
Richtlijnen voor auteurs 

De redactie nodigt auteurs uit bijdragen in te sturen die beantwoorden 
aan bet doel van KWANTITATIEVE METHODEN. We onderscheiden twee soorten bijdra¬ 
gen: artikelen en korte notities. 

Korte notities zijn bijvoorbeeid ingezonden brieven, heel korte artike¬ 
len, korte reacties op eerdere publicaties, etc. De bovengrens voor de omvang 
is + 2 pagina's A4. Deze bijdragen kunnen in enkelvoud worden ingestuurd aan 
een'van de redacteuren. 

Artikelen dienen in tweevoud ingestuurd te worden aan een van de redac¬ 
teuren. Een artikel moet voorzien zijn van: 
- Een samenvatting van ongeveer 25-300 woorden, direct na de titel en auteur(s). 
- Een voetnoot op pag. 1 met werkgever(s) en/of adres(sen) van de auteur(s). 
- Een aparte pagina met: auteur(s), titel, datum, een adres + telefoonnumner 

voor overleg over het artikel, en eventuele toelichting of opmerkingen t.b.v. 
de redactie. 

De auteur(s) van een geaccepteerd artikel moet(en) er zelf voor zorgen 
dat de definitieve versie aangeboden wordt in een vorm die geschikt is voor 
directe fotografische reproductie. Bij eerste inzending hoeft hieraan niet nood- 
zakelijk voldaan te zijn. De definitieve versie dient te voldoen aan de onder- 
staande voorwaarden: 
- Getypt op enkelzijdig A4 papier met marges van 2 cm. 
- Figuren en tabellen op de juiste plaats in de tekst (en niet op een losse 

pagina achteraan). 
- Literatuurverwijzingen in alfabetische volgorde, achteraan. 
- De pagina's dienen alleen aan de achterkant, met zacht potlood, genummerd te 

zijn, opdat later de paginanummers in het tijdschrift toegevoegd kunnen worden. 

De volgende punten zijn aanbevolen maar niet bindend voorgeschreven. 
- Het gebruik van het lettertype van het IBM-bolletje "letter-Gothic", met 12 

tekens/inch (12 pits) (waarmee dit getypt is). Dit enigszins vette lettertype 
is namelijk zeer geschikt voor off-setten. 

- Anderhalve of enkele regelafstand verdient meestal de voorkeur boven dubbele 
regelafstand. 

- Een voetnoot op pag. 1 met maximaal 10 trefwoorden die het artikel karakteri- 
seren (in overleg met de redactie vast te stellen). 

- Een slotparagraaf met de belangrijkste conclusies en open vragen is meestal 
zeer gewenst. 

- Literatuurverwijzingen volgens deze conventie: In de tekst "auteur (jaartal , 
pag. n)"; de 1 i teratuurlijst achteraan, alfabetisch naar auteur; publicaties 
van een auteur in hetzelfde jaar onderscheiden d.m.v. letters: 1975a, 1975b etc. 

- Het gebruik van standaardterminologie en -notatie. Verwezen zij naar de norm 
NEN 3117 "Statistische termen" (uitgave NNI, postbus 5810, 2280 HV Rijswijk, 
2e druk 1968), en naar het gedeelte uit het voorstel voor de 3e druk vermeld 
in het VVS-Bulletin 3, maart 1980, pag. 37 & 38. 
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