
ORATIE

TO DO LIJST 
VOOR UITINGEN:
DRUKWERK EN ONLINE



PROCES
1. UITNODIGING 

Oratie en/of symposium
Genodigden krijgen een oproep per e-mail van oraties@utwente.nl  
en/of per post. In deze uitnodiging staat een web adres naar de  
website van Academische Plechtigheden van Universiteit Twente. 
Daar vinden zij een online aanmeldformulier en de uitnodiging die  
ook per e-mail is verzonden.

Diner
Genodigden krijgen een oproep per e-mail van de professor/ 
het secretariaat en/of per post. 
 
2. REGISTRATIE

Oratie en/of symposium
De genodigden dienen zich voor een bepaalde datum via het online 
aanmeldformulier aan te melden voor de oratie en/of het symposium. 
Zij krijgen automatisch een bevestiging per e-mail. Ook bureau 
Academische Plechtigheden krijgt automatisch een bevestiging. 
Het bureau maakt een uitdraai van de registraties en kan zien hoeveel 
mensen zich hebben aangemeld voor de oratie en/of het symposium.

Diner 
Personen die een uitnodiging voor het diner hebben ontvangen, 
kunnen zich aanmelden via de professor/het secretariaat. Zij krijgen 
een bevestiging van de professor/het secretariaat. De professor/het 
secretariaat is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de 
aanmeldingen.

3. ORATIE/SYMPOSIUM
Op de dag van de oratie/het symposium wordt het oratieboekje op de 
website Academische Plechtigheden gezet en de gedrukte versie per 
post verzonden naar de genodigden.



1. INFORMATIE ORATIE (ENGELSTALIG)
 Functietitel (bijv. prof.dr.ir.)   
 Naam professor 
 Naam faculteit
 Naam leerstoel/vakgroep 
 Datum oratie
 Titel oratie
 Locatie oratie
 Cortège Ja/Nee?
 OFI-nummer
 Een overzicht van de te regelen uitingen (zie 5 t/m 7)
 Oplage per uiting

2. FOTO’S REGELEN
 Foto’s van de hoogleraar: 1. informeel / 2. in toga
 
3. INFORMATIE DINER (OPTIONEEL)
 Ter gelegenheid waarvan
 Locatie diner
 Hoe laat welkom
 Bij wie aanmelden
 Uiterste aanmelddatum

4. SYMPOSIUM (OPTIONEEL, ENGELSTALIG)
  Input: Datum symposium
 Input: Locatie symposium  
 Input: Programma symposium

 Je kunt de checklist ook invullen + foto’s uploaden  
 via utwente.nl/checklist-lecture. Je ontvangt dan alle  
 info bij elkaar in je mailbox.

5. REGELEN UITINGEN
 Uiting    Deadline
 Uitnodigingskaart:   Besteld: 2 maanden voor oratie
 Aankondigingsposter:  Besteld: 2 maanden voor oratie
 Digitale uitnodiging:  Aangemaakt: 2 maanden voor oratie
 Dinerkaart:    Besteld: 2 maanden voor diner
 Symposium:   Input: 2 maanden voor oratie
 Online aanmeldformulier: Akkoord: 1.5 maand voor oratie

6. ADRESSEN
 Postadressen voor oratie en/of symposium + diner
 E-mailadressen voor oratie/symposium

 Stuur adressen uiterlijk 1.5 maand voor de oratie 
 naar bureau Academische Plechtigheden:      
 oraties@utwente.nl

7. ORATIEBOEKJE
 Tekst voor het oratieboekje (Word document)
 Beelden en togafoto voor het oratieboekje*

 Stuur Input oratieboekje uiterlijk 5 weken voor de oratie 
	 via	utwente.nl/traffic-request-form
  
HANDIGE LINKS
 utwente.nl/checklist-lecture 
 utwente.nl/designtool
 utwente.nl/inaugural-lectures
 utwente.nl/traffic-request-form 
 
CONTACT
Academische Plechtigheden (AZ):  oraties@utwente.nl
Team	Traffic	(M&C):		 	 	 traffic@utwente.nl
Servicedesk	Online	Media	(M&C)	 onlinemedia@utwente.nl

* Beelden voor het oratieboekje los van tekstdocument leveren. 
Grafieken en tabellen: In programma (meestal Excel) opslaan als .pdf. 
Afbeeldingen: Vullen per stuk bij voorkeur minimaal een A5 pagina.

