
 

 

 

 

Author Guidelines (Dutch Below) 

 

The following criteria should be taken into account when submitting written work for SCAJ 

Volume 4, issue 2: 

 

Your work should have been written as an assignment for an anthropology course in block 3 or 

4 (semester 2) of the academic year of 2021-2022, as part of one of the following programs: 

• UU Ba Cultural Anthropology and Development Sociology 

• UCU Ba Anthropology courses: UCSSCANT23; 26; 32; and 35  

• UU Ma Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship 

• UU Ma Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation 

 

Also Including: 

• Chapters of or articles based on final theses written during the academic year 2021-2022 

• Internship reports based on a by faculty approved research written during semester 2 of 

the academic year 2021-2022 

 

Wordcount:    max. 5000 words 

Font:    Times New Roman, pt. 12, 1,5 spacing 

Style of Referencing:   Chicago Style Manual 17th edition, or APA 6th edition 

Language:    English or Dutch 

Format:    Word document  

 

 

 

 

 

 

To provide an equal opportunity for all authors, we allow one submission per person per 

edition. If you change your mind at any time before the deadline and would prefer to submit a 

different piece: let us know! We will substitute your first entry with a new one. 

 

All submitted papers will be evaluated by means of an anonymous selection. We take into 

consideration quality of writing, style and argumentation. However, one of these criteria, if 

favorable, can also be decisive for publication. So, don't be afraid to submit your work! 

 

 

Submission deadline: 12 September 2022 

  

 

 

Even though English is the main language of SCAJ, we also accept papers 

written in Dutch as the university requires us to write in Dutch for a number 

of courses.  



 

 

 

 

Auteursrichtlijnen 

 

Inzendingen voor SCAJ Volume 4, issue 2 dienen aan de volgende criteria te voldoen: 

 

Je werk is gedurende blok 3 of 4 (semester 2) van academisch jaar 2021-2022 geschreven als 

een opdracht voor een antropologie-cursus, als onderdeel van een van de volgende 

programma’s: 

• UU Ba Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie 

• UCU Ba Anthropology cursussen: UCSSCANT23; 26; 32; en 35  

• UU Ma Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship 

• UU Ma Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation 

 

Inclusief: 

• Hoofdstukken of artikelen gebaseerd op scripties die zijn geschreven in het academisch 

jaar 2021-2022 

• Stageverslagen gebaseerd op een door de faculteit goedgekeurd onderzoek geschreven 

in semester 2 van het academisch jaar 2021-2022 

 

Woorden:   max. 5000 woorden 

Lettertype:   Times New Roman, pt. 12, regelafstand 1.5  

Referentiestijl:  Chicago Manual of Style 17e editie, of APA 6e editie 

Taal:   Engels of Nederlands 

Format:  Word document 

 

 

 

 

 

 

Om alle auteurs gelijke kansen te bieden, laten we één inzending per persoon per editie toe. 

Als je vóór de deadline van gedachten verandert en liever een ander stuk wilt inzenden: laat 

het ons weten! Dan vervangen wij je eerste inzending door een nieuwe. 

 

Alle ingezonden stukken zullen worden beoordeeld d.m.v. een anonieme selectieprocedure. 

Kwaliteit van schrijven, stijl en argumentatie nemen we allemaal in acht. Echter kan ook één 

van deze punten, wanneer positief bevonden, doorslaggevend zijn voor publicatie. Wees dus 

niet bang om je werk in te sturen! 

 

 

Deadline van indiening: 12 september 2022 

Hoewel Engels de voertaal van SCAJ is, accepteren we ook papers die in het 

Nederlands zijn geschreven, omdat de universiteit ons voor een aantal vakken 

vereist in het Nederlands te schrijven.  


