
 

 

Huishoudelijk reglement Leiden University Dual PhD Centre The Hague 

 

Algemeen  

1. Het Leiden University Dual PhD Centre The Hague (hierna te noemen: Dual PhD Centre) is 

een interfacultair centrum van de Universiteit Leiden in Den Haag. 

2. Het Dual PhD Centre vervult een universiteitsbrede loketfunctie voor duale promovendi. 

Duale promovendi combineren hun promotietraject met een functie elders; hun werkgever 

ondersteunt het promotietraject door de werknemer deels vrij te stellen en/of een financiële 

bijdrage te leveren.  

3. Het centrum biedt de duale promovendi procesmatige begeleiding, facilitaire ondersteuning en 

een opleidingsprogramma gedurende de oriëntatiefase en de pre-PhD fase van het 

promotietraject. In de pre-PhD fase werkt de promovendus in overleg met de begeleider en de 

werkgever het onderzoeksplan uit, wijst de decaan de promotor aan en wordt de promovendus 

ingeschreven in de Graduate School van de faculteit waartoe de promotor behoort.  

 

Bestuur en beheer 

4. Het College voor Promoties vormt de bestuursraad van het Dual PhD Centre.  

5. De decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs vormt het dagelijks bestuur van het 

Dual PhD Centre. 

6. De dagelijkse leiding van het Dual PhD Centre berust bij de directeur.  

7. De directeur wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een bureau. Dit bureau staat 

onder leiding van de directeur.  

8. Voor alle beheersmatige aspecten is het Dual PhD Centre ondergebracht bij de Faculteit 

Governance and Global Affairs. De decaan van de Faculteit geldt als de leidinggevende van de 

directeur. 

 

Planning en control 

9. De decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs rapporteert tweemaal per jaar aan 

de bestuursraad, tijdens de vergadering van het College voor Promoties. 

10. De directeur van het Dual PhD Centre stelt jaarlijks voor 1 april een jaarverslag op over het 

voorgaande jaar, dat wordt besproken in de vergadering van de bestuursraad. 

11. De directeur van het Dual PhD Centre legt jaarlijks voor 1 juli het jaarplan en de begroting 

voor het komende jaar aan de bestuursraad voor ter goedkeuring. 

 

 

Dit reglement is vastgesteld door het College van Bestuur op 28 juni 2016. 


