Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen

Aanvullend reglement doctoraat en doctoraatsopleiding

I.

Algemene bepalingen

Art. 1.
Toepassingsgebied

Art. 2.
Bevoegde
raden en
commissies

Dit reglement is van toepassing op de doctoraatsstudies aan
het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen van
de Universiteit Antwerpen, hierna ook IOIW genoemd. Deze
studies omvatten de doctoraatsopleiding en het doctoraat op
proefschrift. Dit reglement is aanvullend bij de decretale
bepalingen zoals voorzien in het decreet van 04-04-2003
betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen in verband met het behalen van de academische
graad van doctor en bij het doctoraatsreglement van de UA
(goedgekeurd door de Onderwijsraad UA dd. [16-12-2008], de
Onderzoeksraad dd. [12.01.2009] en door de Raad van
Bestuur UA dd. [12-01-2009]), en houdt rekening met de UAbasisnota inzake doctoraatsopleiding (goedgekeurd door de
Onderwijsraad UA dd. [08-06-2004], de Onderzoeksraad UA
dd. [14-06-2004] en door de Raad van Bestuur UA dd. [29-062004]).

Binnen het IOIW zijn de volgende raden en commissies
bevoegd voor de doctoraatsstudies:
 de instituutsraad (IR)
 de doctoraatsopleidingscommissie (DIOIW)
 de individuele doctoraatscommissie (IDC).
De bevoegdheden van de verschillende raden en commissies in
verband met de doctoraatsstudies komen in de volgende
artikelen aan bod.

Art. 3.
Beslissingsbevoegdheid
Instituutsraad

De instituutsraad (IR) heeft inzake doctoraatsstudies
beslissingsbevoegdheid over:
§1. de toelating tot de doctoraatsstudies, op basis van een
geschiktheidsonderzoek van de kandidaat (cf. artikel 9
van het UA-doctoraatsreglement);
§2. het aanduiden van de promotor(en) van het proefschrift
(cf. Art. 15 van het UA-doctoraatsreglement)
§3. de samenstelling van de individuele doctoraatscommissies
(IDC) en de aanduiding van de voorzitter (cf. artikel 17
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§4.

§5.

§6.

§7.

§8.

§9.

§10.

§11.

§12.

Art. 4.
Beslissingsbevoegdheid
Doctoraats
Opleidings
Commissie

en 18 van het UA-doctoraatsreglement);
de samenstelling van de doctoraatsjury en het aanduiden
van de voorzitter (cf. artikel 27 en 28 van het UAdoctoraatsreglement).
het eventueel opleggen van een opleidingsprogramma
tijdens het doctoraat voor kandidaten die vallen onder
artikel 10 van het UA-doctoraatsreglement;
het
eventueel
opleggen
van
een
voorbereidingsprogramma voor kandidaten die vallen
onder artikel 11 of artikel 13 van het UAdoctoraatsreglement;
het samenstellen van de doctoraatsopleidingscommissie
(DIOIW), die bestaat uit het Dagelijks Bestuur van het
IOIW aangevuld met de voorzitters van Onderzoeks- en
Onderwijscommissies;
het aanduiden van de instituutscoördinator doctoraten
(ICD),
die
tevens
voorzitter
is
van
de
doctoraatsopleidingscommissie (DIOIW) (cf. Art. 21. van
dit aanvullend reglement), en het IOIW vertegenwoordigt
in de Raad van de Antwerpse Doctoraatsschool (rADS);
de goedkeuring van de evaluatieverslagen van de
individuele doctoraatscommissie (IDC) naar aanleiding
van de jaarlijkse voortgangsverslag van het doctoraat (cf.
artikel 22 van het UA-doctoraatsreglement);
de toelating tot het neerleggen van het proefschrift in een
vreemde
taal
(cf.
artikel
24
van
het
UAdoctoraatsreglement);
het vastleggen van de gegevens van de openbare
verdediging van het proefschrift (cf. artikel 26 van het
UA-doctoraatsreglement);
het al dan niet opvolgen van het advies verstrekt door de
doctoraatsopleidingscommissie (DIOIW) en de individuele
doctoraatscommissie (IDC).

