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1. Inleiding 

Op 1 juli 2010 zijn joint degrees op bachelor, master en PhD niveau ook in Nederland 

wettelijk mogelijk geworden. De wijzigingen van de Wet op het Hoger Onderwijs en 

Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) houden voor het doctoraat de volgende 

bepalingen in (art. 7.18):  

―Een instelling kan gezamenlijk met een of meer Nederlandse of buitenlandse 

instellingen de graad Doctor verlenen op grond van een promotie. Het eerste tot en 

met vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing. De instellingen kunnen nadere 

afspraken maken omtrent de uitvoering binnen het bepaalde in het 

promotiereglement.‖ 

De wet- en regelgeving betreffende joint doctorates laat terecht en in 

overeenstemming met de wet- en regelgeving over het doctoraat in Nederland 

universiteiten veel ruimte voor het vormgeven van een joint doctorate. Regelingen 

liggen vast in lokale promotiereglementen. Het college voor promoties vervult een 

centrale rol in de lokale kwaliteitszorg. Regelmatig voert het rectorencollege van de 

VSNU overleg over de regelingen. Het behoud van deze ruimte en flexibiliteit ligt ten 

grondslag aan dit advies en zij mogen ten gevolge van de invoering van joint 

doctorates niet onnodig worden beperkt. Een gezamenlijke verkenning van de 

reikwijdte van joint doctorates past in deze vorm van zelfregulering. Daarom heeft de 

VSNU een werkgroep ingericht die dit advies voorlegt. De werkwijze en 

samenstelling van de werkgroep is in de bijlage opgenomen.  

 

Doel en opbouw van het advies 

Dit advies is opgesteld vanuit de wens te komen tot gezamenlijk gedragen 

voorwaarden voor joint degrees waarbij Nederlandse universiteiten betrokken zijn en 
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daarmee de kwalitatief hoge standaard van het Nederlandse doctoraat te borgen. Het 

advies beoogt dan ook een eenduidige lijn te formuleren ten aanzien van joint 

doctorates. 

Gezien de geringe ervaring met joint doctorates in Nederland is gekozen voor een 

brede opzet van het advies. Waar nodig wordt voortgebouwd op de ervaringen met 

double degrees.  

 

Begripsbepalingen 

In dit advies wordt het begrip joint doctorate (gezamenlijk doctoraat) gebruikt voor 

een promotie waarbij een of meer Nederlandse en/of buitenlandse instellingen één 

gezamenlijk graad verlenen aan de promovendus. De promovendus ontvangt één bul, 

getekend door de vertegenwoordigers van de betrokken instellingen. Zie p. 4 voor een 

begripsbepaling van dubbelpromoties.  

Met ―betrokken instellingen‖ worden die instellingen aangeduid bij wie de promotie 

wordt afgelegd. Wanneer sprake is van een joint doctorate in de context van een 

samenwerkingsverband (consortium), zijn de betrokken partners alleen die bij wie de 

promovendus promoveert.  

 

 

2. De meerwaarde van joint doctorates  

Internationalisering: kansen en obstakels 

Internationale samenwerking is een belangrijk kenmerk en een kernwaarde van de 

Nederlandse universiteiten. Samenwerken met buitenlandse universiteiten biedt de 

Nederlandse universiteiten veel kansen onder meer bij het verrichten van onderzoek in 

vooraanstaande onderzoeksnetwerken, het aantrekken van talentvolle studenten en 

onderzoekers en draagt bij aan de zichtbaarheid van het Nederlandse onderzoek. Het 

aantrekken en opleiden van talentvolle internationale promovendi hoort bij de 

ambities van de universiteiten. Joint doctorates zijn bij uitstek geschikt om deze 

doelen te verwezenlijken. Daarnaast passen zij naadloos in Europese ontwikkelingen 

zoals gezamenlijke onderzoeksprogramma‘s (joint programming) en de harmonisering 

vanuit het Bologna proces met het doctoraat als derde cyclus. De voorwaarden van 

Europese subsidieprogramma‘s, in het bijzonder de Erasmus Mundus Joint 

Doctorates, vragen om joint doctorates. De Europese Commissie is voornemens in de 

