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Uitgangspunten en intenties 

Begeleidingskunde is de praktijkwetenschap die zich richt op het 

begeleiden van het leren en ontwikkelen van professionals ten 

behoeve van hun beroepsmatig functioneren, zowel individueel, in 

teamverband, als op organisatieniveau. De begeleidingskunde kent 

hiervoor een diversiteit aan vormen, zoals mentorschap en meester-

gezel relaties, supervisie, coaching en (studie)loopbaan-

begeleiding, training en teambegeleiding, organisatieconferenties 

en actie-onderzoek. Kenmerkend voor de begeleidingskunde is de gecombineerde oriëntatie 

op de ontwikkeling van individuele professionals, samen met de gerichtheid op de 

ontwikkeling van de teams en organisaties waarin zij functioneren. Basaal in de 

begeleidingskunde is het uitgangspunt dat individueel leren en collectief leren in elkaar 

grijpen.  

Het Tijdschrift voor Begeleidingskunde draagt bij aan de ontwikkeling van dit vakgebied 

door een publicatiemedium te bieden voor praktijkwetenschappers en reflecterende 

professionals. In dit blad brengen we wetenschappers en professionals, denkers en doeners, 

vragers en aanbieders, opleiders en afnemers met elkaar in interactie. Het doel is om een 

standaard te ontwikkelen voor professionele begeleiding die zowel voldoet aan 

wetenschappelijke maatstaven, normatieve criteria, als eisen van praktische relevantie. 

Op deze manier wil het tijdschrift een bijdrage leveren aan het realiseren van de 

beleidsdoelen van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) wat betreft 

de voortgaande professionalisering van haar leden en toekomstige leden in opleiding. Als 

richtinggevende waarde bij het vormgeven van het tijdschrift geldt voor de redactie dat zij 

de volle breedte van de diverse werkvelden en van de diverse niveaus waarop de 

begeleidingskunde wordt beoefend, aan het woord wil laten en dat zij deze diverse gremia 

met elkaar in dialoog wil brengen. Wij verwachten dat dergelijke ontmoetingen de 

ontwikkeling van het vakgebied voeden en de deskundigheid van de beroepsgroep 

bevorderen. We streven daarbij naar een  combinatie van degelijkheid van de inhoud en 

leesbaarheid van de tekst.  

 

Het Tijdschrift kent verschillende rubrieken die elk hun eigen richtlijnen en criteria hebben:  

- Kennis en Kunde: Overzichtsartikelen, conceptueel vernieuwende bijdragen en 

onderzoek. 

- Praktijk & Professie: Reflectie op praktijkvragen vanuit casuïstiek en methodiek. 

- Waarnemingen: Bijhouden van literatuur en relevante gebeurtenissen in het veld. 

  



Algemene richtlijnen voor het aanleveren van artikelen 

Alle artikelen die bij de redactie ter publicatie worden aangeboden moeten vergezeld gaan 

van: 

1. Een beknopte, sprekende titel 

2. Een samenvatting van 120 woorden (tbv publicatie op de internetpagina) 

3. Drie of vier zoektermen (tbv zoekfunctie op het internet) 

4. Beknopte auteursgegevens, waaronder een e-mailadres van de auteur(s) 

5. Adresgegevens van de auteur(s) om een exemplaar van het tijdschrift naar toe te 

sturen. 

6. Een foto van de auteur, of een andere afbeelding die gebruikt wordt bij de publicatie 

van het artikel op het internet. 

 

Verder moeten de artikelen voldoen aan de richtlijnen zoals hieronder per rubriek worden 

vermeld en zoals die meer in het bijzonder tussen redactie en auteur worden 

overeengekomen. 

 

 

Richtlijnen voor rubriek: Kennis en kunde 

Deze rubriek bevat artikelen waarin verslag wordt gedaan van conceptueel of empirisch 

onderzoek. We denken niet alleen aan lectoren, promovendi en docenten als auteurs, maar 

ook aan professionele begeleiders die vanuit hun expertise, ervaring of opleiding een 

bijdrage willen leveren. Artikelen in deze rubriek worden anoniem ter beoordeling 

voorgelegd aan leden van de redactieraad. Het is onze bedoeling deze artikelen (nadat zij als 

plaatsbaar zijn beoordeeld) in interactie te brengen met mensen uit het werkveld. Deze 

worden uitgenodigd om te reageren en te reflecteren op de relevantie ervan voor hun 

praktijk.  

