
 

Nieuwe huisstijl voor doctoraten 
 

Inleiding 
Ruim 15 jaar geleden (Faculteitsraad van 22 december 2004) werd een huisstijl voor doctoraatsproefschriften aan onze 

faculteit aangenomen. Het eerste doctoraat dat in deze huisstijl werd gepubliceerd, dateert van begin 2005. 

De huisstijl van 2005 introduceerde de verplichting om te werken met geplastificeerde stofwikkels, waarvan het 

kleurenpalet kon gekozen worden uit een beperkt assortiment, alsook de verplichting om voor elk doctoraat een ISBN-

nummer aan te vragen. Ook werd de toevoeging van een pagina met de jurysamenstelling aangeraden. 

Er zijn door de jaren een aantal goede redenen gegroeid om af te stappen van de verplichte stofwikkels: 

- Door het stijgend aantal jaarlijks afgelegde doctoraten wordt de administratieve werklast voor het decanaat 

steeds groter. Daarbij zorgt in het bijzonder de logistiek rond de keuze van het kleurenpalet en het tijdig 

ontwerpen en laten drukken, plastificeren, rillen en snijden van de stofwikkels in de vaak korte tijd tussen de 

interne verdediging en de publieke verdediging voor een stilaan moeilijk houdbare race tegen de tijd. 

- De kostprijs die wordt aangerekend voor het drukken van de stofwikkels (€50 startkost + €5,29 per wikkel, 

exclusief BTW) wordt vandaag als (bijzonder) hoog ervaren in vergelijking met de sterk gedaalde drukkost van 

de boeken. 

- De Universiteit Gent introduceerde intussen een eigen huisstijl die afwijkt van onze facultaire huisstijl voor 

doctoraatsproefschriften. 

De Facultaire PR-commissie beraadde zich in haar vergadering van 5 februari 2020 over deze problematiek, en stelde 

een ad-hocwerkgroep aan om de huisstijl voor doctoraatsproefschriften te actualiseren. Deze werkgroep werkte een 

nieuwe huisstijl uit, die in de vergadering van 27 april 2020 werd goedgekeurd. Deze nieuwe huisstijl omvat de 

volgende wijzigingen: 

- Er wordt afgestapt van de losse stofwikkels. De kaft kan voortaan gedrukt worden door de drukker die ook het 

boek drukt. 

- Er is een nieuw ontwerp voor de kaft, dat conform de UGent-huisstijl is en expliciet rekening houdt met de 

mogelijkheid van interuniversitaire doctoraten. 

- De terminologie op de kaft wordt in overeenstemming gebracht met het OER. 

- De taal van het proefschrift wordt ook gehanteerd voor alle vermeldingen en logo’s op de kaft. 

- Voortaan is het toegelaten om één illustratie aan te brengen op de voor- en achterkaft. Een werkgroep van de 

PR-commissie zal waken over de esthetiek van de aangeleverde illustraties. Bij aanvang staat deze werkgroep 

onder de leiding van Roger Van Hecke. 

- Op zo snel mogelijke termijn wordt ervoor gezorgd dat het ontwerp van de kaft automatisch wordt 

gegenereerd vanuit Plato, zoals dat ook voor de masterproeven het geval is. 

- De specificaties van het ‘juryblad’ worden ook aangepast. Enkel informatie over de samenstelling van de jury is 

nu nog toegelaten op dat blad. 

Wat de kostprijs betreft, blijft de PR-commissie instaan voor de kost van de ISBN-aanvragen. De hoge kost voor de 

stofwikkels verdwijnt, er komt een (kleinere) kost in de plaats voor het drukken van de gekleurde kaft. 

 

 

 

 

  



Nieuwe specificaties 
 

• Formaat 16(B)x24(H) cm; breedte rug bepaald door drukker i.f.v. het aantal pagina’s en de dikte van het 

papier. 

• Materiaal van de kaft: glad hoogwit omslagkarton (bv MultiCard) met een gramgewicht van 300g/m2. 

• Afwerking van het kaftmateriaal: mat gelamineerd. 

