Auteursrichtlijnen Tijdschrift voor Criminologie
De auteurs wordt dringend verzocht zich strikt te houden aan de volgende Richtlijnen voor auteurs
Omvang (incl. voetnoten, literatuurlijst, tabellen, grafieken): per artikel afgesproken.
U voegt een Engelstalige samenvatting (met Engelstalige titel) en een Nederlandstalige
samenvatting van elk ongeveer 100 woorden, vijf Engelse trefwoorden en uw personalia bij:
titel(s), voorletters, roepnaam (indien gewenst), relevante functie(s), instelling(en), e-mail adres
(tenzij niet gewenst in gepubliceerde auteursgegevens).
U stuurt uw artikel per e-mail, als attachment in Word, aan het redactiesecretariaat:
redactietvc@nscr.nl.
Na anonieme externe review en bespreking in de (thema)redactie zal de redactiesecretaris de
eventuele opmerkingen van de redactie en de referenten per e-mail naar u sturen. U wordt verzocht
de aangepaste/herziene versie samen met een brief waarin de wijzigingen toegelicht worden naar
de redactiesecretaris te sturen. Tijdens de eindredactie, als de tekst in principe is vastgesteld, blijft
de redactiesecretaris uw contactpersoon.
Laat opmaak zoveel mogelijk achterwege en beperk deze strikt tot cursief voor te benadrukken
woorden of titels van boeken en dergelijke, dus niet voor vreemde woorden.
Bij opsommingen liefst niet te veel onderverdelingen, aan te geven met streepjes (en niet met
letters, cijfers of combinaties daarvan).
Hiërarchie in tussenkoppen: liefst niet meer dan twee niveaus (hoogste niveau vet, daarbinnen
lager niveau cursief).
Noten spaarzaam gebruiken en zoveel mogelijk de lengte beperken. Inhoudelijke noten als een
terzijde in de tekst zelf opnemen. Het voetnootcijfer komt na het leesteken.
Figuren en tabellen graag in Word en/of Excel opmaken en separaat aanleveren. Wanneer een
figuur of tabel alleen als jpeg-bestand beschikbaar is, dan dient deze bij voorkeur een resolutie van
minimaal 300 dpi te hebben. Figuren en tabellen dienen altijd opeenvolgend genummerd en
voorzien van een titel te zijn. Verwijs altijd naar een tabelnummer of een figuurnummer.
In de tekst en in de noten worden literatuurverwijzingen zo kort mogelijk weergegeven: (Pietersen,
2002, 25-38; Jansen & Tilanus, 1955; Dreesman e.a., 2003). Hierbij worden publicaties van drie of
meer auteurs verkort tot e.a.
Achter elk artikel komt een volledige literatuurlijst, die de auteur opstelt volgens de regels die TvC
hanteert. Deze komen grotendeels (maar niet voor 100 %!) overeen met de APA editorial style:
Boeken:
Schreuders, M.M., Huls, F.W.M., Garnier, W.M. & Swierstra, K.E. (1999). Criminaliteit en
rechtshandhaving 1999. Den Haag: WODC/CBS.
Artikelen in tijdschriften:
O’Brien, R.M. (1996). Police productivity and crime rates: 1973-1992. Criminology, 34(2), 183-207.

Artikelen/hoofdstukken in boeken:
Raine, A., Brennan, P.A. & Farrington, D.P. (1997a). Biosocial bases of violence. Conceptual and
theoretical issues. In: A. Raine, P.A. Brennan, D.P. Farrington & S.A. Mednick (eds.). Biosocial Bases
of Violence. New York: Plenum Press, 1-20.
Citaten
Wanneer er binnen citaten weer iets wordt aangehaald, dubbele aanhalingstekens gebruiken.
Weglatingsteken: (…). Opmerking van de auteur tussen rechte haken met vermelding initialen
[cursief in origineel, AB].
Getallen, breuken enz.
getallen tot en met 20 voluit, m.u.v. leeftijden en getallen bij procenten: altijd in cijfers
bij duizendtallen al een punt zetten: 4.000 enz.
bij de N, p enz. geen spaties gebruiken: N=359
een punt en groter streepje zetten bij waarden als –.10
breuken: teller en noemer los van elkaar, bijv. twee derde van de bevolking
bij procenten het woordje ‘procent’ gebruiken i.p.v. % en een komma (bijv. 5,8 procent)
bij bedragen ‘euro’ gebruiken i.p.v. €

