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Overzicht	  soorten	  bijdragen	  Sociologie	  
	  
Onderzoeksartikelen	  
Bijdragen	  gebaseerd	  op	  theoretisch	  of	  empirisch	  onderzoek	  die	  relevant	  zijn	  voor	  een	  algemeen	  
sociaalwetenschappelijk	  publiek.	  Naast	  bijdragen	  van	  sociologen	  staat	  de	  redactie	  van	  harte	  open	  
voor	  bijdragen	  uit	  aanpalende	  vakgebieden,	  zoals	  de	  antropologie,	  communicatiewetenschap,	  
criminologie,	  cultuurwetenschappen	  en	  politicologie.	  Onderzoeksartikelen	  moeten	  ook	  voor	  niet-‐
specialisten	  toegankelijk	  en	  relevant	  zijn.	  Alle	  onderzoeksartikelen	  ondergaan	  dubbelblinde	  peer	  
review	  en	  worden	  mede	  op	  basis	  van	  de	  anonieme	  referentencommentaren	  door	  de	  redactie	  
beoordeeld.	  Onderzoeksartikelen	  zijn	  in	  principe	  niet	  langer	  dan	  8000	  woorden.	  Hiervan	  kan	  alleen	  
in	  uitzonderingsgevallen	  in	  overleg	  met	  de	  redactie	  worden	  afgeweken.	  
	  
Essays	  
Toegankelijk	  gepresenteerde	  sociaalwetenschappelijke	  exploratie	  van	  een	  nieuw	  idee	  en/of	  reflectie	  
op	  of	  analyse	  van	  een	  actueel	  of	  belangwekkend	  maatschappelijk	  of	  wetenschappelijk	  thema.	  Essays	  
zijn	  idealiter	  niet	  langer	  dan	  4000	  woorden.	  De	  redactie	  beoordeelt	  essays	  zonder	  externe	  
reviewprocedure.	  
	  
Debat	  
Sociologie	  is	  ook	  een	  platform	  voor	  debat	  binnen	  en	  over	  de	  Nederlandse	  sociologie.	  Daarom	  
verwelkomt	  de	  redactie	  reacties	  op	  onderzoeksartikelen	  en	  essays.	  Een	  reactie	  kan	  tegelijk	  met	  het	  
becommentarieerde	  stuk	  verschijnen,	  maar	  het	  is	  ook	  mogelijk	  om	  reacties	  op	  eerder	  verschenen	  
artikelen	  en	  essays	  in	  te	  dienen.	  De	  auteurs	  wier	  werk	  onderwerp	  is	  van	  de	  reactie	  krijgen	  altijd	  de	  
gelegenheid	  om	  een	  weerwoord	  in	  te	  dienen,	  dat	  samen	  met	  de	  reactie	  kan	  worden	  afgedrukt.	  Al	  
dan	  niet	  op	  uitnodiging	  van	  de	  redactie	  kan	  tevens	  ruimte	  worden	  geboden	  voor	  een	  discussie	  over	  
een	  actueel	  maatschappelijk	  of	  wetenschappelijk	  thema.	  Een	  discussiebijdrage	  is	  idealiter	  tussen	  de	  
2000	  en	  4000	  woorden.	  De	  redactie	  beoordeelt	  reacties	  en	  discussiebijdragen	  zonder	  externe	  
reviewprocedure.	  
	  
Oraties	  en	  afscheidsredes	  
Dergelijke	  redes	  komen	  voor	  publicatie	  in	  Sociologie	  in	  aanmerking	  als	  ze	  belangwekkend	  zijn	  voor	  
een	  algemeen	  sociaalwetenschappelijk	  publiek.	  De	  redactie	  kan	  auteurs	  eventueel	  vragen	  de	  tekst	  
van	  de	  oratie	  of	  afscheidsrede	  in	  te	  korten.	  De	  redactie	  besluit	  over	  plaatsing	  van	  oraties	  en	  
afscheidsredes	  zonder	  externe	  reviewprocedure.	  
	  
Besprekingsartikelen	  
Bijdragen	  waarin	  verschillende	  onlangs	  verschenen	  boeken	  in	  onderlinge	  samenhang	  worden	  
besproken,	  om	  te	  reflecteren	  op	  een	  bepaald	  onderzoeksveld	  en/of	  om	  een	  nieuwe	  
onderzoeksagenda	  te	  ontwikkelen.	  Besprekingsartikelen	  zijn	  idealiter	  niet	  langer	  dan	  4000	  woorden.	  
De	  redactie	  beoordeelt	  besprekingsartikelen	  zonder	  externe	  reviewprocedure.	  
	  
Boekbesprekingen	  
Besprekingen	  van	  recente	  boeken	  die	  zijn	  geschreven	  door	  Nederlandse	  sociale	  wetenschappers	  
en/of	  betrekking	  hebben	  op	  Nederland.	  Ook	  boeken	  met	  een	  meer	  algemeen	  of	  internationaal-‐
vergelijkend	  perspectief	  kunnen	  worden	  besproken,	  wanneer	  in	  de	  recensie	  wordt	  ingegaan	  op	  de	  
relevantie	  van	  het	  boek	  voor	  Nederland	  en/of	  de	  Nederlandse	  sociologie.	  Boekbesprekingen	  zijn	  
idealiter	  tussen	  de	  1000	  en	  2000	  woorden.	  De	  redactie	  beoordeelt	  boekbesprekingen	  zonder	  
externe	  reviewprocedure.	  