CHECKLIST

http://utwente.nl/designtool
https://www.utwente.nl/en/academic-ceremonies/inaugural-lectures/


UITINGEN
1. UITNODIGINGSKAART
Verplicht. De uitnodigingskaart wordt verstuurd naar 112 emeriti professoren en eventueel familie, 
vrienden en collega’s. Indien de oratie vanuit ITC wordt georganiseerd bepaalt de professor/het 
secretariaat of er uitnodigingskaarten worden verzonden. Dichtgevouwen is het een A5 klapkaart.

Foto:  Gebruik de foto van professor in toga.
Opmaak:  Professor/secretariaat maakt de kaart zelf op in de online designtool:     
  utwente.nl/designtool. Vul de tekst aan met gegevens uit de checklist. 
   Er kan gekozen worden uit verschillende ontwerpen.
  Let op: Sla het bestand op in de designtool en klik daarna op [Order].
Check:   Na het plaatsen van de bestelling komen de order en het opgemaakte     
  bestand automatisch binnen in de mailbox van Academische Plechtigheden.  
   Niet akkoord: Academische Plechtigheden neemt contact op. Ga terug naar de  
   designtool, pas de kaart aan en plaats opnieuw een order.
    Akkoord: Academische Plechtigheden stuurt het bestand door naar de drukkerij.
Oplage:   112 + gewenst aantal. Kies de oplage in de online designtool.
Kosten:  Raadpleeg de online designtool.
Postadressen: Stuurt professor/secretariaat door naar Astrid.
Verspreiding: Door de Centrale Postkamer.

2. AANKONDIGINGSPOSTER
Verplicht. De aankondigingsposter wordt in de verschillende gebouwen op de campus 
opgehangen. Formaat is A4.

Opmaak:  Professor/secretariaat maakt de kaart zelf op in de online designtool:     
  utwente.nl/designtool. Vul de tekst aan met gegevens uit de checklist.
   Er kan gekozen worden uit verschillende ontwerpen.  
    Let op: Sla het bestand op in de designtool en klik daarna op [Order].
Check:   Na het plaatsen van de bestelling komen de order en het opgemaakte     
  bestand automatisch binnen in de mailbox van Academische Plechtigheden.  
   Niet akkoord: Academische Plechtigheden neemt contact op. Ga terug naar de  
   designtool, pas de kaart aan en plaats opnieuw een order.
    Akkoord: Academische Plechtigheden stuurt het bestand door naar de drukkerij.
Oplage:   100.
Kosten:  Raadpleeg de online designtool.
Verspreiding: Regelt bureau Academische Plechtigheden.

Present in your future: Pathways toward 
a new generation of crime research

PROF. DR. 
VAN GELDER

Appointed by the Executive Board of the University of Twente 

as Professor of 

 

Innovative Methods in Public Safety Research

at the Faculty of Behavioural, Management and Social 

Sciences (BMS) will be giving a lecture in the Amphitheater 

(Vrijhof building) at 16.00 p.m. precisely on Thursday 13 

September 2018 to mark the occasion of his appointment.

All interested parties are kindly invited to attend this event.

You may offer your congratulations after the lecture.

