Titel artikel
Naam auteur
korte inleiding / samenvatting
Voor artikelen en essays: een korte inleiding/samenvatting van 50 tot 75
woorden, in het Nederlands. De inleiding wordt naar het Engels vertaald
door een native speaker of professionele vertaler (contact en vergoeding
verloopt via de redactie). Zowel de Nederlandse als de Engelse versie van
de inleiding worden gepubliceerd.
Sleutelwoorden (keywords):

Personalia/bio
Voor artikelen en essays: ca. 3 biografische regels over de auteur (in de
derde persoon), affiliatie en e-mailadres. Bij de auteursinformatie wordt
geen titulatuur opgenomen.
Illustraties : bijschriften
-

Alle illustraties dienen digitaal te worden aangeleverd (als scan of digitale foto).
De afbeeldingen moet voldoende groot en van voldoende hoge kwaliteit zijn (bij
voorkeur 350dpi, in jpg- of tiff-formaat).

-

De redactie gaat ervan uit dat de auteur alle afbeeldingen zelf bestelt en de
rechten regelt.

-

De afbeeldingen zijn vergezeld van een beknopt bijschrift waarin de auteur en/of
de vindplaats van de illustratie vermeld wordt.

Leads
-

Voor artikelen en essays: 1 of 2 leads per artikel (zin/zinsdeel dat typografisch
uit de tekst wordt gelicht en waar dus de aandacht wordt op gevestigd).

1

Herhaal de titel van je tekst hier
Ondertitel: gebruik deze stijl voor tussenkopjes
Paragraaf: gebruik deze stijl voor de eerste alinea van je tekst, of na een tussenkopje of
witregel.
Nieuwe paragraaf: gebruik deze stijl wanneer je een nieuwe alinea begint,
nieuwe alinea’s springen links in.
Blokcitaten: Citaten van meer dan drie regels worden aangegeven door na
een witregel het hele citaat een tab te laten inspringen. In dit geval blijven
aanhalingstekens achterwege. Afsluiten met een witregel. Eigen
toevoegingen of weglatingen binnen citaten moeten tussen vierkante haken
[...] worden geplaatst.

Noten
1. Dit is een noot. FORUM+ maakt gebruik van eindnoten, en niet van voetnoten, voor
bibliografische verwijzingen of noodzakelijke toelichtingen. Noten worden spaarzaam
gebruikt. Gebruik de optie 'eindnoten' van uw tekstverwerker. De eindnootaanduidingen
in de tekst komen altijd na het leesteken. Voor de bibliografische verwijzing hanteren
we het MLA-systeem (MLA Handbook, 8e editie) als referentie. Voorbeelden vind je in
de Auteursrichtlijnen van FORUM+.
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