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Opgave
Bekostigingsgegevens  
assurance-rapport 2023 
Dit formulier
Uiterlijk 15 april 2022 moet dit formulier, samen met het assurance-
rapport bij DUO binnen zijn. Lees de toelichting. 
 
Opsturen
Stuur dit formulier bij voorkeur digitaal aan DUO. Per post naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. RNE/Onderwijsnummer Informatiepunt Onderwijs
Postbus 30152
9700 LC Groningen

Meer informatie
duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs
050 599 77 38

      1          

1.1  Instellingscode

1.2 Naam onderwijsinstelling

1.3  Adres  

  
      2

2.1 1e contactpersoon

2.2 2e contactpersoon
 

Gegevens bevoegd gezag
     

 

|
Straat                            Huisnummer

|                             |
Postcode        Plaats

 |            

Gegevens contactpersonen
Achternaam                          Voorletters  

|                             |
Straat                            Huisnummer

|                             |
Postcode        Plaats

 |            
Telefoonnummer      E-mailadres 

|          |
 
Achternaam                          Voorletters  

|                             |
Straat                            Huisnummer

|                             |
Postcode        Plaats

 |            
Telefoonnummer      E-mailadres 

|          |



3

3.1  In 2021

3.2  Te laat aangeleverde proefschrif-
ten leidend tot promotie in 2020

3.3  Te laat aangeleverde proefschrif-
ten leidend tot promotie in 2019 4

4.1 In 2021 

4.2  Te laat aangeleverde aantal 
ontwerperscertificaten in 2020

4.3  Te laat aangeleverde aantal 
ontwerperscertificaten in 2019

5

5.1 In 2021

5.2  Te laat aangeleverde aantal Joint 
Doctorates in 2020

5.3  Te laat aangeleverde aantal Joint 
Doctorates in 2019

6

Aantal proefschriften leidend tot promotie 

Exclusief Joint Doctorates. Lees de toelichting.

Aantal ontwerperscertificaten

Joint Doctorates

Exclusief de aantallen proefschriften leiden tot promoties die vermeld staan bij vraag 3. Lees de toelichting.

Aantal Totaal aantal bekostigde instellingen Instellingscode andere bekostigde instellingen

| 

|

| 

| 

|

| 

Aantal Totaal aantal bekostigde instellingen Instellingscode andere bekostigde instellingen

| 

|

| 

Aantal Totaal aantal bekostigde instellingen Instellingscode andere bekostigde instellingen

| 

|

| 

Ondertekening namens bevoegd gezag

Naam

|
Handtekening

|

Let op: Uw instellingsaccountant moet dit formulier op juistheid controleren in overeenstemming met het geldende  
Onderwijsaccountantsprotocol. Het is van belang dat uw instellingsaccountant iedere pagina van dit formulier waarmerkt.



Toelichting
Opgave bekostigingsgegevens  
assurance-rapport 2023 
Meer informatie
duo.nl/zakelijk

Algemeen

Op dit formulier vult u voor uw instelling in:
•  Het aantal proefschriften dat in het kalenderjaar 2021 tot een 

promotie heeft geleid, exclusief joint doctorates.
•  Het aantal ontwerperscertificaten dat in het kalenderjaar 2021 is 

uitgereikt.
•  Het aantal joint doctorates bij uw instelling in het kalenderjaar 2021. 

Hierbij geeft u ook aan om hoeveel bekostigde instellingen het 
gaat en welke andere bekostigde instellingen bij de joint doctorates 
betrokken zijn.

Bij vraag 2 Gegevens contactpersonen

Bij vragen over de opgave wil DUO graag contact opnemen. Geef daarom 
een bereikbare contactpersoon op, en eventueel een 2e contactpersoon.

Bij vraag 3.1, 4.1 en 5.1  Genoemd jaar

Bij deze vragen vult u voor uw instelling in:
•  het aantal proefschriften dat in het kalenderjaar 2021 tot een 

promotie heeft geleid, exclusief joint doctorates;
•  het aantal ontwerperscertificaten dat in het kalenderjaar 2021 is 

uitgereikt;
•   het aantal joint doctorates bij uw instelling in het kalenderjaar 2021. 
Hierbij geeft u ook aan om hoeveel bekostigde instellingen het 
gaat (inclusief uw eigen instelling) en om welke andere bekostigde 
instellingen het gaat.

