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Handreiking promoveren op artikelen 
 
Faculteit der rechtsgeleerdheid - UL 
 
 
Promoveren op artikelen is een volledig geaccepteerde vorm. Deze handreiking is bedoeld om 
behulpzaam te zijn bij het begeleiden en beoordelen van proefschriften op basis van artikelen. Dit is 
in de rechtsgeleerdheid een relatief nieuw verschijnsel dat vragen oproept omtrent samenstelling, 
samenhang en afweging. Hoofdregel is dat de visie van de commissie bepalend is op inhoud waarbij 
deze handreiking behulpzaam kan zijn. De commissie kan een proefschrift niet afwijzen louter en 
alleen omdat het de vorm van artikelen heeft. Voor de inhoudelijke beoordeling wordt consensus 
bereikt door de gewoonten van het vakgebied en collegiale uitwisseling, waar dit relevant is. 
Hieronder volgen de relevante artikelen uit het Promotiereglement, gevolgd door handvatten ter 
verheldering.     
 
 
Promotiereglement 2018 
 
Artikel 10. Goedkeuring manuscript als proefschrift 

1. De promotor draagt de verantwoordelijkheid voor de aanvaarding van het manuscript 
als proefschrift. De promotor ziet erop toe dat het proefschrift voldoet aan de eisen die in 
het algemeen aan een proefschrift kunnen worden gesteld. In het bijzonder vergewist 
hij of zij zich ervan, onverminderd de in artikel 13 genoemde verantwoordelijkheid 
van de promovendus op dit punt, dat het manuscript geen plagiaat bevat en ook in alle 
andere opzichten voldoet aan de toepasselijke gedragsregels voor de 
wetenschapsbeoefening. 

 
2. Alvorens zijn of haar goedkeuring aan het manuscript als proefschrift te geven, toetst de 

promotor de hem of haar voorgelegde tekst in het bijzonder aan de eisen, gesteld bij de 
artikelen 13 tot en met 17 en schenkt daarbij in het bijzonder aandacht aan de volgende 
punten: 

 
a. het belang van het onderwerp; 
b. het belang en een scherpe profilering van de probleemstelling; 
c. het wetenschappelijk niveau van de ordening, de analyse en de verwerking van het 

materiaal; 
d. de afleiding van nieuwe inzichten en nieuwe opvattingen uit deze analyse; 
e. de zuiverheid van de gevolgde methodiek bij deze analyse; 
f. de aanwezigheid van een kritische confrontatie van eigen conclusies met bestaande 

theorieën of opvattingen; 
g. de aanwezigheid van een creatieve benadering van het in het manuscript 

behandelde wetenschapsgebied; 
h. de mate waarin het manuscript gebaseerd is op door de promovendus zelfstandig 

verricht onderzoek of op onderzoek waaraan hij of zij een essentiële bijdrage heeft 
geleverd; 

i. gebleken zelfbeperking, wat omvang betreft, bij het opstellen van de tekst; 
j. de aanwezigheid van evenwicht in de opbouw van het manuscript en helderheid in de 

stijl. 
 

Artikel 13. Karakter, inhoud en omvang proefschrift 

1. Het proefschrift vormt de beschrijving van het door de promovendus zelfstandig verrichte 
onderzoek of van onderzoek waaraan hij of zij een essentiële bijdrage heeft geleverd. De 
promovendus is verantwoordelijk voor het proefschrift als wetenschappelijke bijdrage. De 
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promovendus is er als eerste verantwoordelijk voor dat het proefschrift geen plagiaat 
bevat en ook in alle andere opzichten voldoet aan de toepasselijke gedragsregels voor de 
wetenschapsbeoefening. 
 

2. Het proefschrift bestaat uit hetzij een wetenschappelijke verhandeling in boekvorm over 
een bepaald onderwerp, hetzij een bundeling van afzonderlijke wetenschappelijke 
verhandelingen die reeds openbaar zijn gemaakt dan wel door de redactie van het 
desbetreffende tijdschrift zijn geaccepteerd of bij die redactie zijn ingediend, hetzij uit een 
combinatie van beide, mits van een inhoudelijke samenhang sprake is. In dat geval wordt 
die samenhang uiteengezet in een inleidend hoofdstuk en/of een samenvattende 
slotbeschouwing. 

