstudent en de namen van de (co)promotoren. 
Bewijsstukken: De doctorandus legt een kopie voor van de lijst van begeleide masterproeven, met 
vermelding van de (co)promotoren, en een bevestiging door de promotor of de voorzitter van de individuele 

doctoraatscommissie dat de begeleide masterproef onderzoeksgerelateerd is. 
 
4.4 Competentiecategorie D. Persoonlijke doeltreffendheid 

o Publicaties:  

De doctorandus kan maximaal 15 punten inbrengen voor wetenschappelijke publicaties. 
• Alleen publicaties opgenomen in de academische bibliografie van de Universiteit Antwerpen worden 

gehonoreerd. 
• Artikels in of Science tijdschriften worden gehonoreerd met 6 punten per publicatie. 
• Artikels in tijdschriften opgenomen in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en 

Humane Wetenschappen (VABB-SHW), met peer review, worden gehonoreerd met 3 punten per 
publicatie. 

• Andere wetenschappelijke publicaties (boek, hoofdstuk in boek, artikel niet in VABB of WoS, artikel 
zonder peerreview, full paper in proceeding, working paper, rapport) worden gehonoreerd met 2 punten 

per publicatie. Voor deze publicaties kunnen maximaal 6 punten worden ingebracht.  

• Proceedings met (extended) abstracts, populariserende artikels en boekrecensies worden niet 
gehonoreerd, ook al worden deze publicaties opgenomen in de academische bibliografie. 

Te vermelden: de volledige referentie, het type publicatie. 
Bewijsstukken: De doctorandus geeft de publicatie door aan de bibliotheek van de Universiteit Antwerpen 
voor opname in de academische bibliografie en vermeldt de betreffende URL als bewijs.  

 
4.5 Competentiecategorie E. Communicatieve vaardigheden 

o Presentaties op wetenschappelijke bijeenkomsten:  

De doctorandus kan maximaal 8 punten inbrengen voor presentaties op wetenschappelijke bijeenkomsten. 

https://www.uantwerpen.be/nl/bibliotheek/diensten/publiceren/academische-bibliogr/
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• Een voordracht op een wetenschappelijke bijeenkomst (presentatie of poster) wordt gehonoreerd met 

2 punten. 

• Onder wetenschappelijke bijeenkomst wordt verstaan: een bijeenkomst van onderzoekers uit 
verschillende onderwijs- of onderzoeksinstellingen in zowel binnen- als buitenland. 
 

Te vermelden: de titel van de presentatie, de naam van de conferentie, plaats, datum. 
Bewijsstukken: De doctorandus legt een certificaat van deelname voor, waarop de naam van de spreker(s) 

en de titel van de presentatie vermeld worden, of bezorgt (een weblink naar) het conferentieprogramma 
waarin de naam van de spreker(s) en de titel van de presentatie vermeld worden.  
 
4.6 Competentiecategorie F. Netwerken en teamwork 

o Actieve deelname aan de jaarlijkse Doctoral Day: 

De doctorandus kan maximaal 4 punten inbrengen voor actieve deelname aan de jaarlijkse Doctoral Day van 
de Faculteit FBE. Actieve deelname voor minimaal 2 punten is verplicht.  

• Op de Doctoral Day is elke doctorandus aanwezig tenzij hij in het buitenland verblijft of verhinderd is 
wegens een andere verplichting in het kader van zijn onderzoek. 

• Een bijdrage als spreker of discussiant op de Doctoral Day levert 1 punt op.  
• De doctorandus kan meerdere keren optreden als sprekers of discussiant op de Doctoral Day. Op het 

einde van de doctoraatsopleiding dient het aantal presentaties evenwel groter dan of gelijk te zijn aan 
het aantal deelnames als discussiant.  

• Voor de doctorandus die, door een beperkt verblijf in België, nooit in de mogelijkheid is om deel te 
nemen aan de Doctoral Day, kan de promotor aan de FDC-FBE de toestemming vragen om de deelname 
aan de Doctoral Day te vervangen door een doctoraal seminarie. Enkel presentaties op een 

onderzoeksseminarie in een academische onderwijs- of onderzoeksinstelling komen hiervoor in 
aanmerking. De student nodigt de individuele doctoraatscommissie voor het doctoraal seminarie uit. 
Een door de FDC-FBE goedgekeurd seminarie wordt gehonoreerd met twee punten. 

• Andere seminaries kunnen niet gehonoreerd worden. 
 
Te vermelden: deelname als spreker of discussant; bij deelname als spreker: de titel van je presentatie. 

Bij een vervangend seminarie: de titel van de presentatie, de naam van het seminarie, plaats, datum. 
Bewijsstukken: Voor actieve deelname aan de Doctoral Day hoeft de doctorandus geen bewijsstuk voor te 
leggen. De deelname wordt door de facultaire doctoraatsadministratie nagekeken. 

Voor een doctoraal seminarie legt de doctorandus de toelating van de FDC-FBE en het programma van het 
doctoraal seminarie voor, waarin de spreker en presentatie vermeld worden.   
 
4.7 Competentiecategorie G. Carrièremanagement 

Er worden in competentiecategorie G geen activiteiten gehonoreerd binnen de doctoraatsopleiding FBE. 
 

5. Overgangsmaatregelen 

Na de voortgangsrapportering van 2017 werd voor alle actieve doctorandi een tussentotaal opgemaakt van 
de punten behaald binnen de doctoraatsopleiding volgens het oude model. De behaalde punten in het oude 
model blijven gelden, ook indien deze de nieuwe maxima overschrijden. Alle doctorandi volgen vanaf de 
voortgangsrapportering 2018 evenwel het vernieuwde model van de doctoraatsopleiding met de 
puntentelling volgens de competentiecategorieën.   
 

 


