LVB Onderzoek & Praktijk
AANWIJZINGEN VOOR AUTEURS

LVB Onderzoek & Praktijk is een platform voor eenieder die vanuit de praktijk of vanuit de onderzoekswereld
nieuwe of vernieuwde inzichten en ervaringen heeft over het werk met cliënten met LVB-problematiek. Dit kan
in de vorm van een artikel, een discussiestuk, een column, een verslag van een congres, een notitie over een
onderzoek binnen de instelling, een reactie op een eerder verschenen artikel, een recensie over een publicatie,
tips over cursussen en workshops, etc. Een publicatie voor het voorjaarsnummer dient elk jaar voor 1 maart
ingestuurd te zijn en een publicatie voor het najaarsnummer dient elk jaar voor 1 september ingestuurd te zijn.
De redactie van LVB Onderzoek & Praktijk zal op de ingezonden kopij waar nodig commentaar geven en deze
samen met de auteur(s) in een publiceerbare vorm omzetten.
Algemeen
Een goed leesbare bijdrage begint met een heldere titel en de naam (voornaam en achternaam) en de functie(s)
van de auteur(s) en de naam van de instelling/organisatie waar men werkzaam is. Vermeld tevens een
correspondentieadres (e-mailadres) voor de lezers die nadere informatie wensen. Dit adres wordt tevens gebruikt
om de auteur(s) exemplaren van LVB Onderzoek & Praktijk toe te sturen waarin de ingezonden bijdrage
geplaatst is (1 exemplaar per auteur plus twee extra exemplaren).
De bijdragen worden door de redactie (twee reviewers) beoordeeld. Criteria voor beoordeling zijn: het belang
van het onderwerp en de inhoud – is deze helder en logisch en bevat deze relevante informatie. Indien de
redactie voorstellen doet voor herziening van het artikel krijgt de eerste auteur het artikel vergezeld met een apart
document met het commentaar per e-mail toegestuurd en verzocht om binnen een bepaalde termijn een herziene
versie te mailen waarin het commentaar voldoende is verwerkt.
De herziene versie wordt door de betrokken reviewers beoordeeld, waarna de eerste auteur het bericht van
wel/niet plaatsing ontvangt. Publicaties kunnen worden afgewezen. Indien de bijdrage wordt geaccepteerd wordt
tevens aangegeven in welk nummer van LVB Onderzoek & Praktijk de plaatsing te verwachten valt.
Artikelen
In LVB Onderzoek & Praktijk worden gepubliceerd:
− Artikelen over verschillende aspecten van diagnostiek en behandeling: diagnostische vragen,
moeilijkheden bij de behandeling, mislukkingen of een oplossing van een ingewikkeld probleem. Dit
kan gebeuren aan de hand van een of meer casusbeschrijvingen of met casuïstiek als illustratie.
− Opiniërende artikelen over alles waarmee men in de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen mee te
maken kan hebben.
− Verslagen van wetenschappelijk onderzoek. Het gaat hierbij om wetenschappelijk onderzoek met
implicaties voor de praktijk. Het verslag is zo geschreven dat het leesbaar en begrijpelijk is voor
mensen uit de praktijk. Uitvoerige statistische analyses en een overvloed aan tabellen dienen te worden
vermeden.
− Overzichtsartikelen over een stoornis, een vorm van behandeling of anderszins.
Een artikel begint met een korte samenvatting (max. 100 woorden). Bij voorkeur vervolgt ieder artikel met een
inleiding, waarin de vraagstelling of het doel van het artikel duidelijk wordt gemaakt. Belangrijk is dat hierbij
duidelijk de relevantie voor de LVB-zorg wordt aangegeven. Daarna volgt een middengedeelte waarin het
onderwerp in al zijn facetten aan bod komt. Het artikel wordt afgesloten met een discussie of beschouwing.
Illustraties, grafieken en tabellen worden op aparte pagina’s bijgevoegd. In de tekst wordt aangegeven waar de
illustraties, grafieken of tabellen geplaatst dienen te worden.
