TOKK richtlijnen voor auteurs - 2016
TOKK neemt bijdragen op over diverse onderwerpen binnen de orthopedagogiek, de
kinder- en jeugdpsychiatrie, de klinische kinder- en jeugdpsychologie, de
ontwikkelingspsychologie van kind en adolescent en de schoolpsychologie.
TOKK verwelkomt de volgende soorten bijdragen:
 TOKK review: literatuuroverzicht over een voor het TOKK-publiek relevante
topic (max. 6000 woorden*)
 TOKK onderzoek: verslag van een empirisch onderzoek over een voor het
TOKK-publiek relevante topic (max. 6000 woorden*)
 TOKK praktijk: praktijkartikel waarin een bepaalde interventie of praktijk of de
werking van een bepaalde dienst of organisatie voorgesteld wordt (max. 6000
woorden*)
 TOKK state-of-the-art: overzichtsartikel over de stand van zaken en recente
inzichten en ontwikkelingen op een bepaald domein of thema binnen de
bovengenoemde vakgebieden van TOKK (max. 8000 woorden*)
 TOKK actueel: kort artikel over vernieuwende inzichten, trends, nieuwe
interventies, actuele controverses, verslag van een congres,… (max. 3000
woorden*)
 TOKK getest: kort artikel over nieuwe instrumenten voor diagnostiek of
begeleiding / behandeling (max. 3000 woorden*)
 TOKK interview: verslag van een interview met een wetenschappelijk expert
of een clinicus over een voor TOKK-publiek relevante topic
Artikels worden als Word-document per e-mail aangeleverd op het
redactiesecretariaat: tokk@scarlet.be. Gebruik een voldoende groot lettertype (min.
12 pt) en interliniëring (anderhalf of dubbel) om het lezen en beoordelen te
vergemakkelijken. Vermeld op de eerste pagina de titel van het artikel en alle
gegevens van alle auteurs (naam, functie, organisatie, postadres en e-mail adres),
alsook met welke auteur de correspondentie dient te verlopen. Op de tweede pagina
voorziet u de abstract / samenvatting van het artikel (max. 150 woorden) en – bij
wetenschappelijke artikels – in 3 tot 5 lijnen (bullets) de relevantie van het onderzoek
voor de praktijk. Op de derde pagina begint het eigenlijke artikel, met opnieuw de
titel, maar geen vermelding van de auteurs.
De titel moet de inhoud goed weergeven. Een korte titel verdient de voorkeur.
Eventueel voegt u een verduidelijkende ondertitel toe. De pagina's zijn genummerd.
We appreciëren een duidelijke indeling van de alinea’s. Voor artikels die een
onderzoek beschrijven verwachten we de volgende structuur: inleiding met probleemen/of vraagstelling, onderzoeksmethode, resultaten, discussie en conclusies,
literatuurlijst. Gebruik titels en tussentitels met het oog op de leesbaarheid. Tabellen,
grafieken en figuren worden gewoon in de tekst opgenomen, voorzien van een
volgnummer en een titel, ofwel meegeleverd als een apart bestand (zorg dan voor
duidelijke verwijzingen in de tekst). TOKK hanteert voor referenties en de
literatuurlijst de normen van de American Psychological Association (APA, 2010).
Wanneer een artikel ingediend is, wordt het in eerste instantie beoordeeld op de
hierboven beschreven vormvereisten. Wanneer daaraan voldaan is, gaat elk artikel
naar 3 beoordelaars: één beoordelaar uit de kernredactie die in het verdere verloop
van het beoordelingsproces fungeert als ‘editor’ en twee externe beoordelaars die

het artikel blind beoordelen. De beoordelaars geven een oordeel over de sterke
kanten alsook concrete suggesties voor verbetering. Wanneer een artikel
geaccepteerd wordt voor publicatie, ondergaat het ten slotte nog een taalkundige
eindredactie op de uitgeverij.
De auteurs van geplaatste artikelen ontvangen gratis vijf exemplaren van het
nummer waarin hun bijdrage is verschenen. Meer exemplaren zijn tegen betaling te
bestellen.
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*: de vermelde woordlimieten gelden voor het volledige artikel, incl. samenvattingen, voet- en eindnoten en
referenties.