De doctoraatsopleidingscommissie (DIOIW) heeft inzake
doctoraatsstudies beslissingsbevoegdheid over:
§1. de coördinatie en organisatie van onderdelen van de
doctoraatsopleiding;
§2. de opvolging van het eventuele opleidingsprogramma van
de betrokken doctorandus zoals bepaald door de
instituutsraad (IR) (Art. 1.§5);
§3. het
al
dan
niet
geslaagd
zijn
voor
het
voorbereidingsprogramma dat door de instituutsraad (IR)
kan worden opgelegd aan kandidaten die vallen onder
Art. 1.§6 van dit aanvullend reglement;
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§4. het bepalen van het puntengewicht van de activiteiten die
in aanmerking komen voor de doctoraatsopleiding;
§5. de evaluatie en de goedkeuring van het dossier
doctoraatsopleiding en de uitreiking van het getuigschrift
doctoraatsopleiding;
§6. het beheer van de financiën van het budget
doctoraatsopleiding (in overleg met de andere facultaire
doctoraatsopleidingscommissies)
§7. de punten in Art. 6 van dit aanvullend reglement, zoals
geadviseerd door de instituutscoördinator doctoraten
(ICD).

Art.5.
Adviesbevoegdheid
Individuele
Doctoraats
Commissie

De individuele doctoraatscommissie (IDC) heeft inzake
doctoraatsstudies adviesbevoegdheid naar de instituutsraad
(IR) over:
§1. de evaluatie van het jaarlijkse voortgangsverslag over het
doctoraat van de betrokken doctorandus (cf. artikel 22
van het UA-doctoraatsreglement);
§2. Geschillen tussen doctorandus en promotor (cf. artikels
14 en 47 van het UA-doctoraatsreglement).

Art. 6.
Adviesbevoeghheid
Instituutscoördinator
doctoraten

De instituutscoördinator doctoraten (ICD) heeft inzake
doctoraatsstudies
adviesbevoegdheid
naar
de
doctoraatsopleidingscommissie (DIOIW) over:
§1. de evaluatie van het jaarlijkse voortgangsverslag over de
doctoraatsopleiding van de betrokken doctorandus (cf.
artikel 23 van het UA-doctoraatsreglement.
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II. Toelatingsvoorwaarden

Art. 7.
Doctoraatsstudies

De doctoraatsstudies aan het IOIW staan open voor iedere
kandidaat die voldoet aan de voorwaarden zoals voorzien in
artikel 67 van het decreet van 04-04-2003 betreffende de
herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, én
die bovendien na een geschiktheidsonderzoek door de
instituutsraad (IR) de expliciete toelating heeft verkregen.

Art. 8.
Geschiktheidsonderzoek

Het geschiktheidsonderzoek van een kandidaat door de
instituutsraad (IR) gebeurt op basis van een dossier zoals
bepaald door artikel 9, 10, 11 of 13 van het UAdoctoraatsreglement. Een taaltest kan deel uitmaken van het
geschiktheidsonderzoek.

Art. 9.
Bekendmaking
resultaat
geschiktheidsonderzoek

Het resultaat van het geschiktheidsonderzoek moet binnen
een redelijke termijn meegedeeld worden aan de kandidaat.
Als redelijke termijn wordt 6 weken vooropgezet. Indien het
resultaat van het geschiktheidsonderzoek in het kader van
artikel 9 of 10 van het UA-doctoraatsreglement niet binnen
de drie maanden aan de kandidaat wordt meegedeeld, wordt
steeds uitgegaan van een positieve beslissing. Dit laatste
geldt niet voor het geschiktheidsonderzoek dat verricht wordt
in het geval van artikel 11 of 13 van het UAdoctoraatsreglement, hoewel hier ook gestreefd moet worden
naar een beslissing binnen een redelijke termijn.

