Auteursrichtlijnen Levende Talen Tijdschrift
6	Hanteer de spelling van het nieuwe Groene
Boekje. Afkortingen als m.b.t. en d.w.z.
zijn niet toegestaan. Gebruik voor afkortingen van Nederlandse schooltypen en
andere veel gebruikte afkortingen kleine
letters, zonder afkortingspunten: vmbo,
havo, vwo, heao, mvt, vto, mto enz. En
ook 2-havo en 5-vwo.Gebruik enkele aanhalingstekens. Wanneer gebruik wordt
gemaakt van buitenlandse termen, worden deze gecursiveerd.
7	Gebruik zo min mogelijk noten. Verwerk
literatuurverwijzingen in de tekst door
bijvoorbeeld na een citaat of verwijzing
tussen haakjes de naam van de auteur
en het jaar van publicatie te vermelden. Bijvoorbeeld: (Rijlaarsdam 1999).
Geciteerde bladzijden worden als volgt
aangegeven: (Rijlaarsdam 1999, 12-17)
8	De literatuurlijst dient alfabetisch gerangschikt te worden. Voorletters, lidwoorden e.d. die bij de auteursnaam/namen
behoren, worden achter de naam geplaatst
(bijvoorbeeld: Berg, A. J. van den). Na de
auteursnaam/namen volgt tussen haakjes
het jaar van verschijning (1999). Boek- en
tijdschrifttitels worden gecursiveerd. Titels
van tijdschriftartikelen worden niet gecursiveerd en niet tussen aanhalingstekens
geplaatst. Titel en ondertitel worden van
elkaar gescheiden door een punt. De naam
van de uitgever komt na de plaats van uitgave; daartussen staat een dubbele punt.
Enkele voorbeelden:
	Aarnoutse, C. (1998). Strategisch leesonderwijs. In Hacquebord, H. & Clemens, J.
(Red.), De kwaliteit van het leesonderwijs in
Nederland (pp. 45-59). Delft: Eburon.
	O’Malley, J. M., & Chamot, A. U. (1990).
Learning strategies in second language
acquisition. Cambridge: CUP.

1	Zend kopij naar Redactie Levende Talen
Tijdschrift, Barbarossastraat 46, 6522
DN Nijmegen, LTT@levendetalen.nl.
2	Lever de tekst van uw bijdrage aan als
Word-bestand per e-mail. Stuur de illustraties (foto’s, tekeningen, grafieken)
als aparte bestanden op (zie verder punt
10, 11, 12 en 13). Markeer de plaats waar
een afbeelding in de kopij moet komen
en zet in de tekst nummer en naam van de
figuur, bijvoorbeeld: [Fig.3: Beoordeling
vwo-leerlingen]. Onderschriften kunt u
in het tekstbestand opnemen tussen twee
witregels of aan het eind van het artikel
plaatsen.
3	Voor artikelen geldt een maximumomvang van 3.000 woorden. De opbouw
van een artikel is als volgt: auteursnaam/
namen, titel, eventueel ondertitel, introtekst, het eigenlijke artikel, eventuele
noten, literatuur, curriculum vitae. Geef
paragrafen korte, kernachtige kopjes. Houd ook de titel van het artikel
beknopt.
4	Lever samen met het artikel een samenvatting van maximaal 100 woorden in,
bestemd voor publicatie op de website
van Levende Talen.
5	Probeer niet de tekst vorm te geven door
gebruik van vette letters of kapitalen, centreren etc. Maak geen gebruik van de voetnoot/eindnoot-optie, maar plaats noten
aan het eind van het artikel. Gebruik divisies (-) alleen als koppelteken of gedachtestreepje, niet als afbreekteken. Geef het
einde van een alinea aan met een harde
return. Het hele artikel dient links te worden uitgelijnd. Dit geldt ook voor de titel
en tussenkopjes. Spring niet in met spaties of tabs. Plaats geen witregels tussen
alinea’s.
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	Salomon, G., & Globerson, T. (1987).
Skill may not be enough: The role of
mindfulness in learning and transfer.
International Journal of Educational Research,
11, 623-637.
9	In het curriculum vitae (maximaal 70
woorden) kunnen vermeld worden: naam,
titels, geboorteplaats en -jaar, opleiding,
loopbaan, eerdere publicaties, huidige
werkkring/bezigheden, nevenwerkzaamheden en correspondentieadres.
10	Maak tabellen bij voorkeur aan in het
tekstverwerkingsprogramma. Vermijd
dubbele lijnen.
11	Lever illustraties (fot0’s, tekeningen, grafieken) die u in de tekst wilt opnemen
bij voorkeur digitaal aan. Aanleveren in
zwart-wit of in grijstintenmodus en als
tiff-, jpeg of eps-bestand. Voor LTT is
een resolutie van 300 dpi (dots per inch)
nodig. Illustraties die van het web worden geplukt of print-screens zijn meestal
niet zonder meer bruikbaar voor drukwerk (te lage resolutie). Neem in geval
van twijfel contact op met de vormgever
(hootegem@xs4all.nl).
12	Bij gebruik van niet gedigitaliseerde illustraties (tekeningen, foto’s, werkbladen
e.d.): alleen illustraties van goede kwaliteit kunnen worden gereproduceerd.
Stuur daarom bij voorkeur originelen
naar het redactieadres. Vermeld op elk
meegestuurd origineel wie de maker is en
waar het bijhoort.
13	Door aanbieding van een bijdrage aan
Levende Talen Tijdschrift verbindt de auteur
zich: (a) het manuscript of delen daarvan
tijdens de beoordelingsprocedure niet
aan een ander tijdschrift aan te bieden;
(b) een in Levende Talen Tijdschrift gepubliceerd artikel niet zonder voorafgaande
toestemming van de redactie elders voor
publicatie aan te bieden.

40