INAUGURAL LECTURE
13 SEPTEMBER 2018

The Rector Magnificus would like to announce that 
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Boven: Uitnodigingskaart (klapkaart) 
Onder: Aankondingsposter
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UITINGEN
3. DIGITALE UITNODIGING
Verplicht. De digitale uitnodiging wordt op utwente.nl/inaugural-lectures gezet en per e-mail 
verzonden door oraties@utwente.nl. Formaat is A4.

Foto:  Gebruik de informele foto van professor.
Opmaak:    Professor/secretariaat maakt de kaart zelf op in de online designtool:    
  utwente.nl/designtool (Announcements). Vul de tekst aan met gegevens uit  
  de checklist. Er kan gekozen worden uit verschillende ontwerpen.
    Let op: Sla het bestand op in de designtool en klik daarna op [Inzien PDF]   
  zodat je het bestand kunt downloaden. Klik dus niet op [Bestellen]
Check:   Stuur het bestand door naar Academische Plechtigheden. 
   Niet akkoord: Academische Plechtigheden neemt contact op. Ga terug naar de  
   designtool, pas het Announcement aan klik opnieuw op [Inzien PDF] zodat je   
  het bestand weer kunt downloaden.
    Akkoord: Zie ‘Verspreiding’
Kosten:    Geen
Verspreiding:   Academische Plechtigheden zet de uitnodiging op de pagina van het    
  online aanmeldformulier en verstuurt de uitnodiging per e-mail.

4. ONLINE AANMELDFORMULIER
Verplicht. Het aanmeldformulier staat op een online pagina en geeft genodigden de mogelijkheid 
zich aan te melden voor de oratie en/of het symposium. Indien van toepassing vinden 
de genodigden ook het programma van het symposium op deze pagina.

Opmaak: Academische Plechtigheden maakt de online pagina op, op basis van 
  informatie uit de checklist.
Check:   Professor/secretariaat ontvangt een verborgen web adres en controleert 
   of alle info er juist in staat.
Kosten:   Geen
Planning:  Na akkoord zet Academische Plechtigheden de online pagina op openbaar.  
  Bureau Academische Plechtigheden verstuurt de digitale uitnodiging per  
  e-mail en de uitnodigingskaarten worden per post verzonden door de Centrale   
  Postkamer.

Bekijk een testversie van het online aanmeldformulier via onderstaande link:
utwente.nl/test/voorbeeld-inaugural-vangelder

Boven: Digitale uitnodiging
Onder: Online aanmeldformulier

INVITATION INAUGURAL LECTURE
PROF. DR. VAN GELDER
PROFESSOR OF INNOVATIVE METHODS IN PUBLIC SAFETY 
RESEARCH AT THE FACULTY OF BEHAVIOURAL, 
MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES (BMS)

INVITATION
13 SEPTEMBER 2018

The Rector Magnificus would like to announce that Prof. dr. van Gelder, 
appointed by the Executive Board of the University of Twente as Professor of 
Innovative Methods in Public Safety Research at the Faculty of Behavioural, 
Management and Social Sciences (BMS), will be giving an inaugural lecture 
in the Amphitheater (Vrijhof building) at 16.00 hrs on Thursday 13 
September 2018 to mark the occasion of his appointment. The title of this 
lecture will be:

Present in your future: 
Pathways toward a new generation of crime research

The Rector Magnificus kindly invites you to attend this event.
Before the inaugural lecture coffee and tea will be served. 
You may offer your congratulations after the lecture.

REGISTRATION
Would you like to attend the ceremony? 
Register before 13 September 2018 on 
utwente.nl/inaugurallectures

HOW TO REACH THE UNIVERSITY OF TWENTE? 

BY CAR
From the A1 motorway, take the A35 motorway towards Enschede.
Then take exit no.26 Enschede-West/Universiteit. Follow the signs
Universiteit. If you use a navigation system, navigate to Drienerlolaan 5
in Enschede, Netherlands. For detailed information about building locations, 
please download the campusmap (www.utwente.nl/contact). 

BY TRAIN
Take a train to Hengelo, Enschede or Enschede Kennispark.
After that, follow the bus instructions below.