• Opbouw voorkaft van boven naar onder: 3 cm witte band, 6 cm tekening, 11 cm tekstvlak, 4 cm witte band 

• Logo’s: 

o Logo faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur: enkel wanneer alleen de FEA het 

promotorschap opneemt van het doctoraat; in andere gevallen: weglaten. Positie: bovenaan links op 

voorkaft, hoogte 11 mm, verticaal gecentreerd in witte band van 3 cm hoog, links gealigneerd op 

dezelfde afstand als de teksten van het tekstvak op de voorkaft. Taal = zoals UGent-logo. Kleur = 

faculteitskleur (R,G,B=111,113,185) 

o Logo UGent: altijd. Positie:  onderaan links op de voorkaft, hoogte = 24 mm, verticaal gecentreerd in 

een witte band van 4 cm hoog, links gealigneerd op dezelfde afstand als de teksten van het tekstvak 

op de voorkaft. Taal = NL bij een Nederlandstalig proefschrift, EN bij een anderstalig proefschrift. 

Kleur = UGent-blauw (R,G,B=30,100,200) 

o Logo andere universiteit: ingeval van een interuniversitair doctoraat: in witte band onderaan rechts. 

Onderkant gealigneerd met onderkant logo UGent. Hoogte maximaal 24 mm. Breedte maximaal 60 

mm. 

• Tekstvakken: 

o Voorkaft:  

▪ Achtergrond UGent-blauw (R,G,B=30,100,200); tekst wit, font UGent Panno. Titel en auteur 

in font 12pt bold; rest in 10pt normaal. 

▪ Taal van alle vermeldingen = EN, tenzij taal van proefschrift NL is. Indien taal van proefschrift 

niet EN of NL is, titel en ondertitel in originele taal + EN vertaling daaronder. 

▪ Afmetingen en positie: 12(B)x11(H) cm, links gealigneerd boven onderste witte balk. 

▪ Marges rondom: 5 mm; verticale afstand tussen de verschillende elementen (volume, titel, 

ondertitel, (vertaalde titel, vertaalde subtitel), auteur, ‘doctoral dissertation’, promotoren, 

affiliaties, publicatiedatum) is ook minstens 5 mm en de beschikbare ruimte wordt in 

principe gelijk verdeeld. De export-routine in Plato zal hiervoor zorgen. Indien er niet 

voldoende ruimte is om 5 mm tussen alle elementen te laten, worden de fonts uniform 

verkleind tot er voldoende ruimte is.  

▪ Inhoud:  

• Optionele lijn ‘Volume i/n’ (i = 1, ..., n) indien meerdere (n) volumes (rechts 

gealigneerd) 

• Titel (links gealigneerd) (in EN: woordkapitalisatie toepassen, zoals goedgekeurd 

door de faculteitsraad bij indiening van het doctoraat) 

• Eventueel ondertitel in 10 pt (links) 

• Auteur (rechts) 

• “Doctoral dissertation submitted to obtain the academic degree of Doctor of ...” / 

“Proefschrift voorgelegd met het oog op het behalen van de graad van Doctor in ...” 

• Bij Joint PhDs waarbij de academische titel verschillend is per instelling: “Doctoral 

dissertation submitted to obtain the academic degrees of xxx (doctorstitel instelling 

1 (afkorting instelling 1)) and xxx (doctorstitel instelling 2 (afkorting instelling 2))” 

• “Supervisor(s)” / “Promotor(en)” (bold; meervoudsvorm enkel indien nodig) met 

daaronder de promotor(en) op 1 lijn. Superscript *,  ** en *** indien verschillende 

affiliaties 

• *Vakgroep van de promotor(en), Faculteit, Universiteit 

• **Idem affiliatie andere promotoren indien verschillend. In geval van niet-

academische affiliaties: bedrijfsnaam (land) 



• De publicatiedatum: “January 2020”  (of ‘Januari 2020’ indien taal proefschrift NL), 

dit is de maand en het jaar van de publieke doctoraatsverdediging 

o Rug:  

▪ UGent-blauw met witte tekst ter hoogte van tekstvak op voorkaft (tekstvak ‘loopt door’ op 

rug). Erboven loopt de illustratie door van voorkaft naar achterkaft. Boven- en onderaan 

witte vlakken. 