Bij vraag 3.2 en 3.3, 4.2 en 4.3 en 5.2 en 5.3   Te laat geleverde 
gegevens

Het is mogelijk proefschriften, ontwerperscertificaten en joint 
doctorates die niet eerder aan DUO zijn geleverd, alsnog aan te leveren. 
Hierbij geldt de standaard uiterlijke aanleverdatum van 15 april zoals 
genoemd in artikel 4.3 Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (UWHW).

De te laat aangeleverde gegevens tellen niet meer mee voor 
de berekening van de onderzoeksbekostiging van het huidige 
bekostigingsjaar. Deze aantallen kunnen wel maximaal 2 jaar meewegen 
in de bepaling van het driejaarsgemiddelde (artikel 4:20 en 4:21 
UWHW).

Voorbeeld
U levert met dit formulier (uiterlijk 15 april) 2 proefschriften aan die 
in 2020 hebben geleid tot promotie. U hebt deze niet eerder aan DUO 
geleverd. Deze proefschriften tellen nog 2 keer mee voor de bepaling 
van het driejaarsgemiddelde.

U levert met dit formulier (uiterlijk 15 april) 2 proefschriften aan die 
in 2019 hebben geleid tot promotie. U hebt deze niet eerder aan DUO 
geleverd. Deze proefschriften tellen nog 1 keer mee voor de bepaling 
van het driejaarsgemiddelde.
Let op: Het gaat alleen om niet eerder aangeleverde gegevens. Te laat 
aangeleverde gegevens over 2020 die u op dit formulier meldt, registreert 
DUO ook voor het volgende jaar. Het is dus belangrijk dat u een promotie, 
ontwerperscertificaat of joint doctorate die u al hebt aangeleverd niet 
opnieuw op het formulier bekostigingsgegevens 2024 invult.

Bij vraag 5  Joint doctorates

Bij een joint doctorate is er sprake van een gezamenlijke graadverlening 
zoals is vastgelegd in artikel 4.21 lid 3 van het Uitvoeringsbesluit 
Wet op het Hoger onderwijs (UWHW). Hiervoor moeten de 
onderwijsinstellingen onderwijsinspanning hebben verricht. 

Omdat de graadbekostiging wordt verdeeld op basis van de opgave op dit 
formulier is het belangrijk dat de opgave van deze gezamenlijk verleende 
graden goed wordt ingevuld door alle deelnemende instellingen. 
Onderlinge afstemming is noodzakelijk zodat er geen verschil zit in 
opgave van de gezamenlijke joint doctorates.

Voorbeeld
21AB heeft 2 joint doctorates met 21BC en 21DE en daarnaast 3 joint 
doctorates met 21DE.
21AB vult bij vraag 5 in:

Aantal JD: 2
Totaal aantal bekostigde instellingen: 3
Instellingscode andere bekostigde instellingen: 21BC en 21DE

Aantal JD : 3
Totaal aantal bekostigde instellingen: 2
Instellingscode andere bekostigde instellingen: 21DE

Alle betrokken instellingen moeten de joint doctorates door middel 
van dit formulier aanleveren. 21BC en 21DE moeten dus ook deze joint 
doctorates aanleveren om voor bekostiging in aanmerking te kunnen 
komen.
Let op: Het formulier heeft een beperkt aantal invulbare rijen voor 
de opgave van de verschillende joint doctorates. Indien u meer joint 
doctorates hebt dan invulbaar is op het formulier dan kunt u een bijlage 
bijvoegen. Houd daarbij het format van vraag 5 aan. De bijlage moet 
eveneens gewaarmerkt zijn door uw instellingsaccountant.

Bij vragen of onduidelijkheden over het invullen van het formulier kunt 
u telefonisch contact opnemen met het Informatiecentrum onderwijs, 
op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur, via 070 757 51 33 (mbo/ho). U 
kunt ook een e-mail sturen naar ico@duo.nl.
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