
PhD-students thema bijeenkomst: De laatste loodjes 
 
Datum: 2 oktober 2013  
Locatie: Grote vergaderzaal NSCR 
Sprekers Rol Onderwerpen 

Marre en Janna  In de laatste fase 
voor de 
verdediging 

-‐ Wat moet er in een inleiding en conclusie/discussie van 
een proefschrift staan? 

-‐ Waar moet je op letten bij het aan elkaar praten van je 
proefschrift? (variabelen juist wel of niet hetzelfde? 
Afwijkende hoofdstukken etc.) 

-‐ Wie bepaalt er welke mensen er in je leescommissie 
komen en hoe wordt dat bepaald? Moeten de leden nog 
aan bepaalde eisen voldoen? (bijvoorbeeld: moeten ze 
allemaal hoogleraar zijn?) 

-‐ Regelen van de pedel/drukken van proefschrift/plannen 
van datum verdediging 

-‐ Met welke kosten moet je rekening houden (wat betaal 
je zelf en wat betaalt de universiteit?) 

-‐ Wat is de rol van de paranimfen? Op grond waarvan 
kies je ze? 

-‐ Hoe zit het met proefpromotie? Wanneer moet je dat 
gaan regelen en wie vraag je ervoor? 

Katharina Joossen 
en Barbara Menting 

Onlangs 
gepromoveerd 

-‐ Feitelijke promotie: wat viel mee/tegen? Wat was 
onverwacht? 

-‐ Wat had je anders willen doen tijdens je verdediging? 
-‐ Waar was je trots op tijdens na afloop van je 

verdediging? 
-‐ Had je tijdens de verdediging wat aan je paranimfen? 
-‐ Kwamen er nog onverwachte vragen, of had je ze al 

gehoord tijdens de proefpromotie? 
-‐ Stress: absolute no-no’s of yes-yes’ in het laatste jaar? 
-‐ Moet je al tijdens je onderzoek nadenken over vragen 

die kunnen komen met de verdediging? 
-‐ Nasleep van de verdediging: wat voor (praktische) 

zaken moet je nog afhandelen na de verdediging? 
-‐ Persbericht: wanneer kun je het best een persmoment 

creëren? Waar moet je rekening mee houden bij het 
organiseren van een persbericht? 

Henk Elffers, Wim 
Bernasco (en Peter 
van der Laan, 
schriftelijk) 

Geregeld zitting in 
leescommissies 

-‐ Hoe bereiden zij de verdediging voor/bedenken zij 
vragen? 

-‐ Is er onderling overleg tussen de leden van de 
leescommissie over wie welke vraag gaat stellen? 

-‐ Wat speelt zich precies af na het ‘Hora Est’? > Wat 
komt er meestal aan bod tijdens de bespreking na 
afloop?  

-‐ Do’s and dont’s tijdens een proefschriftverdediging: wat 
is het meest irritante dat een kandidaat kan doen? 

-‐ Do’s and dont’s in een proefschrift 
Borrel na afloop!   

	  


