
Belangrijkste wijzigingen promotiereglement 2021 
 
(de artikelnummers zijn die van het nieuwe promotiereglement) 
 
 
(Co)promotor(en): 
• In art. 7 is opgenomen dat de decaan niet alleen de promotor aanwijst, maar ook de tweede of 

copromotor. 
• In art. 7 is opgenomen dat oud-hoogleraren niet meer als promotor kunnen worden aangewezen 

(dus geen nieuwe promovendi mogen aannemen). 
• In art. 1.2 is toegevoegd dat wie in het buitenland hoogleraar is alleen in Leiden kan optreden als 

promotor als het College voor Promoties daarmee heeft ingestemd. 
• In art. 9.1 is toegevoegd dat het OBP wordt vastgesteld niet alleen in overleg met de 

promovendus, maar ook met de tweede en/of copromotor(en). 
• In art. 10 is verwerkt dat een promovendus tenminste twee begeleiders moet hebben. 
• Art. 11 is herschreven om de gelijkwaardigheid van promotor en (co)promotor(en) te 

benadrukken. Ook in art. 12 is daarvoor een aanpassing gedaan. 
 
Promotieonderzoek aan verschillende instellingen: 
• In art. 2.4 is toegevoegd dat cotutelles in het kader van een strategisch samenwerkings-

programma kunnen leiden tot verdediging aan een andere universiteit dan de Universiteit 
Leiden. Voor elk promotietraject moet bij het begin zijn bepaald waar de verdediging plaatsvindt. 

 
AVG: 
• In verband met de invoering van de AVG is in de verplichting om een kopie van het ID in te 

leveren vervangen door de verplichting om een ID te tonen. 
• Ook art. 18 is aangepast in verband met de invoering van de AVG: vermelding in het CV van 

geboortejaar en –plaats worden facultatief. Dat geldt dan m.m. ook voor het voorblad. 
 
Toelating tot de Graduate School en de promotie: 
• In art. 3a is conform de WHW 7.18 2a ‘van een Nederlandse universiteit’ geschrapt. 
• Er zijn artikelen toegevoegd over de start van het promotietraject, in het bijzonder de registratie 

in de Graduate School (artikel 6 en 8 toegevoegd en artikel 7 dienovereenkomstig aangepast). 
Ook is verwerkt dat een promovendus op meerdere manieren een promotor kan vinden (in art. 6 
lid 1). 

• In art. 3 is toegevoegd dat de Graduate School opleidingseisen kan stellen waaraan moet zijn 
voldaan om te kunnen worden toegelaten tot de promotie, met vermelding van de 
randvoorwaarden. 

 
Plagiaatcontrole / wetenschappelijke integriteit: 
• In art. 12 is toegevoegd dat de plagiaatcontrole moet gebeuren met in ieder geval gebruikmaking 

van de door de instelling beschikbaar gestelde plagiaatcontrolesoftware. 
• In art. 15.3 is toegevoegd dat de promovendus er zorg voor draagt dat geen auteursrechten van 

derden geschonden worden. 
 
Stellingen: 
• Het artikel 14 is aangepast: dat stellingen beknopt moeten zijn, dat een stelling niet uitsluitend 

uit een citaat mag bestaan maar altijd een eigen toevoeging moet omvatten en met 
wetenschappelijke argumenten verdedigbaar moet zijn. Ook is een bovengrens gesteld aan het 
aantal stellingen, namelijk twaalf. Voorts is vermeld dat de stellingen geen onderdeel zijn van het 



proefschrift en separaat moeten worden aangeleverd. Verder is toegevoegd dat niet alleen de 
promotor ze toetst, maar ook de tweede en/of copromotor(en). 

 
Samenstelling promotiecommissies en interne taakverdeling: 
• In art. 21 is lid 3 aangepast: het is de secretaris die het manuscript naar de leden van de 

promotiecommissie stuurt. 
• In art. 22.1 zijn de woorden ‘van de faculteit’ geschrapt: de secretaris hoeft niet uit de eigen 

faculteit afkomstig te zijn, maar wel uit een Leidse faculteit. 
• In art. 22.2 is bepaald dat alleen wetenschappers verbonden aan Nederlandse of buitenlandse 

niet-industriële en niet-commerciële instellingen van wetenschappelijk onderzoek of onderwijs 
lid mogen zijn van promotiecommissies. Deze restrictie geldt niet voor oppositiecommissies. 

• In art. 22.1 is ‘ten minste drie’ vervangen door ‘vier of vijf’ (in overeenstemming met 
aanbevelingen van de VSNU). 

• In art. 22.3 is ‘In de regel telt de commissie ten minste één mannelijk en ten minste één 
vrouwelijk lid’ vervangen door ‘De commissie telt ten minste één mannelijk en ten minste één 
vrouwelijk lid’. 

• In art. 22.4 zijn partners (enz.) van commissieleden ook uitgesloten van lidmaatschap van de 
promotiecommissie. 

• In 23.2 is vermeld dat de voorzitter het manuscript niet hoeft te lezen. 
• In 23 is bij het derde lid toegevoegd dat de oordelen van de leden van de promotiecommissie 

niet alleen naar de commissieleden worden gestuurd, maar ook naar de (co)promotor(en). 
• In art. 23.4 is opgenomen dat de promotor(es) en copromotor(es) de bedoelde vergadering van 

de promotiecommissie niet bijwonen.  
 
