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1 College van Promoties  

1.1 Samenstelling 

Het college voor promoties was in het verslagjaar als volgt samengesteld: 

 Prof. Arthur Mol (voorzitter) 

 Prof. Johan van Arendonk (tot november 2015) 

 Prof. Niels Anten (vanaf mei 2016)  

 Prof. Tiny van Boekel 

 Prof. Arnold Bregt (vanaf mei 2016)  

 Prof. Erwin Bulte 

 Prof. Francine Govers  

 Prof. Martien Groenen (vanaf mei 2016)  

 Prof. Wouter Hendriks  

 Prof. Bas Kemp (tot december 2015) 

 Prof. Carolien Kroeze  

 Prof. Cees Leeuwis 

 Prof. Frits Mohren  

 Prof. Ivonne Rietjens 

 Prof. Pieter van ’t Veer  

 Prof. Richard Visser  

 

Begin 2016 is besloten het CvP uit te bereiden met één lid om het invullen van de taak van waarnemend 

rector te vergemakkelijken. Door het vertrek van Johan van Arendonk hebben prof. Pim Brascamp en 

Prof. Just Vlak in de periode van november en december 2015 de taken van de Dean of Research tijdelijk 

waargenomen.  

Het college kwam in het verslagjaar tien maal bijeen. 

1.2 Benoeming nieuwe Dean of Research  

Prof. Richard Visser is per 1 november 2015 aangesteld als nieuwe Dean of Research en volgt hiermee 

Johan van Arendonk op. Prof. Richard Visser was al lid van het CvP, evenals vicevoorzitter. Vanuit zijn 

functie als Dean zal hij als adviseur van het CvP optreden. Prof. Tiny van Boekel zal de taken van 

vicevoorzitter vervullen.  

1.3 Vertrek secretaris CvP  

Dr. Ir. Janneke van Seters is per februari 2016 afgetreden als secretaris CvP. Haar taken zijn ad interim 

overgenomen door Gab van Winkel.  

2 Promoties 

2.1 Kengetallen 

In het verslagjaar vonden 323 promoties plaats, waarvan er 5 (1,5%) met lof (cum laude) werd 

uitgereikt. Het merendeel van de promotieonderzoeken is bij één departement uitgevoerd, met 

onderstaande verdeling. 18 van deze promoties zijn wel bij meerdere leerstoelgroepen binnen het 

departement uitgevoerd.  

 

Agrotechnology and Food Sciences Group (AFSG) 105 

Animal Sciences Group (ASG) 38 

Social Sciences Group (SSG) 48 

Environmental Sciences Group (ESG)  50 

Plant Sciences Group (PSG) 68 

Totaal 309 
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Een aantal promotieonderzoeken is uitgevoerd bij twee departementen: 

AFSG en ASG 1 

AFSG en SSG 2 

ASG en ESG 2 

ASG en PSG 1 

SSG en ASG 2 

SSG en ESG 2 

SSG en PSG 1 

PSG en AFSG 1 

PSG en ESG 2 

Totaal 14 

 

In totaal promoveerden in het verslagjaar 200 personen met een niet-Nederlandse nationaliteit (62%).  

Onder de gepromoveerden waren 175 vrouwen (54%). 

 

De promoties waren als volgt verdeeld over het academisch jaar: 

September 34 

Oktober 52 

November 33 

December 33 

Januari 16 

Februari 21 

Maart 16 

April 29 

Mei 27 

Juni 39 

Juli 14 

Augustus 9 

Totaal 323 

 

Drie promoties hebben bij UNESCO-IHE Institute for Water Education, in Delft, plaatsgevonden.  

2.2 Joint doctorates 

Het CvP heeft besloten geen onderscheid meer te maken tussen joint, double en dual degrees. In alle 

gevallen geldt bijlage 6 van het promotiereglement. Aanvullend is er dit collegejaar één aanvraag voor 

een joint doctorate voor een individuele promovendus goedgekeurd.  

2.3 Maatregelen m.b.t. stijgend aantal promoties 

Het college heeft besloten om ook in 2016 voor de piekmaanden juni t/m december het aantal promoties 

op deze dagen uit te breiden van drie naar vier. Er wordt geen verdere openstelling dan de huidige 

praktijk gehanteerd (eerste week juli en laatste week augustus).  

2.4 EUA peer review 

In 2015 heeft een peer review van het gehele Wageningse PhD programma plaatsgevonden. De 

aanbevelingen die toen zijn opgesteld, worden inmiddels opgevolgd. Over een tweetal aanbevelingen, te 

weten het afschaffen van het beoordelingssysteem en het erg lage percentage cum laudes, heeft een 

werkgroep advies uitgebracht. 