periode 2009-2013 35 Erasmus Mundus Joint Doctorates en in totaal 750 doctoral 

fellowships beschikbaar te stellen. De voorkeur vanuit de Commissie bij 

samenwerking tussen instellingen gaat daarbij uit naar het verstrekken van één 

gezamenlijk diploma in plaats van dubbelpromoties. Ook met instellingen buiten 

Europa groeit de belangstelling voor joint doctorates. Voor een deel is dit ingegeven 

door het feit dat niet-EU instellingen ook deel kunnen nemen als partner in de EU-

subsidieprogramma‘s.  

Binnen Europa bestaat een grote mate van eensgezindheid over wat een 

promotietraject inhoudt; een promovendus moet aantonen dat hij in staat is een 
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originele bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek te leveren. Het doctoraat is een 

proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig verrichten van wetenschappelijk 

onderzoek. De wijze waarop het promotietraject wordt ingevuld verschilt echter van 

land tot land. Nog niet alle landen hebben het hoger onderwijs ingericht volgens het 

Bologna model met drie cycli. Hierdoor bestaan er aanzienlijke verschillen tussen het 

aantal vereiste jaren en kwalificaties voor de toelating tot het promotietraject. De 

toelatingsprocedure kan daarbij sterk verschillen: van sterk gereguleerd tot vrij 

informeel en ongereguleerd. De toelatingsprocedure is ook gerelateerd aan de status 

van de promovendus. 

Slechts in een klein aantal landen binnen Europa (Nederland, Noorwegen, Zweden, 

Italië) bestaat een soort van contractuele overeenkomst—al dan niet van 

arbeidsrechtelijke aard—tussen de promovendus en de instelling. De financiering van 

promovendi kan net zo variëren als de status van de promovendi. In sommige landen 

worden tuition fees gevraagd, andere bieden beurzen. Vaak hebben de promovendi 

een positie als onderwijs en/of onderzoekassistent. De meeste landen binnen Europa 

hanteren een richtlijn voor de duur van het traject dat ligt tussen de twee en vier jaar. 

Bijna overal bestaat de zorg over het grote aantal afvallers en het lage rendement. Wat 

betreft de kwaliteitszorg bestaan er uiteenlopende modellen binnen Europa. Vooral in 

het Verenigd Koninkrijk is de kwaliteitszorg sterk gereguleerd. De afsluiting van het 

traject, de promotie, is vrij gelijksoortig in de meeste landen binnen Europa, namelijk 

beoordeling van het proefschrift door daartoe gekwalificeerde vakgenoten (peers), al 

dan niet afgesloten met een publieke verdediging voor een commissie. De 

voorwaarden kunnen echter weer sterk verschillen. Naast het schrijven van een 

dissertatie kunnen bijvoorbeeld het behalen van bepaalde cursussen of van 

schriftelijke of mondelinge examens een voorwaarde zijn voor de promotie.  

Daarnaast groeit het besef dat een aanzienlijk deel van de gepromoveerden emplooi 

vindt buiten het wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft gevolgen voor de vormgeving 

van het opleidingstraject en in het bijzonder voor het verwerven van vaardigheden als 

onderdeel van een promotietraject. Op Europees niveau, vooral in de committee on 

doctoral education van de European University Association (EUA), wordt dan ook al 

geruime tijd gediscussieerd over het opleidingskarakter van een promotietraject en de 

gevolgen voor de explicatie van eindtermen. Terwijl er van het Europese traject op dit 

gebied een grotere harmonisatie verwacht wordt, zijn bestaande verschillen tussen 

landen ten opzichte van de rol en zwaarte van het opleidingsaspect binnen het 

promotietraject een aandachtspunt bij het opzetten van een joint doctorate.  

De variatie in het promotietraject zowel binnen als buiten Europa kan een obstakel 

zijn voor een joint doctorate. Het belangrijkste obstakel wordt gevormd door al dan 

niet vermeende kwaliteitsverschillen in de dissertaties en het wetenschappelijk 

onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt. Landen zullen terecht eisen dat een joint 

doctorate aan alle kwaliteitsnormen van de deelnemende instellingen voldoet. 

