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Aanvullend doctoraatsreglement van de 
Faculteit Ontwerpwetenschappen (OW)  

  
Goedgekeurd op de Faculteitsraad Ontwerpwetenschappen van 22 januari 2020  
  
  
 I  Algemene bepalingen  
  

Art. 1. Dit reglement is van toepassing op de doctoraatsstudies aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen 
van de Universiteit Antwerpen. Deze studies omvatten de doctoraatsopleiding en het doctoraatsonderzoek 
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 (algemeen 
doctoraatsreglement Universiteit Antwerpen), goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Universiteit 
Antwerpen dd. 30.01.2018.  

  
Art. 2. Binnen de faculteit Ontwerpwetenschappen (FOW) zijn de volgende raden en commissies bevoegd 
voor de doctoraatsstudies: de individuele doctoraatscommissies (IDC), de facultaire doctoraatscommissie 
(FDC) en de faculteitsraad (FROW). De bevoegdheid van de verschillende raden en commissies wordt in 
dit facultair reglement toegelicht.  

  
  

 II  Toelatingsvoorwaarden  
  

Art. 3. De doctoraatsstudies aan de faculteit Ontwerpwetenschappen staan open voor iedere kandidaat 
die voldoet aan de voorwaarden zoals voorzien in het algemeen doctoraatsreglement (Universiteit 
Antwerpen) én die bovendien na een geschiktheidsonderzoek door de FROW de expliciete toelating heeft 
verkregen.  

  
Art. 4. Het geschiktheidsonderzoek van een kandidaat door de FROW gebeurt op basis van een dossier 
zoals bepaald door artikels 8 en 9 van het algemeen doctoraatsreglement. Een taaltest kan deel uitmaken 
van het geschiktheidsonderzoek.  

  
Art. 5. Het resultaat van het geschiktheidsonderzoek moet binnen een redelijke termijn meegedeeld 
worden aan de kandidaat. Indien het resultaat van het geschiktheidsonderzoek in het kader van artikels 
8 of 9 van het algemeen doctoraatsreglement niet binnen de drie maanden aan de kandidaat wordt 
meegedeeld, wordt steeds van een positieve beslissing uitgegaan.  

 
Art. 6. Indien de FROW een voorbereidingsprogramma oplegt aan de kandidaat, deelt zij dit samen met het 
resultaat van het geschiktheidsonderzoek mee aan de kandidaat. Het voorbereidingsprogramma en de 
bijhorende termijn en voorwaarden (slagen voor examens, …) worden opgemaakt door de FDC. De 
kandidaat schrijft zich bij de studentenadministratie met een diplomacontract registreren voor de 
onderdelen in dit voorbereidingsprogramma. De opleidingscommissie die hiervoor bevoegd is, duidt de 
examencommissie aan die hiervoor bevoegd is.   
  
Art.7. De samenstelling van de IDC (zie addendum 1) wordt door de FROW bekrachtigd op het moment dat 
de kandidaat wordt toegelaten om zich in te schrijven als doctorandus1, zoals gespecificeerd in artikels 8 
t.e.m. 12 van het algemeen doctoraatsreglement.  

                                                           
1 In dit reglement duidt ‘doctorandus’ doctoraatsstudenten van elk gender aan.  

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container29801/files/Algemeen%20doctoraatsreglement%20RvB%2030_01_2018(5).pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container29801/files/Algemeen%20doctoraatsreglement%20RvB%2030_01_2018(5).pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container29801/files/Algemeen%20doctoraatsreglement%20RvB%2030_01_2018(5).pdf
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 III  Jaarlijkse evaluatie van het doctoraatsonderzoek en de doctoraatsopleiding  
  
Art. 8. Om de jaarlijkse evaluatie in goede banen te leiden stelt de FROW een academische coördinator 
doctoraten aan. Deze coördinator is tevens voorzitter van de FDC. De FDC stelt jaarlijks de peer 
reviewcommissie aan, die het voortgangsrapport doctoraatsopleiding van advies voorziet.   
  
Art. 9. De verslaggeving van de voortgang van het doctoraat wordt opgedeeld in 2 delen: de 
onderzoekscomponent en de opleidingscomponent (doctoraatsopleiding). Elke doctorandus dient 
jaarlijks vóór 1 mei een beknopt voortgangsrapport in van het doctoraatsonderzoek en een 
voortgangsrapport van de doctoraatsopleiding, via het online Studenten Informatie Systeem (SisA).  In het 
voortgangsrapport Onderzoek toont de doctorandus aan (1) welke onderzoeksactiviteiten hij/zij heeft 
verricht in het kader van het doctoraatsproject en hoe het eigenlijke onderzoek is gevorderd tegenover 
het jaar voordien en geeft (2) een concrete planning voor de toekomst weer. De voortgang van het 
doctoraatsonderzoek wordt binnen de zes weken door de IDC geëvalueerd. Er kan een persoonlijk gesprek 
plaats vinden op verzoek van de IDC of op verzoek van de kandidaat zelf.  
Het voortgangsrapport Doctoraatsopleiding wordt geëvalueerd door een facultaire peer reviewcommissie, 
die een verslag overmaakt aan de FDC.   
  