BY BUS
From Enschede railway station: bus 1 to Universiteit / bus 9 to Hengelo
From Enschede Kennispark railway station: bus 1 to Universiteit
From Hengelo railway station: lijn 9 to Enschede / lijn 15 to Universiteit

(buses 17, 18, and 19 also pass the University).

UTWENTE.NL/INAUGURAL-LECTURES

https://www.utwente.nl/test/voorbeeld-inaugural-vangelder
http://utwente.nl/test/jamila/inaugural-lecture-test/voorbeeld_inaugural-vangelder


5. ORATIEBOEKJE
Optioneel, maar wordt vrijwel altijd gedaan. Het is een naslagwerk van het thema dat 
wordt uitgelicht tijdens de oratie. A5 boekje, gemiddeld 5.000 - 10.000 woorden.
 
Foto:  De foto van professor in toga wordt gebruikt. 
Opmaak: De opmaak wordt door een externe dtp’er verzorgd. Team Traffic stuurt,  
  nadat je het formulier op utwente.nl/trafic-request-form hebt ingevuld,  
  de info door naar de dtp’er. 
Check:   Dtp’er maakt concept en stuurt dit ter goedkeuring naar professor/
  secretariaat (afdeling Traffic in cc). Communicatie over inhoud 
   en voortgang verloopt tussen dtp’er en professor/secretariaat.
Oplage:   112 + gewenste oplage.
Kosten:   Voor de opmaak, €50 p.u. 
   Voor het drukken, afhankelijk van aantal pagina’s en oplage. 
Offerte:   Afdeling Traffic stuurt aan de hand van info uit het Traffic aanvraagformulier 
  de specificaties naar de drukkerij voor een offerte.  
   Offerte wordt doorgestuurd naar professor/secretariaat ter goedkeuring. 
Postadressen: Stuurt professor/secretariaat door naar Astrid.
Verspreiding: Door de Centrale Postkamer.

Het overzicht van alle oratieboekjes staat hier:
utwente.nl/en/academic-ceremonies/inaugural-lectures/booklets-inaugural-lectures

6. PROGRAMMA SYMPOSIUM
Optioneel. Indien er sprake is van een symposium, wordt in de digitale uitnodiging 
en de uitnodigingskaart doorverwezen naar het web adres van het online aanmeldformulier, 
waar het programma staat vermeld. Bij een groot/meerdaags programma, zie vervolgstappen:

Opmaak: De opmaak wordt door een externe dtp’er verzorgd. Team Traffic stuurt,  
  nadat je het formulier op utwente.nl/trafic-request-form hebt ingevuld,  
  de info door naar de dtp’er.
Check:   Dtp’er maakt concept en stuurt dit ter goedkeuring naar professor/
  secretariaat (afdeling Traffic in cc). Communicatie over inhoud 
   en voortgang verloopt tussen dtp’er en professor/secretariaat.
Kosten:    Voor de opmaak, €50 p.u.
Verspreiding:   Afdeling Traffic stuurt het bestand door naar bureau Academische  
   Plechtigheden. Academische Plechtigheden zet het programma op 
   de pagina van het online aanmeldformulier en verstuurt de uitnodiging per e-mail.

Bekijk een voorbeeld van een programma hier:  
utwente.nl/test/voorbeeld-symposium.pdf

UITINGEN

Boven: Oratieboekje
Onder: Programma symposium

URBAN STUDIES SYMPOSIUM:
PEOPLE, LAND AND URBAN SYSTEMS

SYMPOSIUM
13 & 14 JUNE 2018

 

IN ADDITION, THIS YEAR IS A SPECIAL YEAR FOR ITC OF  
THE UNIVERSITY OF TWENTE BECAUSE:  

• We are celebrating 50 years of Urban Studies at ITC 

• Prof. dr.ir. Martin van Maarseveen, Chair in Management of Urban- 
Regional Dynamics, will retire and say farewell with his valedictory 
lecture on June 13 2018 at 16:00 hrs. 