Bezwaren van meer praktische aard zullen met de nodige creativiteit moeten worden 

opgelost, zonder verzwaring van de procedurele processen. 

 

Meerwaarde voor instelling en promovendus  
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Tegenover mogelijke bezwaren staat een duidelijke meerwaarde van joint doctorates 

voor de instelling en voor de promovendus. De meerwaarde van joint doctorates voor 

de instelling komt ten dele voort uit de boven geschetste Europese en internationale 

ontwikkelingen. Joint doctorates kunnen een voorwaarde zijn voor toegang tot 

Europese subsidieprogramma‘s. Zij zijn een middel om talentvolle buitenlandse 

promovendi aan te trekken. Bovendien kunnen joint doctorates ten goede komen aan 

de kwaliteit en de samenhang van de internationale onderzoekssamenwerking. Joint 

doctorates kunnen bestaande relaties tussen instellingen versterken, de 

netwerkvorming bevorderen, en invulling geven aan strategische allianties. Door 

samen te werken met excellente partners van internationale faam kunnen Nederlandse 

partners tevens hun internationale reputatie versterken. Internationale, maar ook 

nationale samenwerking in joint doctorates kan worden ingezet om expertise te 

bundelen. Dit is vooral relevant voor kleine onderzoeksgebieden, maar niet 

uitsluitend. Het koppelen van expertise op verschillende (deel)gebieden kan een grote 

meerwaarde voor promovendi, maar ook voor instellingen zijn.  

Ook voor de promovendus heeft een joint doctorate voordelen ten opzichte van een 

doctoraat zonder internationale samenwerking. Een promovendus in een joint 

doctorate programma doet internationale ervaring op, die bovendien formeel wordt 

erkend in het diploma. Hij heeft binnen een joint doctorate programma toegang tot 

onderzoeksfaciliteiten buiten zijn eigen instelling en kan zo profiteren van de 

expertise van andere instellingen. Bovendien kan een joint doctorate de 

carrièreperspectieven van promovendi verbeteren, zeker in een toenemend 

internationale werkcontext.  

Tegelijkertijd moet met het feit rekening worden gehouden dat een promovendus, 

zeker in de beginfase, extra risico‘s loopt. Hij krijgt te maken met meerdere 

instellingen, ieder met eigen lokale kwaliteitseisen, regelingen, gewoontes en 

(administratieve) eisen. Met transparante afspraken tussen de betrokken 

universiteiten, promotores en de kandidaat kunnen deze risico‘s worden beperkt.  

 

 

3. Andere vormen van gezamenlijke diplomering 

Internationale samenwerking in de promotiefase is op zich geen nieuw fenomeen. De 

groeiende behoefte aan profilering heeft ertoe geleid dat de vraag is opgekomen 

dergelijke internationale ervaring ook in de diplomering tot uiting te brengen. In de 

praktijk heeft dit verschillende vormen aangenomen, die hieronder kort de revue 

zullen passeren.  

Het merendeel van de universiteiten kent de mogelijkheid voor dubbelpromoties, ook 

wel aangeduid als bipromoties. Hieronder wordt verstaan het promoveren op basis 

van een dissertatie die tevens aan een buitenlandse universiteit is voorbereid en 

waarvoor zowel aan de Nederlandse als aan de buitenlandse universiteit een 

doctorsgraad wordt verleend. In het rectorencollege van 11 oktober 2006 zijn de 

volgende drie voorwaarden als richtinggevend voor een dubbelpromotie vastgesteld:  
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 De promotie vindt plaats onder het gezag van het college voor promoties en 

volgt het promotiereglement onverkort.  

 De promovendus was niet eerder op hetzelfde onderzoek gepromoveerd. 

 Tussen de betrokken instellingen waren tijdig afspraken gemaakt over de 

gezamenlijke promotie en over de samenwerking in het onderzoek. 

Dubbelpromoties zijn vergeleken met joint doctorates relatief eenvoudig in de 

uitvoering. De uitgifte van twee diploma‘s voor één onderzoek heeft echter ook tot de 

vrees voor diploma-inflatie geleid.  