Bij een casusbeschrijving wordt de casus geanonimiseerd. Naam, beroep, tijd en plaats en andere voor de
beschrijving niet belangrijke bijzonderheden worden veranderd. Zo mogelijk wordt de betrokkene toestemming
gevraagd.
Er wordt gebruik gemaakt van de voorkeursspelling (Groene Boekje 2015, VBK Media: Utrecht;
http://www.vandale.nl/groene-boekje).
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Een artikel is in principe niet langer dan 3500 woorden (exclusief de literatuurlijst met maximaal 20
referenties). In overleg met de redactie is in bijzondere gevallen een uitloop tot 4000 woorden mogelijk.
Rubrieken
In LVB Onderzoek & Praktijk zijn tevens de volgende rubrieken opgenomen:
• Column
De schrijver van de column kan een gedragswetenschapper, een groepsleider, een wetenschappelijk
onderzoeker, een beleidsmaker en/of een ouder/begeleider zijn. Wat zij gemeen hebben is hun ervaringen met
jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. De schrijver van de column wordt hiertoe uitgenodigd door de
redactie van LVB Onderzoek & Praktijk.
• Uit de praktijk
In deze rubriek worden praktijkervaringen beschreven, bijvoorbeeld over actuele kwesties binnen de eigen
zorginstelling. Bij een casusbeschrijving wordt de casus door de auteur zelf geanonimiseerd. Naam, beroep, tijd
en plaats en andere voor de beschrijving niet belangrijke bijzonderheden worden veranderd. Zo nodig wordt de
betrokkene om toestemming gevraagd.
• Gelezen / Binnengekomen
In deze rubriek worden praktijkrelevante publicaties (boeken, artikelen, congresbundels) uit binnen- en
buitenland kritisch besproken (de rubriek Gelezen) of vermeld (de rubriek Binnengekomen).
• Bezocht
In deze rubriek worden praktijkrelevante ervaringen beschreven die op congressen, symposia, studiedagen,
workshops en cursusdagen zijn opgedaan.
Deze bijdragen bevatten maximaal 1000 woorden per rubriek. Totaal zijn er per rubriek maximaal 2 pagina's
beschikbaar.
Auteursrecht
Het auteursrecht op de in LVB Onderzoek & Praktijk gepubliceerde bijdragen komt toe aan de auteur, met dien
verstande dat voor publicatie elders toestemming nodig is van de uitgever (Stichting Landelijk Kenniscentrum
LVB). Het reprorecht komt toe aan de uitgever. Als u in uw tekst gebruik maakt van andere publicaties van uzelf
of andere auteurs bent u verantwoordelijk voor het correct citeren van deze bronnen (voor letterlijke overname
van grote hoeveelheden tekst, van figuren of tabellen moet u de schriftelijke toestemming hebben van de
eigenaar van het auteursrecht). Als de bijdrage al eerder is gepubliceerd wordt hiervan melding gemaakt. De
redactie van LVB Onderzoek & Praktijk gaat er hierbij van uit dat hiervoor toestemming van de betreffende
uitgever is verkregen.
Tabellen, schema’s of figuren
Deze tabellen, schema's en/of figuren moeten afzonderlijk van de tekst te lezen zijn. Dat betekent dat bij iedere
tabel/schema of figuur wordt aangegeven waarover de tabel gaat en wat de cijfers, getallen of figuren en
afkortingen betekenen. Zet elke tabel/schema/figuur (genummerd) op een aparte bladzijde - dus niet in de tekst maar geef duidelijk aan in de tekst waar tabellen en figuren moeten worden geplaatst. Stuur een print mee van
hoe de tabel of het schema eruit moet zien.
Referenties
Geef zoveel mogelijk aan op welke evidentie u zich baseert. Indien u zich baseert op eigen of andermans
ervaring, geef dit dan duidelijk aan. Beperk referenties tot de meest noodzakelijke en verwijs bij voorkeur naar
overzichtsartikelen en artikelen die toegankelijk zijn voor mensen uit de praktijk. Omwille van de leesbaarheid
worden in de tekst bij een referentie van meer dan twee auteurs slechts de eerste auteur genoemd, gevolgd door
'e.a.'.