• Prof. dr. Karin Pfeffer was appointed as a new Chair in Infrastructuring 
Urban Futures in 2017, and will therefore deliver her inaugural lecture 
on June 14 2018 at 16:00 hrs. 

 
 
 
 
 

 
 

To mark these events and the relevance of urban studies, we would like  
to invite you to a 2-day symposium from 13 to 14 June 2018, in which 
we look backwards and forwards on selected aspects of urbanization 
processes and patterns. 
 

Confirm your presence by filling in the register form of  
Karin Pfeffer (utwente.nl/inaugurallectures) and/or  
Martin van Maarseveen (utwente.nl/farewell-lectures) 

For the first time in human history, more people are living in cities than in rural areas.  
Intensive urbanization is taking place in cities in the Global South, in particular in 
sub-Saharan Africa and Asia. New city plans feature research and policy agendas, 
which is in line with SDG Goal 11 (Making cities and human settlements inclusive, 
safe, resilient and sustainable). Therefore, it is an apt time to look at the evolution 
of urbanization patterns and key issues of urbanization such as transportation, and 
enact discussions on Urbanization Futures. 

URBAN STUDIES SYMPOSIUM:
PEOPLE, LAND AND URBAN SYSTEMS

SYMPOSIUM
13 & 14 JUNE 2018

PROGRAMME 

DAY 1, JUNE 13  
EVOLUTION OF URBANIZATION PATTERNS - SELECTED KEY ISSUES 
LOCATION: ITC, AUDITORIUM

9:30 – 10:00   Welcome and coffee/tea

Chair:    Prof.dr. Karin Pfeffer

10:00 – 10:20   Short welcome to the event/day by the Dean, Prof.dr.ir. Tom Veldkamp and Prof.dr.ir. Jaap Zevenbergen
10:20 – 10:40   Prof.dr. Richard Sliuzas (ITC): A Short History of Urban Studies at ITC
10:40 – 11:00   Thomas Kemper (JRC): Overview of Global Urbanization Patterns
11:00 – 11:20   Dr.ir. Hedwig van Delden (RIKS): Integrated Land Use – Transport Modelling for Policy Support

11:20 – 11:40   Coffee/Tea

Chair:    Ir. Mark Brussel

11:40 – 12:00   Dr. Mark Zuidgeest (University of Cape Town): Modelling Transport in an Unequal Society -  
     The Case of Cape Town’s Freeways: Caught between a rock and a hard place?
12:00 – 12:20   Dr. Mariëtte Kraan (ProRail): Planning under Uncertainty
12:20 – 12:40   Dr. Alphonse Nkurunziza (City Engineer, Kigali City): Modernizing the Transport System in Kigali
12:40 – 12:55   Reflections by discussants
12:55 – 13:00   Closing the morning session by Prof.dr. Karin Pfeffer

13:00 – 14:00   Lunch

14:00 – 15:30   Picos (presenting interactive content) by PGM(-related) PhD students / postdocs providing snapshots 
     into their research (in Study Landscape)

15:30 – 16:00  Coffee/Tea   

16:00 – 17:00   Valedictory lecture by Prof.dr.ir. Martin van Maarseveen (ITC) - Transportation and the City

Reception (Annex, ITC) – until 18:30

URBAN STUDIES SYMPOSIUM:
PEOPLE, LAND AND URBAN SYSTEMS

SYMPOSIUM
13 & 14 JUNE 2018

PROGRAMME 

DAY 2, JUNE 14  
URBANIZATION FUTURES 
LOCATIONS:  
ITC, AUDITORIUM (9:30 - 15:30)
UTWENTE CAMPUS, WAAIER BUILDING ROOM 2: PROF.IR. M.P. BREEDVELD (15:30 - 18:30)