Het co-tutelle de thèse is een variant op de dubbelpromotie waarbij het doctoraat door 

een Franse universiteit in samenwerking met een buitenlandse instelling wordt 

verleend. Ook bij deze vorm vindt de promotie in Nederland plaats. Bij een co-tutelle 

de thèse is de begeleiding gelijk verdeeld over een Franse en een Nederlandse 

instelling.  

Een andere vorm van een gezamenlijke promotie is het European Doctorate. Deze 

kan aan een doctoraatsgraad worden toegevoegd als aan bepaalde eisen, bijvoorbeeld 

wat betreft een minimum verblijfstijd in het buitenland, is voldaan.  

Het Erasmus Mundus Joint Doctorate (EMJD) is gekoppeld aan het Erasmus Mundus 

subsidieprogramma van de EU, meer specifiek het Actie 1B programma. Wanneer een 

promotie gerealiseerd wordt in het kader van een door dit programma gesubsidieerde 

samenwerking kan de EMJD titel afgegeven worden. De voorwaarden voor een 

Erasmus Mundus subsidie betreffen onder andere de vorming van een consortium van 

deelnemende instellingen waarbinnen de afspraken rondom samenwerking worden 

vastgelegd. 

 

 

4. De ‘promotievergoeding’ 

De Nederlandse overheid heeft de verdeling van de voor wetenschappelijk onderzoek 

beschikbare middelen over de universiteiten voor een substantieel deel afhankelijk 

gemaakt van de relatieve aantallen promoties per universiteit. Dat betekent dat er per 

afgeronde promotie een bedrag tussen de € 80.000 en € 90.000 in het model is 

opgenomen. Of een promotie meetelt voor de toekenning is gekoppeld aan de 

verlening van de graad door een Nederlandse instelling. Deze bekostigingsvariabele 

wordt algemeen als ‗promotievergoeding‘ of ‗promotiepremie‘ aangeduid, ook al is er 

geen relatie tussen de vergoeding en de feitelijke kosten van het onderzoek en de 

begeleiding.  

In het concept voorstel voor de wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 per 1 

januari 2010 wordt voorgesteld om de promotievergoeding in het geval van een joint 

doctorate als volgt te hanteren: 

Proefschriften die leiden tot een gezamenlijke verlening van de graad Doctor tellen 

mee voor de bekostiging in Nederland. Bij een joint doctorate van twee of meer 

Nederlandse instellingen wordt het bedrag evenredig over de betrokken Nederlandse 
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instellingen verdeeld (Memorie van toelichting, p. 23). Dit betekent dat bij een joint 

degree tussen twee Nederlandse instellingen beide de helft van het bedrag ontvangen, 

bij een joint degree tussen drie instellingen een derde enzovoort.  

Bij een joint doctorate van een Nederlandse instelling met buitenlandse partners telt 

het proefschrift mee voor bekostiging bij de Nederlandse universiteit. Voorwaarde is 

wel – te verifieren door de accountant - dat de feitelijke promotie ook daadwerkelijk 

in Nederland plaatsvindt (OCW, 16/12/2010).  

Bij meerdere Nederlandse partners geldt dat het bedrag evenredig over de betrokken 

Nederlandse instellingen wordt verdeeld, conform de situatie wanneer uitsluitend 

Nederlandse instellingen bij de promotie betrokken zouden zijn. De overheid gaat 

ervan uit dat de Nederlandse instellingen een substantiële bijdrage hebben geleverd 

aan het proefschrift. 

 

 

5. Uitgangspunten van een joint doctorate in Nederland 

De eisen aan een doctoraat in Nederland zijn wat betreft het eindniveau en omvang 

van het te verrichten onderzoek hoger dan in de meeste andere landen en dit niveau 

dient behouden te blijven bij joint doctorates. De werkgroep beschouwt de 

kwaliteitsbewaking dan ook als belangrijkste doel bij het formuleren van voorwaarden 

voor joint doctorates.  

