Sociologie
Sociologie aims to be an academic platform for social
scientific research written in Dutch. The journal is
particularly focussed on research on current societal
affairs and problems. It is convinced of the importance
and added value for both society and academia of a
flourishing sociological debate in Dutch language.
Sociologie publishes three issues a year, including a yearly
special issue in which a broad range of specialists writes
about a key sociological theme at the invitation of the
editorial board. In the beginning of 2016, Sociologie
became the first Dutch sociology journal that is
completely available in Gold Open Access.
Sociologie is the result of the merger (in 2005) between
two highly respected Dutch journals in the field of the
social sciences: Sociologische Gids and Amsterdams
Sociologisch Tijdschrift.
Sociologie publishes both articles with a theoretical and
an empirical focus, based on both quantitative and
qualitative research. 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 debate on the role
of sociology in Dutch society

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/sociologie

Sociologie
Sociologie is een academisch tijdschrift waarin artikelen
verschijnen over actuele maatschappelijke
vraagstukken. Het tijdschrift is overtuigd van het belang
en de toegevoegde waarde van een platform voor de
verspreiding van recent sociologisch onderzoek in de
Nederlandse taal.
Sociologie publiceert drie nummers per jaar, waaronder
een jaarlijks themanummer waarin een breed scala aan
specialisten op uitnodiging van de redactie over een
belangrijk sociologisch thema schrijven. Sinds begin
2016 is Sociologie het eerste Nederlandse sociologieblad
dat geheel beschikbaar is in Gold Open Access.
Sociologie is het resultaat van het samengaan van de
gerenommeerde tijdschriften Sociologische Gids en
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift.
Sociologie publiceert artikelen met zowel een
theoretische als een empirische focus, die gebaseerd
kunnen zijn op kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
De artikelen zijn interessant voor een breed,
interdisciplinair publiek. Alle onderzoeksartikelen
worden onderworpen aan een peer-reviewproces. Naast
onderzoeksartikelen, publiceert Sociologie ook essays,
boekbesprekingen, oraties, en wil het een platform zijn
voor debat over de rol van sociologie in de Nederlandse
samenleving.

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/sociologie