9:30 – 10:00   Welcome and coffee/tea

Chair:    Prof.dr. Richard Sliuzas

10:00 – 10:20   Short welcome to the event/day by the Dean, Prof.dr.ir. Tom Veldkamp and Prof.dr.ing. Yola Georgiadou
10:20 – 10:40   Dr. Wolfgang Scholz (University of Dortmund): Doing International Urban Planning Research.  
     From Data Mining to Co-design and Co-production
10:40 – 11:00   Dr. Michael Wurm (DLR): New Possibilities of Sensed Data in Urban Areas
11:00 – 11:20   Erik Rouwette, MSc (City Planner, City of Enschede): Planning Challenges in Practice – the Twente Kennispark

11:20 – 11:40   Coffee/Tea

Chair:    Dr. Diana Reckien

11:40 – 12:00   Dr. Javier Martinez (ITC): Towards a Just City
12:00 – 12:20   Dr. Christine Richter (ITC): Challenges of the Classified Digital Society
12:20 – 12:40   Liliana Miranda, MSc (Foro Lima): Scenario building; the Case of Lima
12:40 – 12:55   Reflections by discussants
12:55 – 13:00   Closing the morning session by Prof.dr. Richard Sliuzas

13:00 – 14:00   Lunch

14:00 – 15:00   Interactive sessions
    

 

15:00 – 15:30  Guests move to UT Campus; coffee/tea at the Waaier building @15:30 
     
16:00 – 17:00   Inaugural lecture by Prof.dr. Karin Pfeffer (ITC) – Knowing the City
     Prof.ir. M.P. Breedveld Room, Waaier Building, UT campus
     

Reception (Faculty Club, UTwente Campus) – until 18:30

• Yes In My Front Yard – Breaking barriers of social acceptance through participatory mapping for 

renewable energy projects (with interactive map tables, in Group Decision Room, 3-145)

• Slum Mapping Challenge (in the Study Landscape, 0-006)

• Participatory GIS (Field Safari)

• Cadastral boundaries in several clicks from drone data - let’s do it together! (in Lecture Room, 3-008)

https://www.utwente.nl/en/academic-ceremonies/inaugural-lectures/booklets-inaugural-lectures/
https://www.utwente.nl/test/voorbeeld-symposium.pdf


UITINGEN
7. DINERKAART
Optioneel.

Opmaak:  Professor/secretariaat maakt de kaart zelf op in de online designtool:     
  utwente.nl/designtool. Vul de tekst aan met gegevens uit de checklist. 
   Er kan gekozen worden uit verschillende ontwerpen.
    Let op: Sla het bestand op in de designtool en klik daarna op [Order].
Check:   Na het plaatsen van de bestelling komen de order en het opgemaakte     
  bestand automatisch binnen in de mailbox van Academische Plechtigheden.  
   Niet akkoord: Academische Plechtigheden neemt contact op. Ga terug naar de  
   designtool, pas de kaart aan en plaats opnieuw een order.
    Akkoord: Academische Plechtigheden stuurt het bestand door naar de drukkerij.
Oplage:   Kies de oplage in de online designtool (vanaf 25 stuks).
Kosten:  Raadpleeg de online designtool.
Postadressen: Stuurt professor/secretariaat door naar Astrid.
Verspreiding: Door de Centrale Postkamer.

Boven: Dinerkaart

INVITATION DINNER 

To celebrate my appointment as Professor at the 
University of Twente on Thursday 13 September 
2018, I would like to invite you to the festive 
dinner buffet being given after my inaugural 
lecture. 

You are welcome at the Faculty Club on the 
campus of the University of Twente, Boerderijweg 
10, 7522 LP in Enschede at 18:30 hours.

REGISTRATION 
Would you like to attend one or both parts,  
sign up before 13 September 2018 on  
www.utwente.nl/inaugurallectures

Kind regards
Prof. dr. van Gelder 
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