Tijdschrift voor Genderstudies
Het Tijdschrift voor Genderstudies is het Nederlandstalige 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,
opiniërende artikelen en aankondigingen van
congressen op het vakgebied van Genderstudies.
Adviesraad ● Mieke Bal, Rosi Braidotti, Jeanne
de Bruijn, Willy Jansen, Nelly Oudshoorn, Joyce
Outshoorn, Selma Sevenhuysen
Redactie ● Iris Bogaers (eindredactie), Marjolein van den Brink, Marieke van den Brink,
Anouka van Eerdewijk, Chia Longman, Janneke
van Mens, Jantine Oldersma, Henk de Smaele,
Anneke Sools, Judith Vega (voorzitter)
Beeldredactie
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Redactieraad ● Arina Angerman, Barbara van
Balen, Yvonne Benschop, Liesbeth Bervoets,
Rosemarie Buikema, Irene Costera Meijer,
Freda Dröes, Stefan Dudink, Vincent Duindam,
Philomena Essed, Maria Grever, Joke Hermsen,
Alkeline van Lenning, Ilja Mottier, Anne-Claire
Mulder, Sawitri Saharso, Evelien Tonkens, Veronica Vasterling, Agnes Verbiest
Kopij ● Artikelen of voorstellen voor artikelen
kunnen worden opgestuurd naar het redactiesecretariaat, liefst per e-mail. De aanwijzingen
voor auteurs zijn in beknopte vorm achter in
het tijdschrift opgenomen; de volledige versie
kan op verzoek worden toegestuurd.
Uitgeverij en abonnementenadministratie ●
Uitgeverij Aksant, Postbus 2169, 1000 CD
Amsterdam, T (020) 8500150, F (020) 6656411,
E info@aksant.nl
Abonnementen ● Een jaargang omvat twee
nummers van 64 pagina’s en twee nummers
van 96 pagina’s. De prijs per jaargang bedraagt
€ 46 voor particulieren en € 74 voor instellingen. Voor studenten en aio’s geldt een gereduceerd tarief van € 32. Voor abonnementen
buiten de Benelux wordt een toeslag van € 15 in
rekening gebracht. Nieuwe abonnementen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden opgegeven bij de uitgever. De prijs van een
los nummer is € 18 (excl. verzendkosten).
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Redactiesecretariaat ● Suzan van der Post,
Radboud Universiteit Nijmegen, Institute for
Genderstudies, Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen. redactie@tijdschriftgenderstudies.eu

Vormgeving en opmaak ● Trees Vulto DTP en
Boekproductie, Schalkwijk

Groep uitgevers voor vak en
wetenschap

Informatie voor auteurs
Procedure ● 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.
Het auteursrecht op de in het Tijdschrift voor
Genderstudies gepubliceerde bijdragen blijft bij
de auteur(s), met dien verstande dat publicatie
elders toestemming van de uitgever behoeft.
Criteria ● Het tijdschrift zoekt artikelen die
vanuit het perspectief van Genderstudies
een bijdrage leveren aan ontwikkelingen in
de wetenschap, of aan debatten over actuele maatschappelijke vraagstukken. Van de
auteurs wordt verwacht in dit licht aan te geven
hoe hun onderwerp of onderzoek zich verhoudt tot Genderstudies of welke positie het
inneemt in de discussies die in Genderstudies
aan de orde zijn geweest. Daarnaast wordt van
auteurs gevraagd in hun artikel aan te geven
welke theoretische uitgangspunten zijn gehanteerd. Gendervraagstukken of de relatie van het
onderwerp tot gendervraagstukken dienen in
het artikel behandeld te worden.
Gezien het interdisciplinaire karakter van
Genderstudies is het tijdschrift primair geïnte-

resseerd in artikelen waarin de communicatie
over gender over de grenzen van de disciplines
heen wordt getild. Het beoogt niet de communicatie over gender binnen de eigen discipline.
Toegankelijk taalgebruik en verheldering van
jargon ondersteunen dit doel.
Kopij-aanwijzingen ● Kopij kan digitaal worden
aangeboden bij het e-mailadres van het redactiesecretariaat: redactie@tijdschriftgenderstudies.eu. Voor literatuurverwijzingen wordt het
systeem van de American Psychological Association (APA) gebruikt. Illustraties zijn welkom,
mits voorzien van een onderschrift.

Artikelen en opzetten voor artikelen, recensies, of opinies dienen te worden aangeleverd volgens de Aanwijzingen voor Auteurs.
De volledige aanwijzingen zijn te vinden op
de website www.tijdschriftgenderstudies.
eu, of op te vragen bij het redactiesecretariaat. Artikelen die niet aan deze aanwijzingen
voldoen worden teruggestuurd ter correctie,
of geweigerd.
Een zorgvuldige vormgeving en een uniforme
weergave van de kopij bevorderen een snelle
afwikkeling, waarbij zowel auteurs, lezers als
redactie gebaat zijn.

Lengte stukken inclusief literatuur en noten
Artikelen:		
6000 woorden
Besprekingsartikelen:
4500 woorden
Interviews:
4500 woorden
Opiniestukken:		
3000 woorden
Recensies:		
1400 woorden
Recensies bundels: 		
1800 woorden
Recensie 2 boeken:
1800 woorden
Recensie 3 boeken:		
2200 woorden