 
3. Indien een of meer artikelen zijn geschreven door meer auteurs, worden alleen die artikelen 

als onderdeel van het proefschrift aanvaard, die in overwegende mate aan de promovendus 
zijn toe te schrijven. 

 
4. Indien in het proefschrift reeds gepubliceerde artikelen zijn opgenomen, dient het 

tijdsverloop tussen de publicatie van deze artikelen enerzijds en de voltooiing van het 
manuscript anderzijds niet langer dan vijf jaar te zijn. De decaan kan namens het College 
voor Promoties op een gemotiveerd verzoek van de promotor ontheffing van deze bepaling 
verlenen. 

 

5. In geval van een proefschrift in de vorm van een bundeling van wetenschappelijke 
verhandelingen als bedoeld in dit artikel, geldt artikel 16, vierde lid, voor iedere 
verhandeling afzonderlijk. 

 

Handreiking 

Algemeen 

Het Promotiereglement van de universiteit is leidend voor de toelaatbaarheid van een 

artikelenproefschrift. De vormvrijheid vervat in artikel 13, Promotiereglement (‘proefschriften in de 

vorm van een boek, een bundeling artikelen of een combinatie daarvan’) geldt als uitgangspunt.  

Daarmee verschuift de aandacht nadrukkelijk van vorm naar inhoud, zij het dat in de praktijk de eisen 

aan de inhoud implicaties kunnen hebben voor de vorm.  

Inhoudelijke punten waaraan in het bijzonder aandacht dient te worden geschonken, staan vervat in 

artikel 10 van het Promotiereglement. Dat artikel bepaalt dat de promotor erop toeziet dat het 

proefschrift voldoet aan de eisen die in het algemeen aan het proefschrift kunnen worden gesteld. In 

de praktijk zal de promotiecommissie de poortwachtersfunctie vervullen.  

De faculteit acht het wenselijk dat de promotiecommissie haar taak zo opvat dat zij erop toeziet dat 

het formeel vormvrije manuscript voldoet aan de eisen die het deelgebied stelt waarbinnen het 

proefschrift is geschreven.  Centraal staat daarmee het uiteindelijk ingeleverde manuscript. Of dat 

(deels) bestaat uit reeds gepubliceerde verhandelingen doet niet ter zake: het geheel moet binnen het 

deelgebied kunnen volstaan als proefschrift. Het is denkbaar dat binnen sommige gebieden een 

artikelenproefschrift minder snel aan de eisen zal voldoen dan in andere. Het is aan de promotor en 

promovendus om vooraf en tijdens het schrijfproces in te schatten of het manuscript aan de eisen zal 

voldoen.  
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Het is niet wenselijk om ten opzichte van het Leidse promotiereglement aanvullende formele eisen te 

stellen aan de vorm van het proefschrift. Wel is het mogelijk enkele handvatten te formuleren om 

promovendi en promotores enige duidelijkheid te verschaffen. 

 

1. Handvatten 

Een aantal handvatten kan worden gegeven aan de hand van de in de concept-richtlijn van de RDR 

gestelde vragen en daarop geformuleerde antwoorden. Twee handvatten (2.b en 7) zijn toegevoegd 

door de commissie Van Boom.  

1. Combinatie artikelen en andere stukken. Artikel 13 staat deze combinatie toe. De kwaliteit 

van het uiteindelijk samengestelde manuscript is leidend. Daarbij is van belang dat voldoende 

samenhang bestaat tussen de delen. In sommige gevallen kan het juist wenselijk zijn om (naast 

een inleiding en slotbeschouwing) hoofdstukken toe te voegen om samenhang te creëren.  

 

2. Omvang. 

a. Aantal artikelen. Het is onwenselijk een eis op te nemen over het minimumaantal 

artikelen. In sommige gevallen zal een bundeling van een gering aantal artikelen 

namelijk al voldoen aan de eisen die binnen het deelgebied aan een proefschrift 

gesteld worden. Een minimumeis werkt dan onnodig beknellend. Omgekeerd kan een 

minimumeis bij de promovendus de ongegronde verwachting wekken dat het 

publiceren van het minimumaantal artikelen voldoende is om te promoveren. Ook dat 

zal niet altijd het geval zijn: het manuscript als geheel moet voldoen aan de in het 

deelgebied gestelde eisen. Bij wijze van voorbeeld kan wel worden genoemd dat in 

binnen de criminologie een aantal van 4 à 5 als standaard wordt gezien. 

