Appendix to the letter of the Academic Board, November 2019
This appendix contains Articles of the Doctoral Degree Regulations that have been changed or have been
added to the Regulations due to decisions of the Academic Board. Both the English version and the Dutch
version of the Articles are added.
The complete Doctoral Degree Regulations can be found here.

Article 4 Qualifications and tasks of the promotor
Article 4.4 (UK)
The Academic Board will appoint a minimum of one and a maximum of three promotors. In exceptional
cases, appointment of four promotors is possible after a motivated written request of the promotor. In
total, no more than four promotors will be appointed.
With due observance of Article 5.1, the Academic Board will appoint at least two and at most three
promotors / co-promotors. In exceptional situations, the Academic Board can appoint four promotors /
co-promotors after a motivated written request of the promotor. Appointment of more than four
promotors / co-promotors is not possible. In very exceptional situations, the Academic Board may decide
to appoint only one promotor and to refrain from appointing a second (co)promotor.
Artikel 4.4 (NL)
Het College voor Promoties wijst minimaal één en maximaal drie promotoren aan. In uitzonderlijke
situaties kan het College voor Promoties, op gemotiveerd schriftelijk verzoek van de promotor, vier
promotoren aanwijzen. Aanwijzing van meer dan vier promotoren is niet mogelijk.
Met inachtneming van artikel 5.1 wijst het College voor Promoties in totaal minimaal twee en maximaal
drie promotoren / copromotoren aan. In uitzonderlijke situaties kan het College voor Promoties, op
gemotiveerd schriftelijk verzoek van de promotor, vier promotoren / copromotoren aanwijzen.
Aanwijzing van meer dan vier promotoren / copromotoren is niet mogelijk. In zeer uitzonderlijke
situaties, op gemotiveerd schriftelijk verzoek van de promotor, kan het College voor Promoties besluiten
om uitsluitend één promotor aan te wijzen en af te zien van de aanwijzing van een tweede (co)promotor.

Article 5 Qualifications and tasks of the co-promotor
Article 5.1 (UK)
The Academic Board may be requested by the promotor to appoint a maximum of two co-promoters. In
exceptional situations, the Academic Board can appoint three co-promotors after a motivated written
request of the promotor. Appointment of more than three co-promotors is not possible.
With due observance of Article 5.1, the Academic Board will appoint at least two and at most three
promotors / co-promotors. In exceptional situations, the Academic Board can appoint four promotors /
co-promotors after a motivated written request of the promotor. Appointment of more than four
promotors / co-promotors is not possible.
Artikel 5.1 (NL)
Het College voor Promoties kan door de promotor verzocht worden maximaal twee copromotoren aan te
wijzen. In uitzonderlijke situaties kan het College voor Promoties, op gemotiveerd schriftelijk verzoek
van de promotor, drie copromotoren aanwijzen. Aanwijzing van meer dan drie copromotoren is niet
mogelijk.
Met inachtneming van artikel 4.4 wijst het College voor Promoties in totaal minimaal twee en maximaal
drie promotoren / copromotoren aan. In uitzonderlijke situaties kan het College voor Promoties, op
gemotiveerd schriftelijk verzoek van de promotor, vier promotoren / copromotoren aanwijzen.
Aanwijzing van meer dan vier promotoren / copromotoren is niet mogelijk.

Article 9 Evaluation by the promotor
Article 9.5 (UK)
If the promotor judges the PhD thesis and the propositions defendable, she approves the thesis and the
propositions.
Artikel 9.5 (NL)
Wanneer het proefschrift en de stellingen naar het oordeel van de promotor aan de daaraan gestelde
eisen voldoen, verleent zij haar goedkeuring aan het proefschrift en de stellingen.
Article 9.8 (UK) NEW
The PhD candidate has the right to respond to the decision as referred to in Article 11.5 and/or to amend
the thesis for the purpose of resubmission. The PhD candidate submits the response and/or the amended
PhD thesis to the promotor. If the promotor judges the amended thesis and/or the response defendable,
the promotor will resubmit the amended thesis and/or the response.
Artikel 9.8 (NL) NIEUW
De promovendus heeft het recht om te reageren op de beslissing als bedoeld in artikel 11.5 en / of het
proefschrift te wijzigen met het oog op hernieuwde indiening. De promovendus dient de reactie en / of
het gewijzigde proefschrift ter beoordeling in bij de promotor. Wanneer het gewijzigde proefschrift en /
of de reactie naar het oordeel van de promotor aan de daaraan gestelde eisen voldoet, dient de promotor
het gewijzigde proefschrift en / of de reactie opnieuw in.

Article 11 Evaluation of the PhD thesis by the opponents
Article 11.4 (UK)
On behalf of the thesis committee, the Dean of Research will inform the candidate and the promotor of
the decision of the thesis committee in (digital) writing. If the thesis committee has decided that the PhD
candidate is not allowed to defend her thesis, the reasons for this decision will be explained.
Artikel 11.4 (NL)
De Dean of Research deelt de promovendus en de promotor schriftelijk (al dan niet per email) het besluit
van de promotiecommissie mee. Indien de promotiecommissie heeft besloten de promovendus niet tot
de verdediging toe te laten wordt dit gemotiveerd kenbaar gemaakt.
Article 11.5 (UK) NEW
In case the thesis committee judges the thesis to be not defendable, the PhD candidate has the right to
improve the thesis and/or to write a response only once. If the promotor determines that the thesis
and/or the response have satisfied the requirements, the promotor will resubmit the amended thesis
and/or the response. If the thesis committee maintains its judgement that the thesis is not defendable,
the PhD candidate can restart the application procedure 6 months after the final decision.
Artikel 11.5 (NL) NIEUW
Indien de promotiecommissie het proefschrift niet verdedigbaar acht, heeft de promovendus het recht
om eenmaal het proefschrift te verbeteren en / of een reactie te schrijven. Wanneer het gewijzigde
proefschrift en / of de reactie naar het oordeel van de promotor aan de daaraan gestelde eisen voldoet,
dient de promotor het gewijzigde proefschrift en / of de reactie opnieuw in. Indien de promotiecommissie
na de tweede indiening haar oordeel behoudt dat de scriptie niet verdedigbaar is, kan de promovendus
de aanvraagprocedure zes maanden na de definitieve beslissing hervatten.

