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LICHAMELIJKE OPVOEDING (LO)
RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS 2018
Vraag voor je begint met het schrijven van een artikel via redactie@kvlo.nl of het onderwerp
plaatsbaar is in de Lichamelijke Opvoeding of de andere media van de KVLO. Geef hierbij een
korte toelichting op de inhoud. Geef enkele kernwoorden aan waarop het artikel gezocht kan
worden in een zoekmachine/databank.
1. De lengte van het artikel is rond de 1500 woorden. Als je (veel) meer woorden nodig hebt, zijn er
andere mogelijkheden:
1) je schrijft het lange artikel en neemt het risico dat we het artikel alleen plaatsen op de website
2) je neemt contact op met de redactie voor overleg (redactie@kvlo.nl, 030 693 7672).
In principe kunnen de artikelen via alle media van de KVLO worden gepubliceerd.
2.

Een artikel waarin je wetenschappelijk onderzoek wilt presenteren kent de volgende indeling:
Aanleiding – pakkend, interesse wekkend en relevantie voor vakdocent
Inleiding – wat is er al bekend in de literatuur en welke vraag wordt beantwoord?
Opzet onderzoek: hoe opgezet, bij wie, welke instrumenten zijn gebruikt en welke procedure
Hoofdbestanddeel van het artikel:
Wat komt uit het onderzoek: wat zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten?
Conclusie en relevantie: antwoord op de onderzoeksvraag, wat betekent dit voor de vakdocent –
wat kan hij /zij hiermee in de praktijk? Eventueel nog vermelden van vervolg op het onderzoek.
Leg de nadruk op de conclusies en resultaten en op de toepasbaarheid voor de doelgroep.
Gebruik niet de standaard kopjes als: doel, methode conclusie. (Zie ook de opmerking bij punt 7
over foto’s.)
Geef ook enkele steekwoorden waarmee het artikel op inhoud makkelijk te traceren is met een
zoekmachine/databank.

3. Schrijf duidelijke taal, gericht op de doelgroep. Gebruik korte zinnen. Bij citaten, parafraseringen,
literatuurlijsten e.d. gebruiken we APA-stijl (voor uitleg zie www.kvlo. Klik op vakblad LO. Daar
vind je ook de APA-richtlijnen).
4. Deel je artikel systematisch in. Begin met een aanhef van maximaal 100 woorden. Voorzie de
verschillende onderdelen van tussenkopjes.
Geen vet, cursief, of hele woorden in HOOFDLETTERS aanbrengen in de tekst (tenzij dit de
gebruikelijke typografie is, zoals bij afkortingen als KVLO).
5. Gebruik de voorkeursspelling (Groene boekje); afkortingen de eerste keer voluit schrijven;
getallen tot twintig in letters.
6. Voeg figuren en tabellen (uitsluitend in Excel), tekeningen en foto’s apart bij, voorzien van een
kort onderschrift. Geef in de tekst aan waar ze geplaatst moeten worden.
7. Voorwaarden fotomateriaal: gebruik het jpeg-formaat (.jpg) met een resolutie van minimaal 300
dpi met de pagina-instelling op ‘ware grootte’). Als je met een digitale camera fotografeert, kies
dan altijd voor de hoogste kwaliteit. Stills van een camcorder alleen van camera’s met vijf
megapixels of meer.
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8. Lever meerdere foto’s aan die bij de tekst passen; de hoeveelheid geplaatste foto’s hangt af van
de inpasbaarheid. Houd er dus rekening mee dat er dan minder tekst op een pagina past.
Foto’s nooit in het document opnemen als word-plaatje.
9. Eindig het artikel met je naam, je functie en de naam van het instituut waar je werkt. Idem voor
eventuele co-auteurs. Bijvoorbeeld: Jan Pieterse is beleidsmedewerker bij de gemeente Den
Haag.
10. Zend je kopij naar: redactie@kvlo.nl, onder vermelding van naam, volledig adres,
telefoonnummer, bank- of gironummer.
11. Het is niet toegestaan de kopij bij andere tijdschriften aan te bieden zonder de redactie hiervan
in kennis te stellen.
RECHTEN EN PLICHTEN REDACTIE
12. Je ontvangt een bevestiging van ontvangst van je artikel.
13. Je artikel wordt aan de redactieraad voorgelegd, die zal beoordelen of het zal worden geplaatst,
eventueel na doorvoering van wijzigingen.
14. De redactie behoudt zich het recht voor om, zo mogelijk in overleg met jou, de auteur, artikelen
in te korten en/of redactioneel te bewerken.
15. Je krijgt bericht over het wel/niet plaatsen van je artikel.
16. Aangeboden en geplaatste teksten en foto’s kunnen worden gebruikt in alle KVLO-media;
uiteraard onder vermelding van namen van auteur en/of fotograaf.
17. Na verschijning sturen we twee bewijsexemplaren naar de eerste auteur.
VERGOEDING AUTEURS 2017
•

Auteurs ontvangen € 11,- per 350 woorden in het blad.

•

Auteurs ontvangen € 6,- per geplaatste foto/illustratie, met een maximum van € 60,- per artikel.

•

Betalingen vinden eens per kwartaal plaats (april, juli, oktober en januari). Dus als je artikel in
januari wordt geplaatst, volgt uitbetaling in april.

VERGOEDING FOTOGRAFEN 2017
•

Aan beroepsfotografen die fotograferen in opdracht van de redactie betalen we € 16,- per
geplaatste foto.
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