Tijdschrift voor Genderstudies
The Dutch language journal Tijdschrift voor Genderstudies
is a forum for the scientific problematization of gender in
relation to ethnicity, sexuality, class, and age. The journal
aims to contribute to science and appropriate interventions in debates about gender and diversity in the
Netherlands and Flanders. It is an interdisciplinary
medium operating at the intersection of society, culture,
the humanities, health and science and has a partnership
with the Netherlands Research School of Gender Studies
(NOG). Tijdschrift voor Genderstudies publishes four
issues per year.
The editorial staff is open to articles about gender issues
from different disciplines, and also accepts English
articles. As well as research articles, the journal includes
essays, columns (short topical and polemical articles),
interviews, reviews, summaries of dissertations and
conference reports. Articles are subjected to a doubleblind peer review process.

About Amsterdam University Press
Amsterdam University Press (AUP) is a leading publisher
of academic books in English, journals and textbooks in
Dutch and English, in the Humanities and Social Sciences.
We strive to stimulate societal debate, forming a global
source of inspiration and knowledge.
For more information about this journal, please visit:

www.aup.nl/en/journal/tijdschrift-voorgenderstudies

Tijdschrift voor Genderstudies
Het Tijdschrift voor Genderstudies is het Nederlandstalige
forum voor de wetenschappelijke problematisering van
sekse in relatie tot andere vormen van discriminatie en
uitsluiting zoals etniciteit, seksualiteit, klasse of leeftijd.
Het ontleent haar engagement aan de verschillende
feministische tradities. Het tijdschrift publiceert artikelen
over gendervraagstukken vanuit alle relevante disciplines
die een wetenschappelijke bijdrage leveren aan, of
interventies plegen in debatten over gender en
intersectionaliteit in Nederland en Vlaanderen.
Het tijdschrift beoogt een interdisciplinair medium te zijn
en te opereren op het kruispunt van de maatschappij-, de
cultuur-, de geestes-, de gezondheids- en de natuurwetenschappen en heeft een samenwerkingsverband met
de Nederlandse Onderzoekschool Genderstudies (NOG).
Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar
Artikelen worden dubbelblind beoordeeld door externe
deskundigen. Hoewel Nederlands/Vlaams de voorkeurstaal
is, zijn Engelstalige bijdragen niet uitgesloten. Het
tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en biedt
wetenschappelijke artikelen en daarnaast ook interviews,
boekrecensies, discussiedossiers en opiniërende artikelen.

Over Amsterdam University Press
Amsterdam University Press (AUP) is een uitgeverij
gespecialiseerd in academische boeken in het Engels en
tijdschriften en studieboeken in het Nederlands en Engels,
voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen.
We streven ernaar het maatschappelijk debat te stimuleren
en een wereldwijde bron van inspiratie en kennis te zijn.
Raadpleeg voor meer informatie onze website:

www.aup.nl/nl/journal/tijdschrift-voor-genderstudies

