
RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS 

De redactie nodigt auteurs uit bijdragen in te sturen die beantwoorden aan bet doel 
van Kwantitatieve Methoden. We onderscheiden twee soorten bijdragen: korte notities 
en artikelen. 

Korte notities zijn bijvoorbeeld ingezonden brieven, heel korte artikelen, korte 
readies op eerdere publicaties, etc. De omvang is beperkt tot 3 pagina’s A4. Deze 
bijdragen kunnen, voorzien van volledig adres en telefoonnummer van de auteurs, in 
enkelvoud worden ingestuurd aan 6en van de redacteuren. De tekst moet voldoen aan 
de hieronder genoemde eisen 4, 5, 8, 9 en 12. 

Artikelen dienen bij eerste aanbieding in tweevoud ingestuurd te worden aan een der 
redacteuren. Aan de volgende richtlijnen 1, 2 en 3 moet dan zijn voldaan. 

1. Het artikel moet op pagina 1, direct na de titel en auteursnamen, zijn voorzien van 
een samenvatting van 25-300 woorden. 

2. Eveneens op pagina 1 wordt een horizontale streep getrokken, op 6 cm afstand van 
de onderste rand van het papier. Hieronder wordt als voetnoot een volledig 
correspondentie adres en telefoonnummer aangegeven. Bij voldoende ruimte 
kunnen de adressen van individuele auteurs worden vermeld. Houd hierbij rekening 
met punt 5 hieronder. 

3. Titel, auteursnamen, samenvatting en adressen mogen de omvang van een pagina 
A4 niet teboven gaan. 

Nadat een artikel is geaccepteerd, moeten de auteurs zorgdragen voor een definitieve 
versie van het manuscript dat behalve aan de punten 1, 2 en 3 ook aan de volgende 
voorwaarden 4 tot en met 12 moet voldoen. 
4. Het artikel moet geschikt zijn voor directe fotografische reproductie. Het A4 formaat 

wordt daarbij verkleind naar A5 formaat. Het origineel moet daarom voldoende zwart 
en scherp zijn en mag bovendien geen te kleine symbolen bevatten. Uitvoer van dot¬ 
matrix printers kan in noodgevallen worden geaccepteerd, mils de kwaliteit near-letter- 
quality of beter is. Stuur de tekst dan op diskette mee. 

5. Geprint (eventueel getypt) op A4, enkelzijdig, en met marges van 2,5 cm langs zijkan- 
ten en onderkant en een marge van 3 cm langs de bovenrand. 

6. Figuren en tabellen niet achteraan, maar op de juiste plaats in de tekst, eventueel op 
aparte pagina’s. Raak niet in conflict met de in punt 5 genoemde marges. 

7. Literatuurverwijzingen in een alfabetische literatuuropgave aan het einde van het 
artikel. Dus geen literatuurverwijzingen in voetnoten. 

8. De pagina’s zijn uitsluitend aan de achterzijde, met zacht potlood, genummerd. 
9. Het manuscript mag niet zijn beschadigd door vouwen of nietjes. 
10. Voetnoten dienen te worden vermeden. Onvermijdelijke voetnoten staan op de 

betreffende bladzijde en niet aan het einde van het manuscript. 
11. Het manuscript mag niet teveel wit bevatten. Dus secties en paragrafen niet telkens op 

een nieuwe bladzijde laten beginnen. 
12. Het manuscript dient stevig verpakt te worden verzonden om beschadiging te 

voorkomen. 

Tenslotte wordt met klem verzocht de volgende punten in acht te nemen. 
13. Neem een slotparagraaf op met de belangrijkste conclusies en discussiepunten. 
14. Maak gebruik van een letter met kleine schreven (’voeten’) en letter-afhankelijke 

breedte, zoals Times, 12 punten hoog (d.w.z. vrij groot), 4 of 5 regels per inch (0,25i of 
0,2i regelafstand), en een rechte rechterkantiijn. 

15. De koppen van paragrafen worden genummerd en geprint in 12-punts vet, niet cursief 
of onderstreept. De titel staat in een 15-punts-letter. Stuur de tekst op diskette mee. 
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