b. Omvang. Het is wel mogelijk een indicatie te geven van de wenselijke omvang van een 

proefschrift. Met het formele maximum van 100.000 woorden zal een proefschrift in 

de regel tussen de 60.000 en 100.000 woorden tellen. Een proefschrift dat minder dan 

40.000 woorden telt, zal in de regel niet voldoen aan de door artikel 10 van het 

Promotiereglement gestelde eisen. In een dergelijk geval is het wenselijk dat de 

beoordelingscommissie een expliciet oordeel geeft over de omvang van het 

proefschrift en het aantal artikelen in het kader van haar poortwachtersfunctie.  

 

3. Eerdere publicatie. Het is in beginsel niet van belang of de opgenomen verhandelingen eerder 

gepubliceerd zijn of niet: beslissend is of het manuscript als geheel voldoet aan de eisen die 

binnen het deelgebied aan een proefschrift worden gesteld. Daarbij acht de commissie het in 

het algemeen wenselijk dat het manuscript geactualiseerd wordt. Als delen reeds gepubliceerd 

zijn, is het van belang om aan te geven of en, zo ja, in hoeverre de versie in het manuscript 

afwijkt van het eerder gepubliceerde.  

 

4. Samenhang. Conform artikel 13 van het Promotiereglement zullen de artikelen die in het 

manuscript zijn opgenomen een voldoende mate van samenhang moeten vertonen om een 

op zichzelf staand manuscript te vormen. Die samenhang moet ook blijken uit de inleiding 

en/of de slotbeschouwing, waarbij een voorkeur bestaat dat het manuscript beide bevat. De 

promotor draagt er zorg voor dat het manuscript een voor het gebied waarbinnen het is 

geschreven voldoende mate van samenhang vertoont. Dat kan er ten eerste toe leiden dat 

door de promovendus geschreven artikelen uiteindelijk niet in het manuscript passen. Die 

dienen dan niet te worden opgenomen. Ten tweede kan deze eis maken dat het manuscript 
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pas compleet is na toevoeging van een of meer extra hoofdstukken. Zoals gebruikelijk houdt 

de promotor hier zeggenschap over.  

 

5. Co-auteurschap.  

a. Toelaatbaarheid. Artikel 13 van het Promotiereglement bepaalt dat de opgenomen 

verhandelingen in overwegende mate zijn toe te schrijven aan de promovendus. De 

promotor dient dit schriftelijk te verklaren.  

b. Co-auteurs. Artikelen mogen met de promotoren of begeleiders zijn geschreven. Alle 
co-auteurs dienen schriftelijk te verklaren dat de publicaties gebruikt mogen worden 
voor het proefschrift. Met het oog op de transparantie dient het proefschrift een 
volledige referentielijst te bevatten met per artikel een overzicht van de auteurs en 
per artikel een toelichting op de bijdrage en relatieve belang van de co-auteurs.  

c. Samenstelling commissie. In beginsel nemen coauteurs geen plaats in de 

beoordelings- of promotiecommissie. Is het veld dermate beperkt dat dit niet mogelijk 

is, dan onthoudt dit commissielid zich van stemming ten aanzien van het deel waaraan 

het lid heeft meegewerkt.  

 

6. Verstreken tijd sinds publicatie. Het Promotiereglement bepaalt dat het verloop tussen 

publicatie en voltooiing van het manuscript niet meer dan vijf jaar bedraagt. De decaan kan 

ontheffing verlenen. De Faculteit acht het wenselijk dat voor deze ontheffing helder en 

transparant beleid wordt geformuleerd zoals ten aanzien van  promovendi die langere tijd 

afwezig zijn in verband met ziekte-, zwangerschaps- of ouderschapsverlof. 

 

7. Buitenpromovendi. Voor buitenpromovendi die in overleg een promotieproject starten dat is 

gebaseerd op artikelen geldt dat, wanneer dit een manuscript van voldoende kwaliteit en 

samenhang oplevert (en dat voldoet aan de verdere eisen die worden gesteld in het 

Promotiereglement, in het bijzonder artikel 10 lid 2), door de decaan ontheffing kan worden 

verleend van de eis dat het verloop tussen publicatie van de artikelen en de voltooiing van het 

manuscript niet meer dan vijf jaar bedraagt, voor zover een redelijke termijn niet wordt 

overschreden. 