 

Evaluatiecriteria: 

 Relevantie voor de begeleidingskunde; 

 verbinding tussen de theorie en de praktijk; 

 helderheid vraagstelling, opbouw en argumentatie; 

 verankering in relevante literatuur en correcte verwijzing volgens APA-standaard 

 mooi en aantrekkelijk taalgebruik 

 aantal woorden in overleg met redactie van 2500 tot 5000 

 reacties maximaal 1200 woorden 

 

 

Richtlijnen voor rubriek: Praktijk en Professie  

Belangrijk vinden we de verbinding tussen de ervaringsverhalen van adviseurs, coaches, 

trainers en supervisoren en de doordenking daarvan met theoretische concepten. In deze 

rubriek worden instrumenten en methodieken gepresenteerd; ook worden herkenbare 



praktijksituaties en casuistiek beschreven.  De rubriek levert de lezer een spiegel en een 

venster,  doordat hij zijn eigen ervaringen kan vergelijken met de gepresenteerde praktijk.  

Daarin vindt de lezer bevestiging (‘Ah, anderen hebben dat ook!) en krijgt hij nieuwe 

perspectieven (‘Oh, je kunt het ook zo aanpakken!). Deze rubriek kan ook interactief van 

aard zijn doordat schrijvers constructief commentaar geven op elkaars bijdragen, 

bijvoorbeeld in de vorm van schriftelijke intervisie.  In de bijdrage zijn ook altijd twee of drie 

waardevolle literatuurverwijzingen opgenomen voor ‘verder lezen’. 

 

Evaluatiecriteria 

 Herkenbaarheid van gepresenteerde praktijksituatie; 

 Verbinding met theorie en methodiek van de begeleidingskunde; 

 helderheid vraagstelling, opbouw en argumentatie; 

 minimaal drie betekenisvolle verwijzingen naar relevante literatuur volgens APA-

standaard 

 mooi en aantrekkelijk taalgebruik 

 aantal woorden in overleg met redactie van 2500 tot 4000 

 reacties maximaal 1200 woorden 

 

 

Richtlijnen voor rubriek: Waarnemingen 

In deze rubriek komen boekrecensies, korte besprekingsartikelen en samenvattingen van 

artikelen uit (buitenlandse) tijdschriften. Ook congressen en andere bewegingen in het veld 

van de begeleidingskunde worden in deze rubriek gevolgd. De rubriek beoogt een overzicht 

te geven van belangrijke ontwikkelingen in het veld. Met het oog daarop is er in elk nummer 

ook een pagina ‘canon van de begeleidingskunde’. 

 

Evaluatiecriteria 

 Beknopte weergave van de inhoud van het besproken werk 

 Verbindingen met andere relevante benaderingen en literatuur 

 Eerlijke en beargumenteerde evaluatie 

 Mooi en aantrekkelijk taalgebruik 

 aantal woorden in overleg met redactie van 1200 tot 3500 

 

 

Beschrijving van de procedure bij het indienen van artikelen 

Bijdragen aan het Tijdschrift voor Begeleidingskunde dienen als Word-bestand te worden 

gestuurd naar het elektronisch postadres van Harry Haakman de eindredacteur van het 

tijdschrift (hhaakman@me.com). Auteurs ontvangen een bericht van ontvangst en informatie 

over de procedure. De redactie bespreekt de ingezonden artikelen en legt die eventueel voor 

aan onafhankelijke derden. Op grond daarvan komt zij tot een oordeel op de plaatsbaarheid 

van de bijdrage.  

mailto:hhaakman@me.com


Het oordeel van de redactie wordt uiteindelijk gevat in één van de volgende vier categorieën: 

- Ja!  plaatsing zonder meer,  

- Ja mits  plaatsing onder voorwaarden enkele gerichte aanpassingen, 

- Nee tenzij  geen plaatsing in huidige vorm, maar de auteur wordt uitgenodigd om 

het artikel na grondige herziening opnieuw in te dienen 

- Nee!  het artikel wordt definitief niet geplaatst. 

De redactie geeft altijd toelichting bij haar oordeel over de artikelen. In geval van 

voorwaarden geeft de redactie aanwijzingen voor het verbeteren van de tekst. In alle 

gevallen neemt de eindredacteur de tekst nog een keer door en doet specifieke voorstellen 

voor verbetering van de tekst. Deze correctiefase is voor de puntjes op de i, maar niet voor 

grote veranderingen in de tekst (wat betreft inhoud en/of indeling).   

 

Als richtlijn voor de doorlooptijd van een artikel geldt:  

- Eerste idee: 6 maanden voor de verschijnen van het tijdschrift  

- Eerste concept: 5 maanden voor de verschijnen van het tijdschrift  

- Oordeel redactie : 4 maanden voor de verschijnen van het tijdschrift  

- Tweede concept: 3 maanden voor de verschijnen van het tijdschrift 

- Versie voor eindredactie: 2 maanden voor de verschijnen van het tijdschrift 

 

 

Zaken met betrekking tot auteursrecht 

Met het opsturen van een artikel naar de redactie gaat de auteur akkoord met de 

publicatievoorwaarden van de uitgever zoals beschreven op de website. De redactie gaat 

ervan uit dat de aangeboden tekst niet eerder is gepubliceerd of elders ter publicatie is 

aangeboden. Is dat wel het geval, dan is de tekst in principe niet ontvankelijk. Wel is het 

mogelijk met de redactie afspraken te maken over een aangepaste versie van de tekst. 

