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Het Tijdschrift voor Genderstudies is het Neder
landstalige forum voor de wetenschappelijke
problematisering van sekse in relatie tot etniciteit, seksualiteit, klasse, leeftijd etc. Het
ontleent haar engagement aan feminisme en
verzet tegen uitsluiting. De redactie staat open
voor artikelen over gendervraagstukken van
uiteenlopende disciplines. Het tijdschrift wil
een wetenschappelijke bijdrage leveren aan, en
gepaste interventies plegen in debatten over
gender en diversiteit in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift beoogt een interdisciplinair
medium te zijn en te opereren op het kruispunt

van de maatschappij-, de cultuur-, de geestes-,
de gezondheids- en de natuurwetenschappen.
Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en
biedt behalve wetenschappelijke artikelen ook
interviews, boekrecensies, discussiedossiers en
opiniërende artikelen.
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Sponsors 2009
Het bestuur en de redactie van het Tijdschrift voor Genderstudies willen
de volgende sponsors heel hartelijk bedanken voor hun financiële ondersteuning bij de publicatie van het tijdschrift in 2009:
– Radboud Universiteit Nijmegen, Institute for Gender Studies;
– Universiteit Utrecht, Graduate Programme;
– De Stichting Catherina Halkes Fonds voor de publicatie
van het nummer ‘Zingeving 2’ (jg 12, nr. 1) http://www.halkesfonds.nl/
Daarnaast willen we de volgende sponsors bedanken voor hun financiële
steun bij de digitalisering van het tijdschrift. Oudere nummers zullen binnenkort digitaal beschikbaar zijn via
http://rjh.ub.rug.nl/index.php/genderstudies
– SNS REAAL Fonds http://www.snsreaalfonds.nl/
– Stichting Clara Wichmann Fonds http://www.clara-wichmann.nl/
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De prijs per jaargang bedraagt € 49 voor particulieren en € 220 voor instellingen. Voor
studenten en aio’s geldt een gereduceerd
tarief van € 34. Voor abonnementen buiten de
Benelux wordt een toeslag van € 16 in rekening gebracht. Nieuwe abonnementen kunnen
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opgegeven bij de uitgever. De prijs van een los
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Informatie voor auteurs ● Het Tijdschrift voor
Genderstudies is een peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift. Het verschijnt vier maal per
jaar: in maart, juni, september en december.
Spontane bijdragen zijn welkom: de redactie
gaat ervan uit dat de tekst in kwestie niet ook
elders is aangeboden. Tussen aanbieding van
een artikel en publicatie zit minimaal een half
jaar.
Opzetten en conceptartikelen worden door de
redactie beoordeeld; veelbelovende en relevante artikelen tevens door minimaal twee
externe en anonieme referenten met een bij het
artikel aansluitende expertise. Auteurs krijgen
binnen twee maanden bericht over de beoordeling. Aanbeveling door referenten is een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde voor
publicatie. Een eensluidend negatief referentenoordeel wordt altijd overgenomen, en betekent dat de redactie het artikel afwijst.
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