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Maunual for Presenters & Chairs

PRESENTEREN, VOORZITTERS, TIME-SLOTS, EN VOERTAAL
Lengte presentaties. Voor de sessies is 90 minuten ingeruimd. De thematische sessies bestaan in de
eerste ronde uit drie of vier presentaties en in de tweede ronde mogelijk uit vijf. De voorzitters zijn in
het schema cursief gedrukt, en bepalen in overleg met de sprekers het aantal minuten per spreker,
inclusief discussietijd. Dit kan variëren van 15 tot 30 minuten. Sessies met vijf presentaties in ronde 2
kunnen 10 minuten langer duren (tot 13:10) om voldoende discussie te garanderen. Wisselen tijdens
sessies wordt afgeraden vanwege de verschillende lengte in presentatietijd.
Tijdbewaking door voorzitters. De taak van de voorzitters is de sprekers te helpen hun spreektijd te
bewaken. Als sprekers toch over de tijd gaat, wordt de tijd voor Q&A korter. In de sessies waar tijd
over is, kan een afsluitende discussie door de voorzitter worden georganiseerd.
Voertaal. De presentatoren hebben hun voorkeur voor de taal van de presentatie aangegeven. Voor
elke sessie is aangegeven wat de voorkeurstaal is. De bijdragen op de plenaire sessie zijn Nederlandsen Engelstalig, de discussie is tweetalig. De Nederlandse bijdrage van Abram de Swaan wordt voor
de Dag van de Sociologie naar het Engels vertaald.
Overzicht van het programma, voorzitters, sprekers en abstracts staat op:
https://tinyurl.com/DvdS2022

PRESENTATIONS, CHAIRS, TIME-SLOTS, AND LANGUAGE
Length of presentations. All sessions last 90 minutes. The thematic sessions consist of three or four
presentations in the first round and possibly five in the second round. The chairs are printed in italics
in the schedule and, in consultation with the presenters, determine the number of minutes per
presenter, including discussion time. This can take between 15 to 30 minutes. Sessions with five
presentations in round 2 can last 10 minutes longer (until 13:10) to guarantee sufficient discussion
time. Switching during sessions is not recommended due to the different length of presentation time.
Timekeeping by chairs. The task of the chairs is to help the presenters keeping track of time. If
presenters overdue their time, the Q&A will be shorter. In the sessions where time is left, a closing
discussion can be organized by the chair.
Preferred language. Presenters have indicated their preferred language which is indicated for each
session. Contributions to the plenary session are in Dutch and English, the discussion is bilingual.
Abram de Swaan's Dutch contribution will be translated into English for the Day of Sociology.
Overview of the program, chairs, presenters, and abstract is online:
https://tinyurl.com/DvdS2022