 

Afspraken op voorhand 

De variatie in het promotietraject die bestaat binnen en buiten Europa geeft het belang 

aan om bij het opzetten van een joint doctorate zorgvuldig te werk te gaan en 

voldoende aandacht te schenken aan mogelijke verschillen die bestaan tussen de 

deelnemende partnerinstellingen. Deze verschillen zijn niet onoverkomelijk, maar 

dienen in een zo vroeg mogelijk stadium te worden geïdentificeerd.  

Vroegtijdige afspraken zijn niet alleen vanuit praktische oogpunten nodig. Ook om 

het promotietraject goed te laten verlopen is het belangrijk dat van tevoren duidelijke 

afspraken worden gemaakt. In een overeenkomst tussen de instellingen en de 

kandidaat dienen de verantwoordelijkheden van de betrokken partners en de 

promovendus worden neergelegd. Door onderlinge afspraken in een overeenkomst 

vast te leggen wordt, zowel voor de kandidaat als voor de partnerinstellingen, vanaf 

het begin duidelijk wie welke verantwoordelijkheden draagt, hoe de samenwerking 

vorm zal krijgen en waar de verdediging van het proefschrift zal plaatsvinden. Door te 

kiezen voor deze vorm kan per geval maatwerk worden afgesproken.  

 

Rol van het college voor promoties 

Promotietrajecten zijn in Nederland en in veel andere Europese landen gereguleerd 

via lokale afspraken die zijn vastgelegd in promotiereglementen. Het zwaartepunt ligt 

daarbij veelal op het nauwkeurig vastleggen van de beoordelingsprocedures van het in 
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te leveren proefschrift. In Nederland heeft het college voor promoties daarbij een 

wettelijk vastgelegde taak en verantwoordelijkheid. Het college voor promoties wijst 

de promotor(en) aan, verleent zijn goedkeuring aan de promotie- en leescommissie en 

kent de graad van doctor toe. In een op de beoordeling door peers gebaseerd systeem 

is het college voor promoties daarmee het centrale element in het bewaken van de 

kwaliteit van de promotie. Deze rol van het college voor promoties dient ook bij joint 

doctorates behouden te blijven. Het college voor promoties dient in het 

promotietraject tenminste twee jaar vóór de geplande promotie goedkeuring te 

verlenen aan het geplande joint doctorate traject.  

 

Inbedding in bestaande onderzoekssamenwerking 

De werkgroep wijst op de meerwaarde van het inbedden van een joint doctorate in 

bestaande onderzoekssamenwerking. In dit samenwerkingsverband is sprake van een 

sterke onderzoeksomgeving, waarin de promovendus een groter areaal aan 

onderzoeksactiviteiten kan verkennen en ontplooien en zich breder professioneel en 

persoonlijk kan ontwikkelen. Dit is geheel in lijn met het beleid van de Nederlandse 

universiteiten, waarin versterking van de internationale oriëntatie en reputatie ter 

verbetering van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek worden benadrukt. 

Omgekeerd kan een joint doctorate bestaande samenwerking ook versterken. Daarom 

kan in sommige gevallen een incidentele joint doctorate op de basis van individuele 

relaties tussen wetenschappers van verschillende instellingen zinvol zijn.  

 

Partnerkeuze 

Met het oog op de kwaliteitsborging wordt de samenwerking met preferred partners 

geadviseerd. Dit zijn partners met wie al langer wordt samengewerkt en waarvan het 

kwaliteitsniveau bekend is. Samenwerking met preferred partners is ook aan te raden 

gezien de aanzienlijke opstartkosten van joint doctorates. Bij preferred partners kan 

een joint doctorate deel uitmaken van bestaande onderzoekssamenwerking die 

aansluit bij de gezamenlijke onderzoeksinteresses van de partners. Bij preferred 

partners wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid van partners; in de praktijk zal er 

echter vaak een universiteit zijn bij wie de promovendus in dienst is/ ingeschreven 

staat en waar hij woont. Dit is meestal de coördinerende partner of penvoerder.  

 

Buitenlandervaring 

De werkgroep gaat ervan uit dat joint doctorates slechts worden verleend aan 

promovendi die een deel van hun onderzoekstijd aan de betrokken partnerinstelling 

hebben doorgebracht. De meerwaarde van een joint doctorate voor de promovendus 

ligt immers vooral in de opgedane internationale onderzoekservaring. 