Ten aanzien van het beoordelingssysteem heeft het CvP besloten het beoordelingssysteem te 

handhaven, maar de beoordeling niet meer standaard te noemen tijdens de ceremonie. De promotor 

wordt verzocht de beoordeling na de verdediging aan de jonge doctor toe te lichten. 

Het CvP besluit tevens tot het gebruik van een rubric om opponenten een instrument te geven om een 

proefschrift objectief te kunnen beoordelen. Dit zal na een jaar geëvalueerd worden. Ook besluit het CvP 

om de beoordelingsformulieren geanonimiseerd aan de promotor te verstrekken na de verdediging. 
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Ten aanzien van de cum laude procedure besluit het CvP om het mogelijk te maken een gemotiveerde 

voordracht van de promotor voor een cum laude mee te sturen naar de opponenten. Ook stemt het CvP 

in met het voorstel om tijdens de voorbespreking van een cum laude geen stemming te houden, maar 

om deze stemming te beperken tot de officiële stemming na de verdediging. 

3 Promotiereglement 

Afgelopen jaar heeft het CvP verschillende besluiten genomen over wijzigingen in het promotiereglement 

of één van de bijlagen. Deze wijzigingen komen voort uit de opvolging van de EUA review (par. 2.4), 

aangevuld met onderstaande wijzigingen:  

- De proefschriften worden standaard voorzien van een DOI nummer.  

- Opponenten dienen aanwezig te zijn bij de promotie. Indien een opponent niet aanwezig kan 

zijn, laat hij zich vervangen door een ander ter zake kundige. Het op afstand meedoen aan de 

discussie met de kandidaat is niet toegestaan. 

- Judicium en laudatio duren hooguit vijf minuten en zijn zakelijk en constructief van toonzetting. 

In het judicium wordt de beoordeling van proefschrift en verdediging alleen vermeld als dit cum 

laude is. 

- Het CvP besluit van 11 februari 2015, dat anders dan Engelstalige samenvattingen in het 

proefschrift op een los blaadje moeten, wordt teruggedraaid. 

Aanvullend zijn er nog een aantal tekstuele en verduidelijkende aanpassingen gedaan.  

Invoering van deze wijzigingen zal in de loop van 2016 plaatsvinden via aanpassing van het 

promotiereglement. Hierover zal via een brief worden gecommuniceerd naar alle betrokkenen.  

4 Hoogleraren 

4.1 Bijzondere en buitengewone leerstoelen 

Het college voor promoties heeft geadviseerd over de volgende niet-reguliere leerstoelen: 

 Microbial Cell Factories 

 Kind en Natuur 

 Dairy Science 

4.2 Persoonlijk hoogleraren 

In het academisch jaar 2015-2016 heeft het college voor promoties het college van bestuur geadviseerd 

drie kandidaten te benoemen tot persoonlijk hoogleraar: 

 Atze Jan van der Goot 

 Marianne Geleijnse 

 Jan van Tatenhove 

 

In het najaar 2015 is de rol van het college van promoties in de toetsingsprocedure bij de benoeming 

van persoonlijk hoogleraren veranderd van een beoordelende en toetsende rol in ene meer 

kwaliteitsbewakende rol. CvP-leden zullen een blijvende rol vervullen in de tenure track BAC’s, maar 

zullen de rector niet meer direct adviseren.  

5 Bezwaar en Beroep 

Het college heeft in het verslagjaar tweemaal een bezwaar ontvangen die via de klachtenprocedure zoals 

beschreven in het promotiereglement is behandeld. Beide bezwaren zijn afgewezen.  

Naar aanleiding van deze besluiten is er een notitie geschreven over de randvoorwaarden en 

consequenties wanneer een No-Go wordt gegeven.  
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6 Overige besluiten  

 Het CvP besluit de mogelijkheid tot het indienen van een proefschrift in een afwijkende vorm 

zoals ook in het promotiereglement aangegeven, toe te staan mits aan de inhoud van het 

proefschrift wetenschappelijke afwegingen ten grondslag liggen en deze ook in het proefschrift 

zijn aangegeven. 

 Het CvP besluit naar aanleiding van het KNAW-rapport ‘Promoveren werkt’ vast te houden aan 

een – in principe - vierjarig promotietraject. 

 CvP stelt een ‘protocol fotograaf’ vast. Dit zal via promovendus en paranimfen aan fotografen 

worden verstrekt. 

 


