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Sociologos. Tijdschrift voor Sociologie 

 

Sociologos biedt ruimte aan bijdragen van uiteenlopende aard. Elk nummer bestaat minstens 

uit drie bijdragen uit de categorieën 1, 2 en 3, aangevuld met een aantal bijdragen uit de 

andere categorieën. 

 

 

1. Onderzoekspapers: gebaseerd op origineel onderzoek, relevant voor het brede veld 

van de sociologen. 

Methodologische of theoretische bijdrage met als doel een verbreding van de 

wetenschappelijke kennis in het domein van de sociale wetenschappen. Bijdragen 

bestaan uit 7000-8000 worden en max. 5 tabellen en/of figuren en geven korte 

introductie, achtergrond, data & methoden, resultaten en uitgebreide discussie. 

 

2. Beleidsgerichte papers: gebaseerd op beleidsonderzoek, interessant voor het brede 

veld van de sociologen. 

Bijdrage met als doel een wetenschappelijke analyse/evaluatie van socio-cultureel of 

sociaaleconomisch, … beleid. Bijdragen bestaan uit 7000-8000 woorden en max. 3 

tabellen en/of figuren en geven korte introductie/relevantie, (beleids)achtergrond, 

data & methode, resultaten en uitgebreide beleidsgerichte discussie. 

 

3. Overzichtsartikelen: artikelen waar een overzicht wordt geboden van de stand van 

zaken, van ontwikkelingen of trends in bepaalde domeinen van de sociologie of van 

het werk van een bepaalde auteur of stroming, interessant voor het brede veld van de 

sociologen. 

Bijdragen bestaan uit 7000-8000 woorden en introduceren het domein, de auteur of de 

stroming op een wijze die begrijpelijk en relevant is voor lezers die niet vertrouwd zijn 

met de specificiteit ervan. 

 

4. Con-tekst: interview met belangrijke sociologen (die in het land waren), met 

invloedrijke Vlaamse, Nederlandse of Belgische sociologen die op emeritaat gaan… 

Interview met (inter)nationale sociologen 

Eventueel gekoppeld aan recent boek. Variërend in lengte. 

 

5. Onderzoeksnota’s: kortere artikelen waar opmerkelijk nieuw onderzoek of nieuwe 

methodologische ontwikkelingen (in de sociologie of in voor sociologen relevante 

disciplines) worden toegelicht. 

Bijdrage met als doel toelichten van of op zoek te gaan naar wetenschappelijke nieuwe 

(theoretische) ideeën, onderzoeksprogramma’s en methodologische benaderingen in 

het domein van de sociale wetenschappen. Bijdragen bestaan uit max. 2000 woorden 

en max. 2 tabellen en/of figuren. De opzet van de bijdrage is minder strikt dan 

originele papers of beleidsgerichte papers, maar ze moet een logische en waardevolle 

bijdrage leveren aan de studie naar sociale fenomenen. 

 

6. Essay/vrije tribune: een vanuit sociologisch perspectief of voortbouwend op 

sociologische inzichten reflectie 

Bijdrage is een korte persoonlijke of objectieve reflectie met wetenschappelijke inslag 

binnen het domein van de sociale wetenschappen. Bijdragen bestaan uit max. 2000 

woorden. 
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7. Terugblik: auteurs van publicaties uit eerdere nummers van het Tijdschrift voor 

Sociologie worden gevraagd een reflectie te schrijven op deze bijdragen. Bijdragen 

bestaan uit max. 4000-5000 woorden. Suggesties voor een terugblik kunnen gedaan 

woorden aan de redactie (sociologos@sociologie.be). 

 

8. Nieuwe doctoraten in de sociologie:  

Indien niet in vorm van originele bijdrage, een ‘executive summary’ van afgelegd 

doctoraat. Bijdrage bestaat uit max. 1500 woorden, max. 10 relevante referenties, en 

max. 2 tabellen of figuren. 

 

9. Boekbespreking 

Bijdragen bestaan in twee vormen:  

▪ 1) review van recente wetenschappelijke boeken in alle talen binnen het domein 

van de sociale wetenschappen. Bijdragen bestaan uit max. 1500 woorden en geven 

een inhoudelijk overzicht van het boek alsook een kritische evaluatie 

(verdienste/tekortkomingen).  

▪ 2) review van heruitgaven van klassieke wetenschappelijke boeken in alle talen 

binnen het domein van de sociale wetenschappen. Bijdragen bestaan uit max. 

1500 woorden en geven een inhoudelijk overzicht alsook een vertaalslag naar de 

huidige waarde binnen hedendaags onderzoek/theorievorming in de sociale 

wetenschappen. 

 

10. Discussies - Symposion: twee of drie mensen worden uitgenodigd standpunt in te 

nemen ten aanzien van voor het brede veld van sociologen belangrijke ontwikkelingen 

of gebeurtenissen. 

 

11. Brief aan de editor 

Bijdragen hebben betrekking op binnen het tijdschrift gepubliceerde originele 

bijdragen of beleidsbijdragen en dienen ingestuurd te worden voor het eerstvolgende 

nummer volgend op het nummer waar de bijdrage betrekking op heeft. Bijdragen 

bestaan uit max. 800 woorden en max. 5 referenties (waarvan 1 de paper waarop ze 

betrekking heeft). Geaccepteerde bijdragen worden uitgestuurd naar de auteurs van de 

paper waarop ze betrekking heeft om hen te laten antwoorden. 

 

Sociologos verschijnt vier keer per jaar. Twee nummers kunnen samen als een dubbel 

themanummer worden uitgegeven. Het tijdschrift verschijnt in regel in maart, juni, september 

en december.  