Art. 10. Het resultaat van de evaluatie van de voortgang in de doctoraatsopleiding én in het 
doctoraatsonderzoek worden binnen de FDC besproken, die vervolgens een advies voorlegt aan de FROW 
(cf. art. 20 en 21 van het algemeen doctoraatsreglement).  
  
  

 V  Doctoraatsproefschrift en openbare verdediging  
  

Art. 11. De FROW vaardigt richtlijnen uit over welke en hoeveel academische publicaties vereist zijn.  
  

Art. 12. De voorverdediging van het proefschrift maakt deel uit van de evaluatie van het proefschrift in 
de faculteit Ontwerpwetenschappen. De procedure betreffende de voorverdediging is als volgt:  

1. De samenstelling van de doctoraatsjury wordt voorgelegd ter goedkeuring op de 
FROW vooraleer de doctorandus de procedure tot verdediging start (art. 30 van het 
algemeen doctoraatsreglement), samen met een tijdspad waarin de mogelijke 
(indien de IDC positief adviseert) datum van de voorverdediging is opgenomen;  

2. Na de indiening van het ontwerp-proefschrift brengt de IDC binnen de vier weken 
schriftelijk advies uit over de toelating tot de procedure voor de voorverdediging 
van het proefschrift (art. 31 van het algemeen doctoraatsreglement);  

3. In geval van een gunstige beslissing (evt met aanpassingen) mag het 
ontwerpproefschrift naar de doctoraatsjury volgens de richtlijnen van art 31. van 
het algemeen doctoraatsreglement;  

4. De doctoraatsjury beslist binnen de zes weken na indiening of ze instemt met de 
openbare verdediging. Hiervoor baseert de jury zich op de voorverdediging. De 
voorverdediging vindt plaats binnen de zes weken na de gunstige beslissing van de 
IDC;  

5. De voorverdediging kan tot de volgende beslissingen leiden:  
  

a. het ontwerp-proefschrift wordt aanvaard zonder verdere voorwaarden;  
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b. het ontwerp-proefschrift wordt aanvaard met een aantal beperkte 
aanpassingen (minor revision). De verantwoordelijkheid over de revisie ligt 
bij de promotor(en);  

c. het ontwerp-proefschrift wordt aanvaard onder voorbehoud van een 
aantal belangrijke aanpassingen (major revision). De voltallige jury moet 
akkoord gaan met de revisie vooraleer het proefschrift wordt toegelaten 
tot de openbare verdediging;  

d. het ontwerp-proefschrift wordt geweigerd en zal na grondige revisie 
opnieuw worden onderworpen aan een voorverdediging. Deze revisie dient 
te gebeuren binnen 4 weken.  

  
  
 VI  Bijzondere bepalingen  
  

Art. 13. Bij aanvang van de tweede helft van het vierde onderzoeksjaar [het zesde onderzoeksjaar in het 
geval van mandaatassistenten met een 6-jarig onderzoekstraject] nodigt het facultair secretariaat de 
doctorandus uit (met kopie aan voorzitter IDC en FCD) om een beknopt verslag in te dienen bij de leden 
van de IDC, en dit uiterlijk 4 maanden voor het eind van het vierde onderzoeksjaar. Dit verslag (maximaal 
1 pagina, plus lijst van publicaties en congresbijdragen) geeft de stand van zaken van het onderzoek weer 
en geeft een concrete planning voor het afwerken van het doctoraat. Indien de IDC op basis van het verslag 
onvoldoende overtuigd is van de voortgang van het doctoraat, kan zij een mondelinge rapportering door 
de student vragen.  
De rapportering in het vierde onderzoeksjaar [het zesde onderzoeksjaar in het geval van 
mandaatassistenten met een 6-jarig onderzoekstraject] vervalt indien de student binnen de 
vooropgestelde termijn (4 maanden voor het eind van het 4de respectievelijk 6e onderzoeksjaar) een 
leesversie van het proefschrift indient bij de IDC, of indien de IDC oordeelt dat er voldoende garanties zijn 
dat de leesversie voor het eind van het onderzoeksjaar wordt ingediend. De beslissing hierover wordt door 
de IDC voorzitter meegedeeld aan de doctorandus en de DCD.  
Indien het doctoraat na 4 jaar [6 jaar in het geval van mandaatassistenten met een 6-jarig 
onderzoekstraject] niet is afgelegd, wordt de doctorandus op het eind van elk volgend onderzoeksjaar 
geëvalueerd volgens de hierboven beschreven procedure.   
  
  
Deze reglementering treedt in werking op 22/01/2020 (datum goedkeuring FROW)  

  
Addendum 1: Het meest recente Reglement met betrekking tot het behalen van de academische graad van 
doctor aan de Universiteit Antwerpen (30.01.2018) maakt geen onderscheid tussen hoofd- en copromotor. 
De Faculteit Ontwerpwetenschappen vraagt evenwel dat indien de doctoraatsstudent wordt begeleid door 
meer dan één promotor, dat een administratief verantwoordelijke promotor wordt aangeduid binnen de 
IDC. Deze is verantwoordelijk voor de administratieve opvolging (bv. informeren van de PhD over de 
geldende reglementen) en zal de leiding nemen bij het afbakenen van het onderzoeksonderwerp en –
traject (in samenspraak met de student en de IDC). Dit impliceert evenwel niet dat er terug een onderscheid 
hoofd-copromotor ontstaat. 
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