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Inzending kopij/Article submission
Van oudsher fungeert dit tijdschrift als een 
brug tussen de praktijk en theorievorming in 
het domein van de orthopedagogiek. De re-
dactie streeft ernaar artikelen te plaatsen over 
theorievorming, empirisch onderzoek naar de 
waarde en bruikbaarheid van be handelingen, 
diagnostische methoden, theoretische model-
len, overzichten van theoretisch en empirisch 
onderzoek, beschrijvingen en evaluaties van 
werkmethoden en over historische aspecten van 
de orthopedagogische theorie en praktijk. Het 
tijdschrift biedt echter niet alleen ruimte aan 
artikelen, ook neemt de redactie graag com-
mentaar van lezers, rapportages en boekbespre-
kingen op. 
Wilt u ook een bijdrage leveren? Stuur dan uw 
manuscript per e-mail aan de hoofdredacteur, 
prof. dr. A.M.T. Bosman (redactie@o-a.nl). Uw 
manuscript is onderworpen aan peer reviewing. 
Het wordt ter beoordeling voorgelegd aan min-
stens twee redactieleden. De redactie streeft er-
naar om u binnen een maand te laten weten of 
de bijdrage kan worden geplaatst. Ook voor de 
auteursinstructies kunt u zich tot de eindredac-
teur wenden. 
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uit-
gave mag openbaar worden gemaakt door mid-
del van druk, microfilm of welke wijze dan ook, 
zonder schriftelijke toestemming van de uitge-
ver. Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk 
voor de inhoud van de onder de auteursnaam 
opgenomen artikelen of van de advertenties. 
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Contributies 
De vereniging kent gewone leden, student-le-
den, ge pensioneerde leden, leden zonder werk. 
Het lidmaatschap voor gewone leden bedraagt 
€ 118. Student-leden betalen € 59 en voor de 
overige categorieën kost het lidmaatschap € 73. 
Lidmaatschappen kunnen elk moment worden 
aangegaan, maar kunnen uitsluitend worden 
beëindigd aan het einde van het kalenderjaar. 
Het lidmaatschap van de vereniging omvat: 

 — gratis abonnement op Orthopedagogiek: 
Onderzoek en Praktijk (11 afleveringen per 
jaar, waaronder één dubbelnummer in juli/ 
augustus, plus digitaal archief); 

 — korting op de prijs van de door de verenig-
ing georganiseerde cursussen en studie-
dagen; 

 — gratis ontvangen van een studieboek.

Ledenadministratie/Penningmeester 
O & A/Organisatie cursussen 
Voor het opgeven of opzeggen van lidmaat-
schappen en voor adreswijzigingen van leden 
van O & A: 
drs. J. van der Schaaf, Ilpenwaard 98, NL-1824 
GG Alkmaar of via de formulieren op de website. 
e-mail penningmeester: j.vanderschaaf@o-a.nl 
e-mail ledenadministratie: leden@o-a.nl 
e-mail cursussen: cursus@o-a.nl
Postbankrekening ING: 67181 t.n.v. Penn Ver ter 
Bev Ortho-Agogische Activ O & A te Alkmaar. 
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Abonnement 
Abonneren kan door overschrijving van het toe-
passelijke bedrag op rekening 734-4291600-38 
in België of rekening 42.61.07.322 in Nederland 
van Garant-Uitgevers nv. met vermelding van: 
Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk of 
door een bestelling te plaatsen en de rekening 
af te wachten. 
Abonnementen kunnen op elk gewenst tijd-
stip in  gaan en gelden voor de lopende jaargang 
(m.i.v. de reeds verschenen nummers van die 
jaargang). Daarna wordt het abonnement stil-
zwijgend met een jaar verlengd. Opzeggingen 
moeten uiterlijk in augustus schriftelijk aan de 
uitgever worden meegedeeld. 
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Losse nummers: € 15,- , exclusief verzendkosten.
Abonnementen: € 99,- , inclusief verzendkosten 
(11 nummers waarvan één een dubbelnummer). 

Studenten kunnen het tijdschrift ontvangen 
voor een gereduceerde prijs als student-lid van 
de vereniging O & A. 

Verantwoordelijke uitgever voor België
Jan Janssens 
p.a. Somersstraat 13-15, B-2018 Antwerpen 

ISSN 2211-6273


