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1.n externen die in Leiden als promotor 
willen optreden 

Omdat het promotieprotocol vereist dat een Leids hoogleraar of UHD met ius ter zitting de officiële woorden 
spreekt, kan een niet-Leidse hoogleraar alleen in Leiden optreden als promotor indien er ook een Leids 
hoogleraar/UHD met ius als promotor aanwezig is. In beginsel kunnen ook buiten Nederland benoemde 
hoogleraren als (tweede) promotor worden aangewezen. 

2.4 co-tutelle Het is toegestaan om twee titelbladen op te nemen in het proefschrift, maar niet om één titelpagina op te 
nemen waarop beide instellingen staan vermeld; het logo van de andere universiteit mag op de betreffende 
titelpagina staan, er komt geen verwijzing op de bul, wel kan er een supplement bij de bul worden uitgereikt. 

2.5 tweede promotie Om toestemming te krijgen voor een tweede promotietraject moet aan de volgende eisen zijn voldaan: het gaat 
om onderzoek in een geheel ander vakgebied en de promotie moet bijdragen aan een wending in de loopbaan 
van betrokkene. Ook kan een tweede promotie worden toegestaan als een promotie aan de Universiteit Leiden 
een hogere wetenschappelijke status heeft dan de eerder verkregen promotie 

4.2 toelating Bij (externe) promovendi waarvan het diploma gewaardeerd wordt op bachelor-niveau is de decaan bevoegd 
om de promovendi toe te laten tot de Graduate School c.q. het promotietraject, dan wel de toelating te 
weigeren. 

10 copromotoren copromotoren hoeven niet aan een universiteit verbonden te zijn. Zij mogen, in tegenstelling tot leden van 
promotiecommissies, wel verbonden zijn aan  Nederlandse of buitenlandse industriële en commerciële 
instellingen van wetenschappelijk onderzoek of onderwijs.  

10.2 aantal promotoren het maximaal aantal promotoren is twee, maar op verzoek kunnen er ook drie promotoren worden 
aangewezen. Drie promotoren zijn toegestaan in de volgende gevallen:  
a. de co-promotor is in de loop van het traject hoogleraar geworden of de UHD heeft ius verkregen;  
b. als het gaat om een multidisciplinaire studie  met meerdere instituten / faculteiten / universiteiten 

waarvoor vooraf gezamenlijk subsidie is verworven waarmee de promovendus is aangesteld en indien het 
verzoek om meerdere promotores te benoemen tijdig is ingediend (d.w.z. voor of aan het begin van het 
promotietraject);  

c. indien één van de promotoren al vrij lang met emeritaat is;  
d. indien één van de promotoren intussen elders benoemd is. 



het toenemende streven naar interdisciplinair onderzoek kan betekenen dat in sommige specifieke gevallen een 
groter team van (co)promotoren wordt toegestaan, namelijk waar het onderzoek en de inbreng van 
verschillende experts dienend is aan grote strategische doelstellingen. Dit kan alleen mits aan beide kanten ook 
begeleiders betrokken zijn zonder ius promovendi. Om niet-hoogleraren de gelegenheid te geven 
begeleidingservaring op te doen, heeft het CvP een nadrukkelijke voorkeur voor teams met niet meer dan twee 
hoogleraren. 

13.1 emeriti en het ius promovendi een hoogleraar behoudt na het emeritaat vijf jaar het ius promovendi; het kan op verzoek worden verlengd 
(verzoeken in te dienen via de decaan bij het CvP).  

    een emeritus kan de eerste vijf jaar na het emeritaat optreden als promotor in promotietrajecten die vóór het 
emeritaat zijn gestart.  
een emeritus kan ook na het emeritaat betrokken worden bij nieuwe promotietrajecten, maar alleen als 
copromotor en op verzoek van de promotor 

17 taal alle leden van de promotie- en oppositiecommissie moeten de taal waarin het proefschrift geschreven is, 
voldoende machtig zijn om het hele proefschrift te kunnen lezen en beoordelen;  

18 foto in het CV mag een foto van de promovendus worden opgenomen 
18.1 naamsvermelding op de titelpagina staat de officiële naam van de promovendus; op het kaft mag wel een afgekorte/andere versie 

van de naam staan. 
22 secretaris promotiecommissie de secretaris moet een hoogleraar zijn, maar mag uit een andere faculteit van de universiteit Leiden afkomstig 

zijn en de secretaris is een volwaardig lid van de promotiecommissie. Ook een UHD met ius promovendi kan als 
secretaris optreden. 

22 niet-gepromoveerde leden 
promotiecommissie 

bij wijze van uitzondering kan een niet-gepromoveerde lid zijn van een promotiecommissie, maar niet dan 
nadat het College voor Promoties daar toestemming voor heeft verleend. Voor promotiecommissies in de 
kunsten (ACPA) hoeft het CvP niet om toestemming te worden gevraagd. 

22 promotiecommissie een lector aan een hogeschool - d.w.z. een Applied University - kan worden benoemd als lid van een 
promotiecommissie 

22 promotiecommissie Gepromoveerde leden van lichamen als de Hoge Raad, gerechtshoven en de Raad van State zijn als regel 
benoembaar zijn in promotiecommissies. 

26 oppositiecommissie decanen zien erop toe dat oppositiecommissies voldoende groot zijn, zodat een promotie reglementair 
doorgang kan vinden ook indien twee leden alsnog verhinderd zijn. 

26 oppositiecommissie het is niet gewenst  dat de promotiecommissie en de oppositiecommissie géén overlap hebben, maar ook niet 
gewenst dat de oppositiecommissie en de promotiecommissie identiek zijn. Bij voorkeur wordt de 
promotiecommissie ten behoeve van de verdediging met enkele externe leden uitgebreid 

27 verdediging de formule wordt uitgesproken door de promotor, of door een vervanger, of door een zgn. pro-promotor, die 
door de decaan kan worden benoemd. (RvD 16-11-2017) 



1.n buitenlandse hgl titel een Leidse UD die (bijzonder) hoogleraar is in het buitenland mag zich in het Leidse proefschrift waarvoor 
betrokkene copromotor is, laten vermelden als copromotor met de Leidse titel en dan tussen haakjes 
toevoegen "hoogleraar te .." 

bijl ius promovendi voor uhd's alleen zij die aan de Universiteit Leiden als UHD zijn aangesteld kunnen ius promovendi toegekend krijgen (CvP 
20-12-2018) 

bijl ius promovendi voor uhd's uhd's met ius promovendi tellen niet mee als hoogleraar (in promotie- en oppositiecommissies) 
  voorwoord het is wel toegestaan om in het voorwoord op terughoudende wijze te vermelden dat het geloof belangrijk is 

geweest tijdens het promotietraject, maar het is niet toegestaan om in het voorwoord een godheid te 
bedanken. 

 


