Reviewuitnodiging accepteren of weigeren
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reviewuitnodigingen worden verzonden door de hoofdredacteur via geautomatiseerde
e-mailmeldingen. De e-mail bevat een automatische login-link naar het manuscript. Uw
toestemming of weigering om het manuscript te beoordelen zal binnen 5 dagen worden
verwacht. Indien u de reviewuitnodiging accepteert heeft u vervolgens 21 dagen om het
manuscript te beoordelen.
1.   Klik op de hyperlink van het manuscript in de uitnodigingsemail om toegang te
krijgen tot het manuscript en aanvullende bestanden.
2.   Gebruik de knop ‘Download all files as zip archive’ om alle inzendingsbestanden
in één keer te downloaden. Als u de bestanden liever één voor één wilt
downloaden kan dit door op hun titels te klikken.

3.   Druk op ‘Will do’ om de reviewuitnodiging te accepteren, of druk op ‘Unable’ om
de reviewuitnodiging af te wijzen.

4.   U kunt een persoonlijk bericht toevoegen aan de e-mail door in de lege ruimte
boven de standaard e-mailtekst uw bericht te typen. Druk vervolgens op ‘Send
this email’ om het bericht te verzenden aan de hoofdredacteur.

5.   Zodra u een reviewsuitnodiging accepteert, wordt uw beoordeling verwacht
binnen 21 dagen. Gebruik de ‘Pending’-knop in het My reviews-menu om de
deadline bij te houden. Als u een verlenging van de reviewperiode wilt
aanvragen, neemt u contact op met de hoofdredacteur door een email te sturen
naar knoops@ese.eur.nl.

6.   Bij het schrijven van de review vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:
-   U dient één van beide mogelijkheden te kiezen om uw review op te sturen:
o   De review kopiëren/plakken in het daarvoor bestemde tekstvak in het
systeem
o   De review in een apart word-bestand als bijlage uploaden
-   Het niet is toegestaan om op- en/of aanmerkingen in het manuscript of door
middel van track changes te verwerken.
-   Het reviewrapport komt direct bij de auteur(s) terecht. Derhalve is het van belang
dat de review goed leesbaar is en duidelijk aangeeft waar zich verbeterpunten
bevinden.
-   Indien u een Engelstalig manuscript beoordeelt is het van belang dat uw
beoordeling in het Engels wordt ingediend.

