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Betreft: opgave joint doctorates op het formulier bekostigingsgegevens Assurance-rapport 
 
 

Geacht bestuur, 

 

Met deze brief breng ik de opgave van de joint doctorates op het formulier Opgave 

bekostigingsgegevens Assurance-rapport (verder: bekostigingsformulier) onder uw aandacht. Ik 

heb geconstateerd dat het bekostigingsformulier in sommige gevallen onjuist wordt ingevuld. 

Naast deze brief heb ik het bekostigingsformulier en de toelichting verduidelijkt. 

 

Opgave bekostigingsformulier 
Jaarlijks levert uw instelling het bekostigingsformulier samen met het Assurance-rapport aan. Op 

het bekostigingsformulier vermeldt u de aantallen proefschriften leidend tot promotie, 

ontwerperscertificaten en joint doctorates. Dit bekostigingsformulier wordt door uw 

instellingsaccountant op juistheid gecontroleerd en gewaarmerkt. Op basis van dit gecontroleerde 

en gewaarmerkte bekostigingsformulier wordt de bekostiging van de proefschriften leidend tot 

promotie, ontwerperscertificaten en joint doctorates vastgesteld. 

 

Opgave joint doctorates 
Bij de joint doctorates is er sprake van een samenwerking tussen twee of meer universiteiten. Dit 

betekent dat meerdere universiteiten onderwijsinspanning hebben geleverd. Dit moet ook blijken 

uit de behaalde graad (vermelding op het getuigschrift). Het uitgangspunt is dat alle deelnemende 

universiteiten een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het proefschrift. 

 

Bij een joint doctorate met een buitenlandse universiteit ontvangt de Nederlandse universiteit de 

graadbekostiging. De promotie moet in Nederland hebben plaatsgevonden. Bij een joint doctorate 

verzorgd door twee of meer bekostigde Nederlandse universiteiten wordt het bedrag evenredig 

verdeeld tussen de samenwerkende universiteiten. Bij een joint doctorate tussen twee 

Nederlandse bekostigde universiteiten ontvangen beide instellingen (bij juiste opgave op het 

bekostigingsformulier) de helft van de graadbekostiging. 

Omdat de bekostiging is gebaseerd op een verdeelmodel, is het in ieders belang dat de bekostiging 

juist wordt vastgesteld. Om onjuiste bekostiging te voorkomen is het belangrijk dat dit 

bekostigingsformulier correct wordt ingevuld door alle deelnemende universiteiten. 
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Bij de vorige opgave van de joint doctorates zie ik dat er verschillen zijn in de opgave van joint 

doctorates van samenwerkende universiteiten. Ik zie dat universiteit X een joint doctorate met 

universiteit Y vermeldt, terwijl universiteit Y geen joint doctorate vermeldt. In dit voorbeeld 

ontvangt universiteit X de helft van de bekostiging voor de joint doctorate. Universiteit Y ontvangt 

geen bekostiging voor de joint doctorate omdat deze niets heeft vermeld. 

 

Afstemmen opgave 
Ik verzoek u de opgave van joint doctorates goed af te stemmen met uw partner instelling(en), 

zodat de opgave bij de deelnemende universiteiten met elkaar overeenkomen. Hiermee voorkomt 

u dat de bekostiging wordt vastgesteld op basis van niet juiste gegevens en de joint doctorates 

(deels) niet worden bekostigd. 
 

Vragen? 

Wanneer u aanvullende vragen heeft, vindt u op www.duo.nl/zakelijk meer informatie. Het 

Informatiecentrum onderwijs is op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur te bereiken via 070-757 51 33 

(mbo/ho). U kunt ook een e-mail sturen naar ico@duo.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

Manager OI/BKP/Productie 2 

 

 
 
 
M. Suurland 
 


