
 

Memorandum – College voor Promoties 

Promoties en oraties; mogelijkheden gedurende de COVID-19 virus 2020 
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Algemeen:  
• Het Bureau van de Pedel faciliteert de digitale/online promoties met technische 

ondersteuning van het Media Support Center. 
• Het streven is om alle afgelaste promoties in de periode september t/m december 2020 in te 

halen. Hiervoor zijn de Queridozaal bij Erasmus MC en de Senaatszaal op campus Woudestein 
op extra dagdelen gereserveerd. Uiteraard blijven we wel afhankelijk van de op dat moment 
geldende regels en richtlijnen.  

• De locatie voor alle promoties t/m 17-7 is campus Woudestein. Op deze locatie kunnen wij 
garanderen dat de regels en richtlijnen worden gevolgd, dat we minimale risico’s lopen, en dat 
alle technische ondersteuning goed geregeld is.  

• We kunnen van een promovendus, promotor of commissielid niet verwachten dat deze naar 
de EUR komt vanuit het buitenland als de kans bestaat dat er quarantainemaatregelen 
opgevolgd moeten worden of dat vanwege de gezondheid of gezondheidsrisico’s het niet 
wenselijk is om te reizen.  

• De komende maanden zal er ook rekening gehouden moeten worden met de 
(on)mogelijkheid en (on)wenselijkheid voor promovendi en commissieleden om hun reis en 
vliegticket vooruit te boeken. 

 
3 vormen van promotieplechtigheden1 
Voor alle hieronder genoemde opties geldt dat de regels en richtlijnen van de overheid te allen tijde 
gevolgd dienen te worden.  

1. Promotieplechtigheid digitaal: 
Volledig digitaal blijft mogelijk tot 31 december 2020, met name om kandidaten in het 
buitenland maximale flexibiliteit te bieden om toch te kunnen promoveren. 

2. Promotieplechtigheid hybride: Combinatie van fysieke en digitale plechtigheid. 
- Mogelijk tot in ieder geval 31 december 2020. 
- Locatie is de Senaatszaal – EUR en Queridozaal, Erasmus MC, zodra beschikbaar 
- De promovendus is verplicht aanwezig indien deze op het moment van promoveren 

woonachtig is in Nederland. 
- De aanwezigheid van de paranimfen (maximaal 2) is gewenst. 
- De promotiecommissie mag volledig aanwezig zijn. De voorzitter en één promotor of 

copromotor dient aanwezig te zijn. Slechts een deel van de promotiecommissie kan 
plaatsnemen achter de tafel, de overige aanwezige leden nemen plaats op de eerste rij. 

- De promovendus krijgt de vrijheid om gasten uit te nodigen tot het maximum dat geldt 
op het moment van promoveren. 

Ook na 2020 is er de mogelijkheid in bijzondere omstandigheden de promoties hybride te 
laten plaatsvinden. Het promotiereglement biedt de mogelijkheid om een uitzondering te 
verzoeken aan het College voor Promoties. Deze uitzondering geldt dan alleen voor de 
promovendus in geval van zwaarwegende omstandigheden en voor maximaal 1 commissielid.  

3. Promotieplechtigheid fysiek  
- Mogelijk vanaf 1 september 2020. 

 
1 De promotieplechtigheden vinden in principe plaats op de EUR, Woudestein. Promoties van ISS-promovendi vinden plaats 
bij het ISS zoals gebruikelijk. Promoties van promovendi van het Erasmus MC kunnen ook bij het Erasmus MC plaatsvinden. 
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- Locatie Senaatszaal en Queridozaal, Erasmus MC (zodra beschikbaar). 
- Verder gelijk aan optie 2, waarbij de aanwezigheid van de promovendus, de paranimfen 

en de volledige promotiecommissie verplicht is. 
In de bijlage het aangepaste protocol. 
 
Oraties 
Reeds geplande oraties gaan vanaf 1 September voor zover mogelijk door volgens planning en voor 
zover mogelijk m.b.t. de beschikbaarheid van de locatie (Aula campus Woudestein). Uiteraard 
dienen de regels en richtlijnen van de overheid en het RIVM daarbij volledig te worden gevolgd.  
 
Door het uitvallen van de oraties gedurende de coronacrisis is de reeds bestaande druk op de 
planning groter geworden. Een concreet voorstel om oraties vorm te geven wordt na het 
zomerreces voorgelegd aan het College voor Promoties.  
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