▪ Taal = taal van proefschrift. 

▪ Wanneer rug in leesbare richting wordt gehouden (d.i. met voorkaft naar boven):  

• op blauwe achtergrond: links “Voornaam Familienaam – doctoral dissertation”  (NL: 

‘proefschrift’) UGent Panno 12 pt. of kleiner (tot minimaal 10 pt.) om naam te doen 

passen; rechts optioneel ‘Vol i/n’ 

• rechts uitgelijnd , op witte achtergrond: het publicatiejaar (bv. 2020, d.i. jaar van 

publieke doctoraatsverdediging) in UGent-blauw UGent Panno 12 pt  

• Illustratie (‘graphical abstract’): 

o De doctorandus/a zal, indien hij/zij gebruik wenst te maken van een eigen illustratie, deze illustratie 

voorleggen aan de werkgroep ‘doctoraatsillustraties’, die in overleg met de doctorandi zal waken 

over de esthetiek van de illustraties. Dit dient gelijktijdig te gebeuren met de indiening van de versie 

van het doctoraatsproefschrift bestemd voor de interne verdediging. 

o Indien de doctorandus/a geen gepaste eigen illustratie kan aanleveren, kan eventueel met 

Shutterstock afbeeldingen gewerkt worden (hiervoor kan de doctorandus/a en de werkgroep 

‘doctoraatsillustraties een beroep doen op de Shutterstock-licentie van de PR-commissie EA).  

o Enkel voorkaft of laten doorlopen naar rug + achterkaft, te kiezen door de auteur in overleg met de 

werkgroep doctoraatsillustraties. Indien de figuur beperkt blijft tot de voorkaft of voorkaft + rug, 

wordt de resterende illustratie-ruimte gevuld met een uniforme kleur, te kiezen in overleg met de 

werkgroep doctoraatsillustraties (bv. R,G,B=170,199,242). 

o Eventueel links onderaan op achterkaft een kader met bijschrift bij de figuur (‘caption’) van max. 150 

karakters, font UGent Panno 10 pt, breedte 45 mm en maximale hoogte 30 mm, marge links en onder 

5 mm (zie verder bij eerste voorbeeldkaft). Vulling kader en kleur font (wit of zwart) te bepalen in 

functie van illustratie, in overleg met werkgroep ‘doctoraatsillustraties’. 

o Witte banden bovenaan (3cm) en onderaan (4cm) vrijhouden 

o Kwaliteit: minimum 300 dpi = 4000x2000 pixels indien de volledige ruimte gebruikt wordt 

• Het eerste en laatste binnenblad blijven onbedrukt. 

• Eerste bedrukt binnenblad: 

o Rectozijde: zelfde inhoud als de voorkaft. 

o Versozijde: ISBN, themacode, NUR-code(s) en wettelijk depotnummer. Positie: onderaan de pagina. 

• Tweede bedrukt binnenblad: leden van de examencommissie 

o Verplichte inhoud: 

▪ Titel: ‘Members of the Examination Board’ / ‘Leden van de examencommissie’ (zelfde taal als 

voorkaft),  

▪ Leden, onderverdeeld per categorie: 

• Chair / Voorzitter 

• Other members entitled to vote / Andere stemgerechtigde leden 

• Supervisor(s) / Promotor(en)     (zijn wel degelijk lid!) 

• (Niet meer aanduiden wie secretaris is) 

▪ Ieder lid vermelden als Titel Naam, Affiliatie (incl. land indien niet BE) 

o Niet toegelaten op dit blad (maar kan wel vermeld worden op een andere pagina): 

▪ Volledige naam en adres van de betrokken onderzoeksgroep of vakgroep 

▪ Naam van de vakgroepvoorzitter 

▪ Vermelding / acknowledgement van sponsorende instelling(en) 

o Niet toegelaten in het proefschrift: 

▪ Logo onderzoeksgroep of vakgroep 

(de versozijde van het tweede bedrukt binnenblad blijft onbedrukt) 



Voorbeeldkaften: 

 

 

 

 

 