Voorbeelden van literatuurverwijzingen volgens de APA 71 richtlijnen:
- Boek/beeldmateriaal-verwijzing:
Naam auteur(s), initialen (spaties tussen initialen). (jaartal). Titel. Plaats uitgever: Naam uitgever.
Voorbeeld:
Bruyn, E. E. J. de2., Steene, G. van der. &3 Haasen, P. P. van. (1974). Wechsler Intelligence Scale for
Children - Revised, Nederlandstalige uitgave (verantwoording). Lisse: Swets & Zeitlinger.
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Zie: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/reference_list_author_authors.html.
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- Hoofdstuk uit een door anderen samengesteld boek:
Naam auteur(s), initialen (spaties tussen initialen). (jaartal). Titel hoofdstuk. In initialen samensteller Naam
samensteller(s) boek (Red. of Eds.), Titel boek (pp. xx-xx). Plaats uitgever: Naam uitgever.
Voorbeeld:
Plas, J. J. (1998). Psychologische kenmerken: 'Profiel' kenmerken bij de WISC-R in hun relatie tot
therapeutische mogelijkheden. In S. Windemuller, B. E. B. M. Huskens, J. Grootenboer, & J.
M. Teeuwisse (Red.), Psychotherapie bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren
(pp. 34-44). Assen: Van Gorcum.
- Artikel:
Naam auteur(s), initialen (spaties tussen initialen). (jaartal). Titel. Titel tijdschrift, jaargang(eventueel nummer
indien elk nummer opnieuw begint op pagina 1 en niet doortelt), pagina’s.
Voorbeeld:
Collot d’Escury, A. M., Barnhard, S. & Hartsink, D. (2004). Sociale vaardigheden in perspectief:
Kunnen LVB jongeren perspectief nemen? LVB Onderzoek & Praktijk, 2(1), 22-31.
- Artikel dat online al verschenen is, maar nog niet is opgenomen in een tijdschriftnummer:
Het komt tegenwoordig vrij vaak voor dat een artikel wel al geaccepteerd is voor publicatie in een tijdschrift,
maar dat het nog niet gepubliceerd kan worden in een volgend nummer, bijvoorbeeld omdat er meer artikelen in
de 'rij staan' om gepubliceerd te worden. Een artikel kan dan wel al via de website van dat tijdschrift als 'advance
online publication' gedownload worden. Het artikel heeft echter nog geen volumenummer of toegekende
pagina's, want die zijn immers nog niet bekend. In de tekst zelf wordt naar zo'n artikel verwezen zoals
gewoonlijk naar een artikel verwezen wordt. Het jaartal is het jaartal waarin het artikel voor het eerst online is
verschenen. In de literatuurlijst moet er dan als volgt naar verwezen worden in de literatuurlijst, waarbij het doinummer vermeld moet worden.
Achternaam auteur(s), initialen (spaties tussen initialen). (jaartal). Titel artikel. Titel tijdschrift. Advance online
publication. doi: xxxxxxxx.
Voorbeeld:
Smith, J. A. (2010). Citing advance online publication: A review. Journal of Psychology. Advance online
publication. doi: 10.1037/a45d7867
Aanleveren van kopij
Digitaal als bijgevoegd bestand (als Word- of

-document; niet als pdf-document!) aan te leveren.

Redactie-adres
Stichting Landelijk Kenniscentrum LVB
t.a.v. Redactie LVB Onderzoek & Praktijk
E-mail: redactie@kenniscentrumlvb.nl
Internet: www.kenniscentrumlvb.nl
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Voorvoegsels zonder hoofdletter worden in Engelstalige publicaties met hoofdletter geschreven en vóór de achternaam in de lijst
opgenomen: De Bruyn, E. E. J., Van Der Steene, G., & Van Haasen, P. P. (1974). Wechsler Intelligence Scale for Children - Revised,
Nederlandstalige uitgave (verantwoording). Lisse: Swets & Zeitlinger.
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In het Engels is het gebruikelijk dat je een komma (serial comma) plaatst voor ‘&’ en ‘and’ bij een opsomming.
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