
 
 
 

Publiceren in Vrijetijdstudies 

Nederlandstalig vaktijdschrift op het gebied van vrijetijd, recreatie 
& toerisme, cultuur en sport 
 
 
Vrijetijdstudies (VTS) is het enige Nederlandstalige (toegepast-)wetenschappelijke tijdschrift 
gericht op de vrijetijdssector, waarin onderzoeksuitkomsten en beleidsvoornemens over 
verschillende deelvelden van de vrijetijd – sport, recreatie, toerisme, media, 
vrijwilligerswerk, cultuur, ruimte- en tijdgebruik – met elkaar in verband worden gebracht en 
in samenhang worden geanalyseerd. Het is een degelijk vaktijdschrift wat betekent: 
  
 selecties van de belangwekkendste nationale (en internationale) publicaties;  
  recent cijfermateriaal;  
  lezenswaardige en leesbare artikelen;  
  commentaren op beleidsnota’s;  
  én inspirerende theorieën en gedachten, die met een kritische blik worden geschreven.  
 
Doelgroep 
Het tijdschrift is gericht op bestuurders, beleidsmakers, docenten en onderzoekers. 
Vrijetijdstudies begeeft zich in een niche tussen enerzijds internationaal georiënteerde 
wetenschappelijke tijdschriften, waar de Nederlandse situatie veelal in onderbelicht blijft, en 
diverse gespecialiseerde meer populaire vaktijdschriften, waar de aandacht uitgaat naar de 
specifieke praktijk van één bepaalde vrijetijdsector. 
  
Onderdelen 
Vrijetijdstudies kent onder meer de volgende onderdelen: 
 Het Oog, een eigenzinnige blik op de sector; 
 Artikelen, beschouwend en/of gebaseerd op (empirisch) onderzoek; 
 De inspiratie, wat inspireert een young professional uit de sector; 
 Forum, discussiebijdragen rond een stelling of heikel thema; 
 Boekbesprekingen 
 Signalementen,  recente ontwikkelingen in de vakgebieden. 
 
 
 



Auteursinformatie 

 
VTS stelt uw bijdrage zeer op prijs. Hieronder staat een overzicht van de meest gangbare 
bijdrage-vormen aan VTS: 
 
Artikelvormen 

▪ Research notes - Kort wetenschappelijk artikel, circa 1.000-2.000 woorden. Te 
denken valt aan samenvattingen van promotie-publicaties en aan een verslag van 
lopend onderzoek.  

▪ Wetenschappelijk artikel – gebaseerd op origineel (toegepast-)wetenschappelijk 
onderzoek, circa 3000-5000 woorden. Deze artikelen worden blind gereviewd. 

▪ Opinie – korte bijdragen over ontwikkelingen in het vakgebied, discussie of 
meningsvorming, circa 500-2000 woorden.  

▪ Boekbespreking – circa 500-1000 woorden. 
 
Voor alle bijdragen geldt: 
 Nederlandstalig (in overleg Engelstalig) 
 Bronvermeldingen en literatuurverwijzingen conform APA stijl. 
 Auteurs ontvangen een bewijsexemplaar.  
 De artikelen in Vrijetijdstudies worden opgenomen in het catalogussysteem van de 

Nederlandse bibliotheken Picarta. 
 
Aanleveren artikelen 
Overweegt u een bijdrage? U kunt ongevraagd artikelen inzenden, mits passend in de focus 
van het blad. Plaatsing is afhankelijk van de kwaliteit van de bijdrage, de beschikbare ruimte 
en is naar oordeel van de redactie. U kunt uw bijdrage sturen naar de kernredactie van VTS 
t.a.v. de hoofdredacteur a.i. Esther Peperkamp (peperkamp.e@buas.nl). Dit is ook het adres 
mocht u voorafgaand aan de inzending van een artikel overleg met de redactie wensen. 
 
 

VTS Digitaal 
 
NRIT Media Vrijetijdsplatform 
Alle artikelen uit Vrijetijdstudies worden ook digitaal op het NRIT Media Vrijetijdsplatform 
geplaatst. Van alle artikelen is het abstract voor iedereen in te zien. Alleen leden en 
abonnees hebben toegang tot de volledige artikelen. De artikelen uit Vrijetijdstudies staan 
hier: http://www.nritmedia.nl/magazines/2/ 
 
Linked-In 
Het tijdschrift kent een eigen groep op Linked-In: Vrijetijdstudies. We attenderen op nieuw 
verschenen artikelen en plaatsen oproepen voor het schrijven van bijdragen. U kunt deze 
groep vrijblijvend volgen.  
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