Wanneer het een joint doctorate tussen twee of meer Nederlandse universiteiten 

betreft, zal het eveneens gaan om onderzoekstijd doorgebracht aan elk van de 

universiteiten. 
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Vast te leggen onderwerpen 

Bovenstaande uitgangspunten in acht genomen moet in een overeenkomst tussen de 

instellingen en de kandidaat in elk geval worden geregeld: 

a. welke van de betrokken instellingen de ‗home institution‘ is, verantwoordelijk 

voor de gehele administratie met betrekking tot de promovendus; 

b. wie de promotor(es) en copromotor(es) zijn, en de supervisie per instelling;  

c. toelating tot het doctoraatsprogramma; 

d. de inhoud van het opleidingsgedeelde van het doctoraatsprogramma; 

e. de beoogde duur van het promotietraject; 

f. het verblijf van de promovendus aan de verschillende instellingen; 

g. de taal van dissertatie en samenvatting; 

h. de plaats waar de verdediging/het examen plaatsvindt; 

i. vorm van de gezamenlijke bul;  

j. financiële arrangementen in relatie tot de kandidaat en het doctoraats-

programma; 

k. verzekeringen; 

l. intellectuele eigendom; 

m. regeling geschillen; 

n. ingangsdatum en geldigheidsperiode van de overeenkomst. 

 

 

6. Conclusies en aanbevelingen 

1. Een joint doctorate is een promotie waarvoor één gezamenlijk graad wordt 

toegekend en de promovendus één bul ontvangt. De bul is getekend door de 

betrokken instellingen, d.w.z. alle instellingen die de graad verlenen.  

2. Joint doctorates bieden voor promovendi, onderzoekers en universiteiten een na 

te streven meerwaarde, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 

3. Elke bij een joint doctorate betrokken Nederlandse universiteit levert een 

substantiële bijdrage aan het proefschrift.  

4. Bij het verlenen van de gezamenlijke doctorsbul handhaven alle betrokken 

universiteiten onverkort hun normen voor de kwaliteit van het proefschrift. De 

rol van het college voor promoties bij de kwaliteitsbewaking wordt 

gehandhaafd.  
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Bijlage:  Werkwijze en samenstelling van de werkgroep 

 

Het project joint degrees 

In verband met de nieuwe mogelijkheid in Nederland om joint degrees aan te bieden 

heeft de VSNU een projectaanvraag ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. Met de toegekende middelen uit de internationaliseringsnota 

―Het Grenzeloze Goed‖ is een project joint degrees opgezet ter stimulering van joint 

degrees aan Nederlandse universiteiten. Het project heeft een looptijd van vijf jaar 

(2009 t/m 2013) en omhelst middelen voor de instellingen alsmede middelen voor de 

VSNU, in te zetten voor overkoepelende en coördinerende activiteiten.  

 

De werkgroep joint doctorates 

De werkgroep heeft de volgende leden: 

Hans Ouwersloot, Universiteit Maastricht 

Hylke Annema, Universiteit van Tilburg 

Astrid van Vliet, Universiteit Utrecht 

Onno Möller, Wageningen Universiteit 

Lieke Strating/Anke le Loux, Universiteit van Amsterdam 

Riëtte te Lindert, Erasmus Universiteit Rotterdam 

Ad Verkleij, Vrije Universiteit Amsterdam 

Mariëlle Kroon, Universiteit Leiden 

George Mulder, Rijksuniversiteit Groningen 

Hans Suijkerbuijk, Technische Universiteit Delft 

Marleen van Heusden, Technische Universiteit Eindhoven 

Maurice Bouwens, Universiteit Twente 

Hannelies Linders, Radboud Universiteit Nijmegen 

Renee Westenbrink, VSNU, vanaf 1.5.10 Technische Universiteit Eindhoven 

Anke Schuster, VSNU (secretaris)  

 

 

 

Meer informatie: www.vsnu.nl/jointdegrees 

 

 

http://www.vsnu.nl/jointdegrees

