Sjabloon vakinhoudelijke artikelen NVOX.
Gevraagde gegevens svp steeds invoeren onder het gearceerde. Let op, regelafstand 1 en vooral
geen automatische afstand voor en na alinea’s! Lees voor het schrijven ook de aanwijzingen voor
auteurs op: www.nvon.nl/nvox/aanwijzingen_voor_auteurs.htm
Literatuurverwijzingen gaan volgens het APA systeem.
Gebruik geen automatische noten. Zet in de tekst een cijfer in superscript en zet de noot onderaan
het stuk.
Zet de automatische nummering uit
Afbeeldingen
Zet geen afbeeldingen in Word in de tekst. Die zijn niet te gebruiken. Dus:
Afbeeldingen als aparte bestanden inleveren, en niet in de tekst plaatsen.
Geef afbeeldingen een code :
Zorg dat het begin van de naam van de afbeelding overeenkomt met de naam van het artikel. Dus:
naam van het artikel_01.jpg en doornummeren op volgorde van plaatsing.
Denk aan 300 dpi, dat betekent een omvang van minimaal 1 mB.
Wel in de tekst aangeven waar de afbeelding ongeveer geplaatst moet worden met de correcte
bestandsnaam van de afbeelding en het onderschrift plus bronvermelding/naam fotograaf.
Als voorbeeld:
Warmte_01.jpg
Warmte_02.jpg
Copyright
U bent als auteur verantwoordelijk voor het vragen van toestemming van publicatie wat betreft het
copyright en wat betreft privacy bij persoonsafbeeldingen. Bij kinderen zijn de ouders
verantwoordelijk/rechthebbende.
Heeft u toestemming gevraagd
1. Aan de rechtenhebbende(n)? Ja / Nee
2. Aan de afgebeelde persoon? Ja / Nee
[Heeft u dit artikel ook of in een vergelijkbare vorm aan een ander tijdschrift aangeboden?]

[Indien presentexemplaar gewenst, postadres(sen) auteur(s):]

[mailadres en telefoon overdag van hoofdauteur voor interne correspondentie over dit artikel:]

[Adres(sen) voor presentexemplaar aan derden (denk aan fotograaf, geïnterviewde etc):]

START VAN HET IN TE VULLEN SJABLOON

[Kop:] [suggestie voor de kop, kan door de hoofdredactie veranderd worden

[Evt. subkop:] met een enkele toevoeging, zie voorbeelden in NVOX
[Intro: (telt mee voor het totale aantal woorden)] soort inleiding van zo’n 100 woorden maximaal.

[Naam auteur(s) en naam school/instituut of woonplaats:]

[Platte tekst in TNR, 12 punten, zonder opmaak, maximaal 1200 (tot 1800 themanummer)
woorden, excl deze geel gearceerde tekst, ca 250 woorden]
Eerste alinea zonder tussenkopje:]

Gebruik daarna waar nodig tussenkopjes ! Deze worden aangegeven met [tk] aan het begin van de
zin
Een kader geef je aan met:
[kader]
tekst
[einde kader]

[Noten / literatuur/Bronnen in de correcte weergave, zie in elke NVOX voor voorbeelden:]

[Eventueel kadertje met info over de auteur, liefst met bijgesloten (pas)foto en verwijzing naar
profielpagina op Linked-in of andere (professionele) sociale netwerksite waar de auteur actief is:]

[Suggesties voor streamers (een streamer is een vetgezette zin als aandachtstrekker. Moet min of
meer letterlijk in de tekst voorkomen. Niet te lang, ongeveer 80 – 100 leestekens):]
1.
2.
3.
[Steekwoorden]
1
2
3
=====================================================================
[In te vullen door eindredacteur:…@@@]
Rubriekstitel:
(maak een keuze uit: In de klas / Curriculum&examens / Interview / Column/ Vmbo&onderbouw /
Didactiek/Het kabinet/ Wetenschap/Recensies/
Berichten/Aansteker/Ingezonden/Internationaal/Diversen

Onderwerpenregister/ Vakgebied:
(Maak een of meer keuze(n) uit: Algemeen / Anw - nlt - techniek – nme / Biologie / Natuurkunde /
Scheikunde / Natuuronderwijs - basisvorming)
Bijzonderheden (prioriteit, moet tegelijk met een ander artikel of is het tweede deel van een serie):