Art. 10.

Indien de instituutsraad (IR) een extra opleidingsprogramma
oplegt aan de kandidaat (zie Art. 1.§5 in dit aanvullend
reglement), deelt zij dit samen met het resultaat van het
geschiktheidsonderzoek mee aan de kandidaat. Dit
opleidingsprogramma omvat maximum 60 studiepunten en
maakt deel uit van de doctoraatsopleiding van de kandidaat.
De instituutsraad (IR) legt tevens de termijn vast waarbinnen
het opleidingsprogramma moet voltooid zijn. De kandidaat zal
het onderwijssecretariaat van het IOIW contacteren voor de
praktische afspraken in verband met het te volgen
lessenpakket.

Art. 11.

Indien de instituutsraad (IR) een voorbereidingsprogramma
met examens oplegt aan de kandidaat (zie Art. 1.§6 in dit
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aanvullend reglement), deelt zij dit samen met het resultaat
van het geschiktheidsonderzoek mee aan de kandidaat. Dit
voorbereidingsprogramma omvat maximum 60 studiepunten.
In gemotiveerde gevallen kunnen EVC’s en/of EVK’s worden
ingebracht voor een deel of het geheel van het
voorbereidingsprogramma. Dit voorbereidingsprogramma kan
geen deel uitmaken van de doctoraatsopleiding van de
kandidaat.
Het
met
succes
voltooien
van
het
voorbereidingsprogramma is een absolute voorwaarde voor
de inschrijving voor de voorbereiding van het proefschrift. De
kandidaat zal zich bij de studentenadministratie met een
diplomacontract registreren voor de onderdelen in dit
voorbereidingsprogramma. De doctoraatsopleidingscommissie
(DIOIW) is de examencommissie voor dit programma.

Art. 12.
Samenstelling
Individuele
doctoraatscommissie

De individuele doctoraatscommissie (IDC) wordt door
instituutsraad (IR) samengesteld op het moment dat
kandidaat wordt toegelaten om zich in te schrijven
doctoraatsstudent, zoals gespecificeerd in artikels 9, 10,
en 13 van het UA-doctoraatsreglement.

5

de
de
als
11

Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen

III. Doctoraatsopleiding

Art. 13.
Algemene regels,
specificaties en
beperkingen

Binnen de doctoraatsopleiding dient de doctorandus zijn
competenties als jonge 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 hiervoor onderneemt. Om de
doctoraatsopleiding met vrucht doorlopen te hebben, moet de
doctorandus een activiteitendossier indienen waarvoor
volgende algemene regels gelden:
•
er moeten activiteiten ondernomen zijn voor een totaal
van minimum 30 punten.
•
er moet in minstens 4 categorieën van het
competentieprofiel telkens minimum 1 punt behaald zijn.
•
maximum de helft van het totaal aantal punten mag in
1 competentiecategorie behaald zijn.
Competentiecategorieën (uit het competentieprofiel)
A. Onderzoeksvaardigheden en -technieken
B. Aanpassen aan onderzoeksomgeving
C. Onderzoeksmanagement
D. Persoonlijke doeltreffendheid
E. Communicatieve vaardigheden
F. Netwerken en teamwerk
G. Carrièremanagement
Voor de doctoraatsopleiding geldt verder onderstaande tabel
met de specificaties en beperkingen zoals opgenomen in
artikel 16 tot en met 19 van dit aanvullend reglement.
Rubrieken
1. Opleidingen
1.1. Opleidingen
1.2. Taalopleidingen (totaal: max. 9)
1.2. Lezingen en vergelijkbaar (totaal:
max 9)
1.3. Onderzoeksverblijven (totaal: max
9)
2. Onderwijstaken
2.1. Thesisbegeleiding en beoordeling
2.2. Thesisbeoordeling (2de lezer)
2.3. Doceren in het hoger onderwijs
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Punten per
activiteit
0,1p/uur
0,1p/uur
0,1p/uur
1p/5wd

