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beoordelen definitief manuscript proefschrift, bij goedkeuring sturen 
proefschrift [1] naar:

Inlezen proefschrift in iThenticate dmv 
standaard procedure

Informeert FNWI HL in promotie commissie als 
scan in iThenticate gereed is

Beoordeelt scan van proefschrift in iThenticate 

Stuurt eindoordeel naar:

Tekenen beide zijden van de titelpagina 
proefschrift indien promotiecommissie 

akkoord is met toelating tot de verdediging;  
levert deze in bij decaan

Decaan [3] en promotores; 
beoordeling opnemen in 

database 

Decaan, directeur en promotores; nader 
overleg met promotores en promovendus; 

beoordeling opnemen in database 

Decaan [3]; Contactpersoon OZI 

Leden 
promotiecommissie:  

beoordeling proefschrift 
en toelating tot 

verdediging

Registratie ontvangst 
proefschrift en 
archivering pdf

Decaan tekent  beide zijden van de 
titelpagina

Levert getekende titelpagina in bij CvP en 
stuurt pdf proefschrift naar UB

Beslissing om door te 
gaan met 

promotietraject met 
motivatie en 

voorwaarden; de 
beslissing wordt 

gerapporteerd aan 
promovendus, 
promotoren en 

promotiecommissie. 
Documenteren in 

database.

Indien de promovendus het oneens 
is met de beslissing, kan het geschil 

worden voorgelegd aan het CvP, 
deze neemt een besluit op grond 

van het gemotiveerd advies van de 
adviescommissie (art. 40-42 

Promotiereglement).

[2]

Biedt manuscript proefschrift aan ter goedkeuring aan promotoren

Lezen proefschrift - vragen evt. een pre-scan aan, éénmalig

Inlezen proefschrift in iThenticate dmv standaard procedure, ter beschikking 
stellen aan promotoren

Beoordelen pre-scan en bespreken deze met promovendus; rapporteren de 
conclusie:

OZI directeur

Directiesecretariaat FNWI

FNWI HL in promotie commissie

en bespreken met OZI 
directeur

en bespreken met 
decaan en OZI directeur

Indien pre-scan is aangevraagd en beoordeeld: registratie van conclusies

Bij akkoord of kleine aanpassing Bij wijziging Bij substantiële wijziging

Directiesecretariaat FNWI

Contactpersoon OZI

Contactpersoon OZI

Contactpersoon OZI

Contactpersoon OZI

Promovendus

Promotores

Promotores

Promotores, evt. OZI directeur, 
decaan

Promotores

Promotores

Decaan 

Directiesecretariaat FNWI

Bij positieve  beoordeling Bij aanwijzingen voor plagiaat, of onzorgvuldig citeren

Decaan, directeur, 

promotores

Decaan

FNWI HL in promotie commissie 
[4]

4:  beoordeelt de scan 
namens de decaan, 
wordt aangewezen 
door OZI directeur

3: PHD-science@uva.nl

2: mag na de anti-plagiaat 
scan, indien voldoende tijd 

beschikbaar is

1: machine readable pdf 
met bookmarks per 

hoofdstuk

Beslissing dat 
promotie niet door 

kan gaan; 
rapporteert deze 

conclusie met 
motivatie aan 
promovendus, 

promotoren, CvP, 
promotiecommissie.

Documenteren in 
database. 

Directiesecretariaat FNWI

Directiesecretariaat FNWI

Promovendus

CvP
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