
Reglement Levenbachfellow  

 

Promovendi sociaal recht hebben de mogelijkheid om Levenbachfellow te worden. Daarvoor 

moet aan een aantal opleidingseisen worden voldaan. Welke deze zijn staan in dit reglement 

beschreven. Het voldoen aan de eisen wordt vastgelegd in een certificaat Levenbachfellow. 

Wanneer een promovendus aan de voorwaarden voldoet kan het certificaat worden 

aangevraagd bij de opleidingscommissie. 

 

 

Opleidingscyclus 

Binnen het kader van het Levenbachinstituut bestaat sinds 2009 de mogelijkheid om deel te 

nemen aan een opleidingscyclus. Deze cyclus wordt georganiseerd door een daartoe 

ingestelde opleidingscommissie. De opleidingscyclus beslaat een periode van vier jaar en 

bestaat uit acht opleidingsdagen (twee per jaar). De opleidingsdagen staan open voor 

(buiten)promovendi die een proefschrift voorbereiden op het terrein van het sociaal recht. 

Ervan uitgaande dat een promotietraject in principe vier jaar bestrijkt, kunnen promovendi 

in beginsel acht opleidingsdagen bijwonen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deel te 

nemen aan internationale seminars, waaronder het Pontignano-seminar en het Young 

Researchers Seminar European Labour Law. De planning hiervan wordt in overleg met de 

promotor opgenomen in het opleidings- en begeleidingsplan van de promovendus.  

 

 

Voorwaarden 

Promovendi die actief hebben deelgenomen aan ten minste zes opleidingsdagen en één 

buitenlands seminar kunnen de titel “Levenbachfellow” verwerven. Dit fellowship staat voor 

een brede kennis van het sociaal recht en blijkt uit een certificaat dat wordt uitgereikt aan 

promovendi die voldoen aan de zojuist genoemde 6 + 1–regel. Het certificaat kan worden 

verkregen door daartoe een onderbouwd verzoek in te dienen bij de opleidingscommissie. 

Het verzoek kan worden ingediend zodra het manuscript is goedgekeurd door de promotor.  

 

 

Actieve bijdrage 

Van de promovendi wordt tijdens de opleidingsdagen in Nederland en tijdens de 

internationale seminars een actieve bijdrage verwacht. Hieraan kan invulling worden 

gegeven door bijvoorbeeld actief mee te discussiëren of als referent op te treden, door het 

eigen onderzoek te presenteren of door als kandidaat promovendus of vragensteller op te 

treden tijdens een proefpromotie. Het enkel (passief) bijwonen van de opleidingsdagen is 

niet voldoende om voor de titel ”Levenbachfellow” in aanmerking te komen. 

 

 

Welke internationale seminars tellen mee? 

De voor het certificaat vereiste deelname aan een internationaal seminar kan worden 

ingevuld door een actieve bijdrage te leveren aan het Pontignano-seminar of het Young 

Researchers Seminar European Labour Law of een ander internationaal seminar te 

beoordelen door de opleidingscommissie. Meer dan één keer actief deelnemen aan het 

Pontignano-seminar of actief deelnemen aan zowel het Pontignano-seminar als het Young 

Researchers Seminar European Labour Law kan een tekort van één opleidingsdag in 



Nederland compenseren. Promovendi kunnen daartoe een gemotiveerd verzoek indienen bij 

de opleidingscommissie. 

  

Promovendi die niet aan één van deze twee seminars hebben kunnen deelnemen, maar wel 

een vergelijkbare ervaring hebben opgedaan in Europees of internationaal verband, kunnen 

een aanvraag tot het fellowship indienen bij de opleidingscommissie door een gemotiveerd 

verzoek. Toekenning van het certificaat is dan ter beoordeling van de commissie. De 

voorzitter van de commissie heeft daarbij een doorslaggevende stem.  

 

 

Buitenpromovendi 

Voor buitenpromovendi geldt geen aparte regeling. 

 

 

Overgangsregeling 

De eerste opleidingscyclus loopt van 2009 – 2013. Promovendi die hun proefschrift afronden 

voordat deze cyclus is voltooid en daardoor niet ten minste zes van de acht opleidingsdagen 

hebben kunnen bijwonen, kunnen toch in aanmerking komen voor het certificaat als zij, 

voordat het proefschrift is afgerond, actief hebben deelgenomen aan 3/4 van de door de 

opleidingscommissie georganiseerde opleidingsdagen en één internationaal seminar. 

Promovendi die niet aan deze voorwaarden kunnen voldoen, maar wel vinden dat zij de titel 

“Levenbachfellow” verdienen, kunnen het certificaat aanvragen door daartoe een 

onderbouwd verzoek in te dienen bij de opleidingscommissie. Toekenning van het certificaat 

is dan ter beoordeling van de commissie. De voorzitter van de commissie heeft daarbij een 

doorslaggevende stem. 
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