2
0,5
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2.4. Begeleiden van studenten
2.5. Navorming & professionalisering
3. Onderzoeksactiviteiten
(waaronder publicaties)
4. Wetenschapscommunicatie

max 4
0,1p/uur max 4
0,2p/uur
max 4
max 4
max 3

Art. 14.
Activiteiten

Binnen de doctoraatsopleiding van het IOIW worden
activiteiten gehonoreerd, met volgende verdeling:
 totaal aan activiteiten van (minimum) 30 punten.
 discipline-gebonden activiteiten: minimum van 17 punten
 niet-discipline-gebonden activiteiten: minimum van 7
punten

Art. 15.
Algemene
specificaties

Algemeen gelden volgende specificaties:
 De punten per activiteit, vastgesteld door het IOIW, gelden
voor alle doctorandi van het instituut. De individuele
doctoraatscommissie (IDC) heeft steeds het recht om
aanpassingen aan de door IOIW vastgestelde punten te
vragen.
 Activiteiten, gevolgd na het behalen van het diploma dat
toegang verschaft tot de inschrijving voor de voorbereiding
van het proefschrift maar vóór de effectieve inschrijving
kunnen geheel of gedeeltelijk voor honorering in het kader
van de doctoraatsopleiding in aanmerking komen. Dergelijke
gemotiveerde aanvragen tot honorering moeten door de
doctorandus bij de start van het doctoraat aan de
doctoraatsopleidingscommissie (DIOIW) worden voorgelegd.
 Alhoewel de vrijheid van keuze fundamenteel is in de
doctoraatsopleiding, kan door het IOIW binnen bepaalde
rubrieken van de tabel een beperkte verplichting worden
opgelegd. De verplichting moet steeds in het voordeel van
de meerderheid van de doctorandi zijn, duidelijk vermeld
worden bij de desbetreffende activiteiten en rekening
houden met de basisbeginselen van de doctoraatsopleiding.

Art. 16.
Specificaties
opleidingen

Voor rubriek 1 (opleidingen) gelden volgende specificaties:
 Lezingen (ook onder de vorm van studiedagen, workshops,
nascholingen, congressen,..) kunnen in aanmerking komen
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voor rubriek 1 indien er een bewijs van actieve participatie
in het dossier aanwezig is (bijvoorbeeld een kritische
bespreking, een kopie van de eigen notities, een kort
verslag, een bewijs van betaling, deelnemerslijst...).
 Vergaderingen zijn geen lezingen of opleidingen.
 Onderzoeksverblijven kunnen op basis van een bewijs van
actieve participatie eveneens onder rubriek 1 gehonoreerd
worden. De honorering wordt voorzien per geheel van 5
werkdagen.

Art. 17.
Specificaties
onderwijstaken

Voor
rubriek
2
(onderwijstaken)
gelden
volgende
specificaties:
 De inspanningen moeten gecontroleerd en bevestigd worden
door de promotor;
 De doctoraatsopleidingscommissie (DIOIW) beoordeelt het
puntengehalte van elke academische onderwijstaak;
 Hieronder kan ook de presentatie van het eigen onderzoek
binnen het eigen departement of binnen een les op vraag
van de titularis van het vak gehonoreerd worden.

Art. 18.
Specificaties
onderzoeksactiviteiten

Voor rubriek 3 (onderzoeksactiviteiten) gelden volgende
specificaties:
 Publicaties
kunnen
maar
gehonoreerd
worden
na
aanvaarding (bewijs van editor of kopie van publicatie). De
grootte van de honorering is afhankelijk van de bijdrage van
de auteur aan de publicatie en het type publicatie.
 Projectrapporten kunnen in aanmerking komen voor zover
ze gepubliceerd, toegankelijk en/of verkrijgbaar zijn.
 Journal editor, lid van een editorial board, referee of
reviewer van publicaties of discussiant op wetenschappelijke
bijeenkomsten worden ook gehonoreerd.
 Abstracts van congressen, verslagen of aanvragen komen
niet in aanmerking.