(Beoordeling) Manuscript: 
• In art. 9.3 is toegevoegd ‘Indien het manuscript in delen wordt voorgelegd houdt de promotor 

het recht een afzonderlijk oordeel over het geheel te vellen’. 
• In artikel 12.4  is de positie van de decaan versterkt door toevoeging van de zin ‘Bij bedenkingen 

over de kwaliteit van het proefschrift kan de decaan het manuscript voorleggen aan het College 
voor Promoties’. 

• In artikel 15 is onder 2 toegevoegd dat de decaan nadere richtlijnen kan stellen met betrekking 
tot het aantal artikelen in het proefschrift en de vereisten rond auteurschap en verantwoording 
daarover. 

• In 23 is in lid 2 de zin ‘De leden van de promotiecommissie kunnen suggesties voor aanpassing 
van het proefschrift doen’ vervangen door ‘Het oordeel ‘toelaatbaar’  wordt zonder voorbehoud 
gegeven. De leden van de promotiecommissie kunnen bij het oordeel ‘toelaatbaar’ wel 
suggesties voor aanpassing van het proefschrift doen.’ 

• In art. 23.7 is toegevoegd dat de commissie wordt bijeengeroepen bij meer dan één tegenstem. 
• In art. 23 is een lid toegevoegd over wat er gebeurt als de commissie het manuscript in 

meerderheid niet verdedigbaar acht. 
• In art. 23.8 is geregeld dat het besluit van de promotiecommissie niet wordt gemeld aan de 

promovendus maar (conform de tekst van het oude formulier) aan de decaan. 
 
Samenstelling oppositiecommissie: 
• Ook in art. 26.5 is opgenomen dat partners (enz.) van commissieleden uitgesloten zijn van 

lidmaatschap van de oppositiecommissie. 
• In art. 26 is ‘In de regel telt de commissie ten minste één mannelijk en ten minste één vrouwelijk 

lid’ vervangen door ‘De commissie heeft ten minste één mannelijk en ten minste één vrouwelijk 
lid.’ 

 
 



Diverse wijzigingen: 
• Er is een inhoudsopgave toegevoegd. 
• De lijst van definities (begripsomschrijvingen) is uitgebreid. 
• Waar van toepassing is in het hele reglement aan de vermelding ‘UHD’ toegevoegd ‘met ius 

promovendi’.  
• In art. 4.2 is ‘aanstelling’ vervangen door ‘het sluiten van een arbeidsovereenkomst’. 
• Het oude lid dat drie het maximaal aantal promovendi is dat samen een proefschrift mag 

schrijven, is komen te vervallen. 
• Art. 15.7 en 15.8 zijn enigszins uitgewerkt.  
• In art. 17.4 zijn Frans en Duits toegevoegd als toegestane talen (waarin citaten mogen worden 

vertaald). 
• In art. 18 is een paar keer ‘de decaan’ toegevoegd aan ‘de pedel’.  
• In art. 18.4 is een onjuistheid uit versie 2018 gecorrigeerd. 
• In art. 18.5 is de woordlimiet voor voor- en nawoord uitgebreid. 
• In art. 19 is de handelseditie opnieuw opgenomen. 
• In art. 20 is een lid toegevoegd over de publieke uitvoering of presentatie bij promoties in de 

Kunsten. 
• Het laatste lid van art. 23 is aangescherpt en er is verwerkt dat er nog maar één commissie 

wetenschappelijke integriteit is, van de Universiteit en het LUMC gezamenlijk. 
• Hoofdstuk 9, geschillenprocedure is aangepast. 
• De overgangsregeling is aangepast (artikel 43). 
• Waar relevant is de tekst aangepast aan de invoering van Converis die het overbodig maakt om 

afschriften te zenden en waardoor enkele formulieren zijn vervallen. Een aantal formulieren is als 
zodanig gebleven, zoals het formulier waarmee de decaan de promovendus toestemming geeft 
een datum af te spreken (‘formulier 6’). Om verwarring te voorkomen, zijn de formulieren bij 
Promotiereglement 2021 niet meer genummerd maar van letters voorzien. 

 
Bijlagen: 
• Bijlage D, de cum lauderegeling is aangepast: een voorstel kan komen van de commissie of de 

promotor(en), moet schriftelijk en beargumenteerd worden gedaan en de secretaris onderhoudt 
het contact met de decaan. 

• In bijlage E, de regeling ius promovendi voor UHD’s zijn enkele wijzigingen aangebracht: onder 1 
is de categorie medewerkers met de functie Onderzoeker 1 toegevoegd, in 4 is toegevoegd dat 
een UHD die het ius heeft verworven, daarna kan optreden als promotor voor de promovendi die 
de UHD al als copromotor begeleidde. Punt 6 is verhelderd en staand beleid m.b.t. de criteria is 
geëxpliciteerd. In 7 is toegevoegd dat een UHD na pensionering nog vijf jaar het ius behoudt. Als 
punt 8 is toegevoegd dat ius van een andere instelling niet automatisch wordt overgenomen.  

 


