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Met de inwerkingtreding van de Wet Versterking Bestuur kan de Universiteit Utrecht op grond van artikel 
7:18 lid 6 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek gezamenlijk met een of meer 
Nederlandse of buitenlandse instellingen de graad Doctor verlenen op grond van een promotie, hierna een 
“Joint Doctorate” genoemd.  Voor een dergelijk Joint Doctorate moet van tevoren toestemming worden 
gevraagd bij het College voor Promoties. 
 
Voor wat betreft de financiering van Joint Doctorates heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap in een brief aan de universiteiten het volgende laten weten. 
 

“Bij de toekenning van de bekostiging wordt uitgegaan van een promotiebedrag per promotie in 
Nederland. Indien er sprake is van een joint doctorate waaraan verschillende bekostigde 
Nederlandse universiteiten zijn betrokken, ontvangen de desbetreffende Nederlandse 
universiteiten elk een evenredig deel van het bedrag. Indien er sprake is van een joint doctorate 
van een Nederlandse universiteit met een buitenlandse instelling ontvangt de betrokken 
Nederlandse universiteit het gehele bedrag. Voorwaarde is wel – door een accountant te 
verifiëren – dat de feitelijk promotie ook daadwerkelijk in Nederland plaatsvindt. Het is de 
bedoeling dat een joint doctorate tussen een bekostigde universiteit en een onbekostigde 
universiteit in Nederland 
niet wordt bekostigd.” 

 
In deze regeling staat aangegeven hoe binnen de Universiteit Utrecht toestemming moet worden 
aangevraagd voor een Joint Doctorate en aan welke voorwaarden de Joint Doctorate moet voldoen. 
 
1. Toestemming voor een Joint Doctorate programma dient bij voorkeur voor de start van het 

promotieonderzoek te worden aangevraagd bij het College voor Promoties, maar uiterlijk twee jaar 
voordat de eerste promotie plaatsvindt.  

2. Een verzoek om toestemming voor een Joint Doctorate programma bevat de volgende onderdelen: 
• Een toelichting op het Joint Doctorate programma en op de manier waarop het is vormgegeven en 

een toelichting op de partner(s) in het programma; 
• Een brief van de decaan waarin hij/zij aangeeft akkoord te gaan met het voorgestelde Joint 

Doctorate programma; 
• Het Memorandum of Understanding tussen de partners waarin geregeld is aan welke 

kwaliteitscriteria promoties dienen te voldoen (conform art. 8 en art. 11 van het 
Promotiereglement van de Universiteit Utrecht), en welke bepalingen gelden rondom het 
promotietraject (promotieplechtigheid, samenstelling beoordelingscommissie en 
promotiecommissie, cum laude, etc.). 

 
De voorwaarden voor een Joint Doctorate programma luiden als volgt. 
 
1. Een Joint Doctorate programma is alleen mogelijk in samenwerking met partnerinstellingen die de 

goedkeuring van het College voor Promoties hebben, bij voorkeur partners waarmee samenwerking op 
instellingsniveau is geformaliseerd (zoals LERU- en Utrecht University partners). De kwaliteit van andere 
partners moet duidelijk worden onderbouwd: de partners dienen in het betreffende vakgebied een 
uitstekende wetenschappelijke reputatie te hebben.  

2. Onder een Joint Doctorate programma wordt verstaan een langjarige Joint Doctorate samenwerking met 
meer dan een lichting promovendi en deelname van meer dan twee promovendi. 

3. Wanneer sprake is van onbillijkheden of onredelijkheden van overwegende aard kan voor een individueel 
Joint Doctorate traject een verzoek worden ingediend door de desbetreffende decaan bij het College 
voor Promoties. Aan de betrokken partner(s) worden geen toezeggingen gedaan voor de uitspraak van 
het College voor Promoties over het verzoek.  

4. De opleiding en begeleiding van de promovendus dient met de partnerinstelling(en) helder afgestemd te 
worden, tevens dient de inhoud van het promotieonderzoek van te voren te zijn vastgelegd. 

5. De promovendus wordt tijdig ingeschreven bij de universiteiten die betrokken zijn bij de begeleiding. In 
Utrecht wordt de student ingeschreven in Hora Est!. 

6. Vastgesteld dient te worden wat de eisen zijn die door de partners aan het proefschrift en de 
verdediging gesteld worden. 

 



 
7. Vastgesteld dient te worden op welke wijze de promotieplechtigheid wordt ingericht. De voorkeur gaat 

uit naar een eenmalige promotieceremonie ten overstaan van een promotiecommissie die is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken partnerinstellingen. 

8. Vastgesteld dient te worden welke vorm de promotiebul heeft. De voorkeur gaat uit naar een 
gezamenlijke promotiebul. In uitzonderingen wordt  de promotiebul van de universiteit waar de 
promotieceremonie plaats vindt uitgegeven, met in aanvulling daarop een certificaat van de Joint 
Doctorate, waarop de partners vermeld staan. In die situaties waar het nodig is om meerdere bullen uit 
te reiken dient op de bul een verwijzing te worden gemaakt naar de andere bullen, zodat duidelijk is dat 
het hier om een Joint Doctorate gaat. 
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