Art. 19.
Specificaties
wetenschapscommunicatie

Voor rubriek 4 (wetenschapscommunicatie) gelden volgende
specificaties:
 Hiervoor komen in aanmerking o.a. posters en presentaties
op
wetenschappelijke
en
wetenschapspopulariserende
bijeenkomsten maar ook de actieve betrokkenheid bij de
organisatie van dergelijke bijeenkomsten kan gehonoreerd
worden.
 De grootte van de honorering is afhankelijk van het soort
congres (internationaal, nationaal,...)
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 Presentaties
op
werkvergaderingen
onderzoeksgroep tellen niet mee.

van

de

eigen

Art. 20. Vrijstelling In zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen kandidaten
met bijzondere kwalificaties worden vrijgesteld van de
verplichtingen en beperkingen zoals opgenomen in artikel 16
tot
en
met
19.
Hierover
beslist
de
doctoraatsopleidingscommissie (DIOIW) op basis van een
gemotiveerd voorstel, gestaafd met de nodige stukken.
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IV. Jaarlijkse evaluatie van de doctoraatsstudies en de
doctoraatsopleiding

Art. 21
Jaarlijkse
evaluatie

Om de jaarlijkse evaluatie in goede banen te leiden stelt de
IR binnen het instituut een coördinator doctoraten aan. Deze
instituutscoördinator doctoraten (ICD) is tevens voorzitter
van de doctoraatsopleidingscommissie (DIOIW).

Art. 22.
Voortgangsrapport

Elk jaar vóór 1 mei dient elke doctorandus elektronisch een
voortgangsrapport
in
bij
de
voorzitter
van
de
doctoraatsopleidingscommissie (DIOIW). Voor het indienen
wordt gebruik gemaakt van een standaardformulier dat
daartoe elektronisch ter beschikking wordt gesteld vanuit de
IR. Dit standaardformulier bevat instructies betreffende het
indienen van het rapport.

Art. 23.

In het eerste deel van het voortgangsrapport toont de
kandidaat aan welke onderzoeksactiviteiten hij/zij heeft
verricht in het kader van zijn/haar doctoraatsproject,
vermeldt hij/zij hoe het eigenlijke onderzoek is gevorderd en
geeft een planning voor de nabije toekomst weer. Tevens
vermeldt het tweede deel van het rapport de activiteiten die
werden gevolgd en die in aanmerking kunnen komen voor de
doctoraatsopleiding, zoals beschreven in artikel 16 tot en met
19 van dit aanvullend reglement.

Art. 24.
Aanvullend
gesprek

De
individuele
doctoraatscommissie
(IDC)
of
de
doctoraatsopleidingscommissie (DIOIW) kan tijdens de
beoordeling van het voortgangsrapport de doctorandus
uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. De doctorandus kan
eveneens een persoonlijk gesprek aanvragen.

Art. 25.
Evaluatie
voortgang

Op basis van het eerste deel van het rapport, en eventueel
het gesprek, evalueert de individuele doctoraatscommissie
(IDC) de doctoraatsstudent, en oordeelt of de doctorandus
voldoet om het doctoraatstraject verder te zetten. Tevens kan
de individuele doctoraatscommissie (IDC) opmerkingen
formuleren
bij
de
vermelde
activiteiten
van
de
doctoraatsopleiding. Voor het verslag van de individuele
doctoraatscommissie (IDC) zal een standaardformulier
elektronisch ter beschikking worden gesteld vanuit de
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instituutsraad (IR).

Art. 26.

