
© 2020 Koninklijke Van Gorcum 27Oproep: nieuwe redactieleden en kopij zijn welkom!

Oproep: nieuwe 
redactie leden en 
kopij zijn welkom!

Beste OvO lezers,
We zijn blij dat we weer een nummer van OvO hebben kunnen realiseren. 
Toch wil ik hier gezegd hebben dat het om liefdewerk gaat (niet om oud 
papier overigens, hooguit gerecycled papier, dat zal ik eens vragen aan onze 
uitgever). We zouden dit werk graag met nog meer mensen willen doen. En 
we zijn altijd op zoek naar kopij. 

Op zoek naar meer redactieleden
We zijn blij met ons huidige redactieteam, maar zoeken nog steeds meer 
redactieleden.
Wat doen we zoal:
•  We komen minimaal 3x per jaar bij elkaar. Voor een deel online, maar 1x 

per jaar lunchen we samen, voor of na een redactie vergadering.
•  We jagen op kopij door ons netwerk in te schakelen, via publicaties, via 

promoties, via collega’s en via oproepen in OvO.
•  We beoordelen kopij op geschiktheid voor publicatie in OvO. Het gaat 

met name om publicaties die betrekking hebben op het hoger onderwijs 
en die een link hebben met docenten.

•  Dan de review: elk artikel wordt twee maal door twee collega’s gelezen en 
van feedback voorzien. Indien nodig, volgt nog een derde ronde.

•  Maar je kunt ook een interview afnemen, een recensie schrijven over een 
proefschrift of een andere publicatie of een good practice optekenen.

Lijkt je dit leuk? Mail dan naar Karin Smit: k.smit@uu.nl!

Op zoek naar kopij
Heb je een artikel liggen dat je graag wilt publiceren? Gaat het over hoger 
onderwijs en is het enigszins gelieerd aan de rol van docenten in het hoger 
onderwijs? Mail het naar info@ehon.nl!
Wil je graag je mening kwijt over bepaalde ontwikkelingen in het onderwijs? 
Schrijf een gastcolumn!
Zou je graag een boek onder de aandacht willen brengen omdat het bij kan 
dragen aan de kwaliteit van het hoger onderwijs, of juist niet?  
Schrijf een recensie!
Kortom: vul OvO!

Alvast veel dank namens de voltallige redactie.




