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Checklist samenstelling promotie-/oppositiecommissie 
 

Promotiecommissie 
Samenstelling: 

• Voorzitter (plaatsvervanger van decaan) = WD (of diens plaatsvervanger) 
• vier of vijf overige leden, waaronder: 

o Secretaris (Leidse hoogleraar of UHD met ius promovendi) 
 
Voorwaarden: 

1. Hoogleraren: ius promovendi niet verstreken ten tijde van het instellen van de 
promotiecommissie 

2. Hoogleraren vormen meerderheid van de commissie 
3. Andere leden die niet hoogleraar zijn moeten tenminste de graad van Dr. hebben 
4. Ten minste 2 leden niet benoemd aan dezelfde faculteit 
5. Ten minste 2 leden zijn niet wezenlijk betrokken geweest bij totstandkoming proefschrift 
6. Leden moeten verbonden zijn aan Nederlandse of buitenlandse niet-industriële en niet-

commerciële instelling van wetenschappelijk onderzoek of onderwijs 
7. (Co)promotor(es) geen onderdeel van de commissie 
8. Ten minste 1 vrouwelijk lid en 1 mannelijk lid 

Daarnaast: 
9. Leden zijn deskundig op (onderdeel van) onderwerp proefschrift 
10. Ten minste 2 leden commissie niet wezenlijk betrokken bij totstandkoming proefschrift 
11. Leden commissie zijn geen familie of partner van de PhD kandidaat, van de (co)promotor of 

van de andere commissieleden 
 
Oppositiecommissie 
Samenstelling: 

• Voorzitter (rector magnificus, of plaatsvervanger- benoemd door College voor Promoties) 
• Ten minste vier overige leden, waaronder: 

o Secretaris (plaatsvervanger van decaan) = WD (of diens plaatsvervanger. Dit moet 
een hoogleraar van de faculteit zijn) 

 
Voorwaarden: 

1. Hoogleraren: ius promovendi niet verstreken ten tijde van het instellen van de 
oppositiecommissie 

2. Hoogleraren vormen meerderheid van de commissie 
3. Andere leden die niet hoogleraar zijn moeten tenminste de graad van Dr. hebben 
4. Meerderheid leden is aangesteld bij Universiteit Leiden 
5. (Co)promotor(es) geen onderdeel van de commissie 
6. Ten minste 1 vrouwelijk lid en 1 mannelijk lid 

Daarnaast: 
7. Leden zijn deskundig op (onderdeel van) onderwerp proefschrift 
8. Leden commissie zijn geen familie of partner van de PhD kandidaat, van de (co)promotor of 

van de andere commissieleden  
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