Ten laatste op 1 juni bezorgt de voorzitter van de individuele
doctoraatscommissie (IDC) een beperkt verslag aan de
instituutscoördinator doctoraten (ICD). Aan de betrokken
doctoraatsstudent wordt een elektronische kopie bezorgd. De
verslagen worden voor gezamenlijke bespreking voorgelegd
op de eerstvolgende vergadering van de instituutsraad (IR).
De
instituutsvoorzitter
doet
een
beroep
op
de
instituutscoördinator doctoraten (ICD) voor controle op de
ingediende verslagen. Aansluitend op de instituutsraad (IR)
contacteert de instituutscoördinator doctoraten (ICD)
doctorandi
en/of
voorzitters
van
individuele
doctoraatscommissies waarvan het voortgangsrapport of het
beoordelingsverslag ontbreken of onvolledig zijn en verzoekt
deze in te dienen tegen 1 september. Deze dossiers worden
behandeld in de eerstvolgende IR.

Art. 27.

Op basis van het tweede deel van het voortgangsrapport
(over de voortgang van de doctoraatsopleiding), en eventueel
een gesprek, evalueert de doctoraatsopleidingscommissie
(DIOIW) de voortgang van de doctoraatsopleiding.

Art. 28.

Ten laatste op 1 juni bezorgt de instituutscoördinator
doctoraten (ICD) een beperkt verslag met beoordeling aan de
doctoraatsopleidingscommissie (DIOIW). Op de eerstvolgende
vergadering worden de verslagen besproken.

Art. 29.
Negatieve
beoordeling

In het geval van een negatieve beoordeling door de
individuele
doctoraatscommissie
(IDC)
of
de
doctoraatsopleidingscommissie (DIOIW), kan respectievelijk
de
doctoraatsopleidingscommissie
(DIOIW),
of
de
instituutsraad (IR) de rector adviseren een verdere
inschrijving te weigeren (cf. artikel 22 en 23 van het UAdoctoraatsreglement).
Evenwel
moet
de
betrokken
doctorandus vooraf de kans krijgen om gehoord te worden
door
respectievelijk
de
doctoraatsopleidingscommissie
(DIOIW) of de instituutsraad (IR). De doctorandus kan zich
laten bijstaan door de centrale ombudspersoon voor de
doctorandi.

Art. 30.

Doctorandi van wie het dossier doctoraatsopleiding aan de
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voorwaarden van de doctoraatsopleiding voldoet, zullen door
de instituutscoördinator doctoraten (ICD) worden uitgenodigd
om een volledig dossier in te dienen. Dit volledige dossier
moet vergezeld zijn van een minimum aan bijlagen die de
juistheid van de vermelde activiteiten ondersteunen.
Suggesties betreffende de aard en vorm van deze bijlagen
zijn te vinden op de website van de Antwerpse
Doctoraatsschool (www.ua.ac.be/ADS). De (gecorrigeerde)
resultaten van de evaluatie doctoraatsopleiding worden
voorgesteld
op
de
eerstvolgende
doctoraatsopleidingscommissie (DIOIW) vergadering.
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V.

V Doctoraal proefschrift

Art. 31.
Layout

Gepubliceerde artikels van de desbetreffende doctorandus
kunnen integraal deel uitmaken van het proefschrift. Het
proefschrift moet een homogene lay-out vertonen.

Art. 32.
Drukkosten

De drukkosten van het proefschrift zijn in principe ten laste
van de doctorandus. Eventueel wordt een tussenkomst vanuit
het IOIW voorzien. De doctorandus dient hiervoor zelf contact
op te nemen met het IOIW.

Art. 33.
Voorverdediging

Een voorverdediging maakt geen deel uit van de evaluatie van
het proefschrift in het IOIW.

Art. 34.
Negatieve
beoordeling

In het geval van een negatieve beoordeling van het
(ontwerp)proefschrift door de doctoraatscommissie of de
doctoraatsjury wordt de procedure betreffende de openbare
verdediging van het proefschrift opgeschort. De betrokken
commissie deelt schriftelijk aan de kandidaat mee welke
stappen noodzakelijk zijn om de procedure te kunnen
heropstarten. Tevens bepaalt de commissie wie de uitvoering
van deze stappen zal controleren (voorzitter of voltallige
commissie).
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