Auteurs ontvangen geen honorarium, wel een  exemplaar van het betreffende nummer met 

de gepubliceerde bijdrage. 

 

 

Richtlijnen voor spelling en taalgebruik 

Het tijdschrift hanteert de voorkeursspelling volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal ofwel 

het Groene Boekje.  

Niet-courante vaktermen dienen uitgelegd te worden en niet-courante vreemde woorden 

dienen zoveel mogelijk door Nederlandse woorden vervangen.  

Vermijd afkortingen in de tekst. Wordt een bepaalde zaak of benaming gewoonlijk met een 

afkorting aangeduid, geef dan de eerste keer de naam voluit en de afkorting tussen haakjes 

erachter (misverstand of misbegrip te voorkomen). Daarna kan volstaan worden met de 

afkorting. 



Probeer sekseneutraal te schrijven. Laat in cases en voorbeelden zowel mannen als vrouwen 

acteren, in alle rollen (dus niet uitsluitend vrouwen in de rol van begeleide en mannen in de 

rol van begeleider of andersom).  

 

Opbouw  

Artikelen bestaan uit de volgende onderdelen. 

 Kort intro van circa vijftig woorden. 

 Inleiding met aanleiding, probleemschets en vraagstelling, inkadering, uitleg van 

sleutelbegrippen en indeling/opbouw van de tekst. 

 Middenstuk: het eigenlijke verhaal, inzichtelijk en logisch wat betreft opzet. Uitwerking 

in getitelde paragrafen, eventueel onderverdeeld in subparagrafen.  

 Afronding: samenvatting van het voorafgaande, conclusie en/of aanbevelingen.  

 Literatuurlijst, als in de tekst aan literatuur wordt gerefereerd. 

 

Koppen 

Artikelen zijn voorzien van een korte en bondige titel die de inhoud dekt, eventueel met een 

toelichtende ondertitel. Ook de (sub)paragrafen hebben een titel. In lange stukken tekst zijn 

tussenkopjes aan te bevelen. Tussenkopjes hebben de voorkeur boven (overmatige) 

witregels. 

 

Personalia 

Aangeboden artikelen gaan vergezeld van de naam en beroep/functie van de schrijver(s) 

alsmede van een correspondentieadres en e-mailadres. Bij teksten voor een van de rubrieken 

is vermelding van naam (evt. functie), plaats en e-mailadres voldoende.  

 

Illustraties 

Tekeningen, tabellen en grafieken dienen een duidelijke functie te hebben in het betoog en 

worden voorzien van een bijschrift en nummer. Geef in de tekst aan waar ze precies moeten 

komen, met de naam tussen vierkante haken en een witregel erboven en eronder. Lever de 

illustraties liefst apart van het tekstbestand aan. 

 

Casuïstiek 

Probeer de inhoud van de tekst te illustreren met korte, goed gekozen voorbeelden . Vooral 

wanneer de werkzaamheid van een methode wordt bepleit is een casus waarin dit wordt 

gedemonstreerd vereist.  

Beschrijf in cases personen daarin zo dat herleiding tot concrete personen niet mogelijk is. Is 

dit onvermijdelijk, vraag hen dan om toestemming of maak gebruik van een samengestelde 

en dus gefingeerde casus.  

 

 

 



Onderzoeksresultaten 

Geef onderzoeksresultaten op een overzichtelijke en leesbare wijze weer in tabellen. Niet alle 

lezers zijn geschoolde onderzoekers; geef dus ook in woorden aan wat in de tabellen 

zichtbaar wordt gemaakt.  

 

Noten 

Gebruik voet- en eindnoten zo beperkt mogelijk, alleen als de informatie niet past in het 

verhaal zelf. Geef ze aan met de voetnoot- of eindnootfunctie in Word. Een alternatief is 

werken met aparte tekstkaders.  

 

Referenties in de tekst 

Verwijzingen naar literatuur in de tekst worden als volgt aangegeven. 

 Tussen haakjes plaatst men de auteur(s) zonder voorletters en met jaartal (bijv. De 

Haan, 2011)). Maakt de naam van de auteur deel uit van de lopende tekst, dan wordt 

het “De Haan (2011) stelt dat …” 

 Citaat, een parafrase of een gedeeltelijke samenvatting: (De Haan, 2011, p.17) of De 

Haan (2011, p. 17) schrijft: ‘….’.  

 In verwijzingen tussen haakjes het &-teken gebruiken, in lopende tekst het woord ‘en’: 

(Wierdsma & Swieringa, 2011) ofwel Wierdsma en Swieringa (2011). 
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