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Sociologie 
Sociologie publiceert over actuele maatschappelijke 

vraagstukken en sociologisch-theoretische 

onderwerpen. De artikelen en essays zijn interessant 

voor een breed, interdisciplinair publiek. Naast 

onderzoeksartikelen en boekbesprekingen 

biedt Sociologie met essays en debatten een podium 

voor gedachtewisseling en sociologische 

verbeelding. 

 

Sociologie is het resultaat van het samengaan van 

de gerenommeerde tijdschriften Sociologische Gids 

en Amsterdams Sociologisch Tijdschrift en bestrijkt 

een breed terrein van de sociologiebeoefening in 

Nederland. Sociologie is sinds 2016 het eerste 

Nederlandstalige sociologietijdschrift dat volledig 

open access wordt aangeboden. 

 

Een jaargang van Sociologie bestaat uit drie 

nummers, waarvan de laatste een dubbeldik 

themanummer is. 

 

Raadpleeg voor meer informatie onze website: 

www.tijdschriftsociologie.nl.  

 

Over AUP 
Amsterdam University Press (AUP) is een jonge, 

snelgroeiende uitgeverij die jaarlijks ruim 80 nieuwe 

wetenschappelijke monografieën en 15 

wetenschappelijke tijdschriften publiceert. Naast 

het uitgeven van Engels- en Nederlandstalige 

wetenschappelijke titels richt AUP zich in 

toenemende mate en met succes op non-

fictieboeken voor algemeen geïnteresseerde lezers. 

 

AUP verstuurt regelmatig nieuwsbrieven over 

nieuwe publicaties. Meld u aan voor onze 

nieuwsbrief op www.aup.nl. 

 
 
 

 
 
 
ISSN (print) 1574-3314 
E-ISSN (online) 1875-7138 
 
De elektronische versie van het tijdschrift is 
beschikbaar in open access. Zie 
www.tijdschriftsociologie.nl. 
 
U kunt een papieren abonnement op Sociologie 
nemen via abonnementen@aup.nl. 
 
Instituten €255,45    per jaar (incl. BTW) 
Particulieren €81,60     per jaar (incl. BTW) 
Studenten €55,00     per jaar (incl. BTW) 
 
Los exemplaar €29,95 (incl. BTW) 
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ISSN (print) 1574-3314 
E-ISSN (online) 1875-7138 
 
The electronic version of the journal is published in 
immediate open access, see 
www.tijdschriftsociologie.nl.  
 
Print subscriptions to Sociologie are also available. 
Please email subscriptions@aup.nl. 
 
Institutions €240.99  per year (excl. VAT) 
Individuals €76.98 per year (excl. VAT) 
Students €51.89 per year (excl. VAT) 
 
Single issue €28,25 (excl. VAT) 
 

Sociologie 
The Dutch language journal Sociologie is the result 

of the merger of two highly respected Dutch 

journals in the field of social sciences: the 

Sociologische Gids and Amsterdams Sociologisch 
Tijdschrift. Sociologie primarily focuses on the study 

of social issues in a Dutch context. In the beginning 

of 2016, Sociologie became the first Dutch sociology 

journal that is completely available in gold open 

access. 

 

Sociologie aims to discuss current events through a 

social-theoretical lens. The articles and essays 

published in this journal are written for a broad and 

interdisciplinary audience. Next to scientific 

research and book reviews, the journal also 

functions as a platform for the debate on the role of 

Sociology in Dutch society. 

 
Sociologie publishes three issues a year, including 

an extensive, yearly special issue in which specialists 

write about a topical theme at the invitation of the 

editorial board. 

 

For more information, please visit our website: 

www.tijdschriftsociologie.nl. 

 

About AUP 
Amsterdam University Press (AUP) is a young, 

rapidly growing publisher, which produces  more 

than 80 new academic monographs and 15 scientific 

journals each year. Next to the publication of 

English and Dutch academic titles, AUP also 

publishes popular non-fiction books for a general 

audience.  

 

If you are interested in our publishing activities, 

please consult our website or sign up for our 

newsletter at www.aup.nl. 

 
 
 


