Protocol photographer
during a PhD thesis defence at Wageningen University
1. Preferably, only one photographer walks around.
2. The photographer wears appropriate clothing.
3. The photographer must stay off the podium.
4. Only professional photographers are allowed on the balcony.
5. The photographer must stay out of sight of the WUR tv
cameras, to prevent that the back of his/her head is caught
on camera. The photographer stays preferably in the outer
corridors of the Auditorium. When moving towards the
central corridor, this is done bended down.
6. Use of flash light is not allowed, because it interferes with
the thesis defence and with the broadcast of WUR tv.
7. After the ceremony, the graduate will be first congratulated
by his/her closest family and the thesis committee members.
This is done in the hall or in the reception room. After that,
photos of de graduate and the committee members in their
gowns can be made. This may take no longer than two
minutes, after which the other visitors will be allowed to
congratulate the young doctor.

Nederlandse versie op andere zijde

Protocol fotograaf
tijdens een promotie aan Wageningen University
1. Bij voorkeur maar één fotograaf die rondloopt in de zaal.
2. Ook de fotograaf draagt gepaste kleding.
3. De fotograaf mag niet op het podium komen.
4. Alleen beroepsfotografen mogen het balkon betreden.
5. De fotograaf moet uit het zicht blijven van de camera’s van
WUR-tv zodat hij/zij tijdens het fotograferen niet met het
achterhoofd in beeld komt. De fotograaf blijft bij voorkeur
aan de buitenzijde van het Auditorium. Als hij/zij zich naar
het midden gangpad wil begeven, gebeurt dat gebukt.
6. Er mag geen flitslicht gebruikt worden, want dit stoort de
verdediging van het proefschrift en stoort de uitzending van
WUR-tv.
7. Na afloop wordt de gepromoveerde eerst gefeliciteerd door
de directe familie- en commissieleden. Dit gebeurt in de hal
of in de receptieruimte. Daarna is er gelegenheid om foto’s
te maken van de gepromoveerde met de commissieleden in
toga. Dit duurt ten hoogste twee minuten, waarna alle
andere bezoekers de gelegenheid krijgen de jonge doctor te
feliciteren.
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