Richtlijnen voor auteurs Sociologie
Aanlevering van de kopij
• De tekst dient digitaal, per e-mail te worden ingezonden.
• Auteurs wordt verzocht de voorkeurspelling volgens Het groene boekje. Woordenlijst
Nederlandse Taal (2005) te gebruiken.
• Met het manuscript dient een aantal zaken meegestuurd te worden:
1. Engels abstract (alleen bij onderzoeksartikelen en oraties). Deze wordt aan het begin van
het artikel en op de website opgenomen en dient maximaal 200 woorden te zijn.
2. Kernwoorden (alleen bij onderzoeksartikelen en oraties). Dit zijn maximaal vijf woorden die
de inhoud van het artikel goed aanduiden. In principe zijn de auteurs vrij in de keuze van
deze woorden, maar de redactie behoudt zich het recht voor om de aangeleverd
kernwoorden aan te passen.
3. Auteursinformatie. Deze wordt achteraan de bijdrage en op de website opgenomen. Per
auteur dient een apart tekstje te worden aangeleverd van 50 tot 100 woorden. Hierin
worden bij voorkeur expertise, huidige (of laatste) aanstelling, actuele (en indien relevant
eerdere) onderzoeksprojecten/-interesses en eventuele relevante nevenfuncties benoemd.
Tevens dient hierbij een e-mailadres te worden vermeld. (In verband met anonieme
beoordeling, dienen de naam van de auteur(s) en de auteursinformatie los van het
manuscript te worden aangeleverd.)
4. Gegevens boek(en) (alleen bij boekbesprekingen en besprekingsartikelen). Volledige titel,
uitgever, ISBN, aantal pagina’s en prijs.
Indeling in alinea’s en paragrafen
• Alinea’s worden, behalve na een witregel, met een tab ingesprongen; witregels dienen zo veel
mogelijk vermeden te worden en alleen daar geplaatst waar een afscheiding tussen twee
tekstgedeelten wordt aanbevolen.
• Paragrafen dienen niet te worden genummerd, de kopjes (in vet) worden tussen witregels
geplaatst. Een eventuele (ongenummerde) verdere indeling geschiedt door gecursiveerde tekst
voorafgegaan door een witregel en onmiddellijk gevolgd door de paragraaftekst.
• Hoofdstuktitels en tussenkopjes worden niet in hoofdletters getypt.
Citaten, noten en referenties
• Citaten van meer dan drie regels dienen tussen witregels geplaatst te worden en in te springen
door middel van een tab-teken.
• Literatuurverwijzingen dienen in de tekst te worden opgenomen. Indien de auteur in de tekst
wordt genoemd, wordt slechts het jaar van de publicatie vermeld: ... Jansen (1978); indien de
auteur niet in de tekst wordt genoemd, worden auteur, jaartal en zo nodig, na een dubbele
punt, het paginacijfer vermeld: (Jansen 1978), (De Vries 1986a: 324-325). Meerdere referenties
worden door een puntkomma gescheiden: (Jansen 1978; De Vries 1986a: 324-325).
• Bij publicaties met twee of drie auteurs beide auteurs vermelden, gescheiden door ‘en’ dus niet
door een &-teken (De Jong en Jansen 2011).
• Bij publicaties met meer dan drie auteurs dient de eerste auteursnaam, aangevuld met et al.,
vermeld te worden (Franssen et al. 2014).
• Slechts die literatuur waar in de tekst naar verwezen wordt in de tekst wordt opgenomen in de
literatuurlijst.
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Literatuurlijst
• Referenties aan boeken dienen te vermelden: Auteur(s) (jaartal) Titel: ondertitel (druk) (deel).
Plaats van uitgave: uitgever.
Bijvoorbeeld: Coulson, M.A. en D.S. Riddell (1972) Sociologie: Een andere inleiding (vierde
herziene druk). Amsterdam: Boom.
•

Referenties aan tijdschriftartikelen dienen te vermelden: Auteur(s) (jaartal) Titel artikel. Titel
tijdschrift, jaargang (met eventueel nummer of maand): pagina(’s). Bij voorkeur wordt ook DOI
vermeld.
Bijvoorbeeld: Elshout, J. (2017) Behoud van zelfrespect in een prestatiesamenleving. Sociaal
Bestek, 79(2): 20-23, DOI: 10.1007/s41196-017-0032-0.

•

Referenties aan artikelen in bundels dienen te vermelden: Auteur(s) (jaartal) Titel artikel.
Redacteur(en) Boektitel (druk) (deel). Plaats van uitgave: uitgever, pagina('s).
Bijvoorbeeld: Eeden, P. van den en H.J.M. Hüttner (1984) Educational problems and multilevel research. In: H. Oosthoek en P. van den Eeden (red.) Education from the multi-level
perspective: Models, methodology and empirical findings. New York: Gordon and Breach
Science Publishers, 3-24.

Tabellen, figuren en formules
• Tabellen en figuren dienen in de tekst opgenomen te worden. Stuur figuren óók als excel- of
powerpointbestand. Plaats bijschriften in de tekst, met verwijzing naar de bestandsnaam. Lange
en belangrijke formules dienen steeds tussen witregels te worden geplaatst, voorafgegaan door
een doorlopend nummer tussen haakjes. Naar formules wordt verwezen met ‘Eq.’ en het
bijbehorende nummer. Afgebroken wordt alleen voor een is-gelijk-teken, of na een plus-, min-,
vermenigvuldigings- of deelteken.
Illustraties
• Foto’s dienen als aparte bestanden (bijv. jpg-, tiff-bestand) meegestuurd te worden. Bijschriften
in tekst opnemen. Alleen beeldmateriaal van 300 dpi (op af te beelden formaat!) is geschikt om
op te nemen.
Ten slotte wordt auteurs die zich een beeld willen vormen van hetgeen van hen wordt verwacht,
aangeraden een recent nummer van Sociologie te raadplegen. Voor meer informatie kan men
contact opnemen met de redactiesecretaris Joram Pach (e-mail: sociologie@aup.nl).
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