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Redactie informatie

Missie   
De redactie houdt met het tijdschrift Handelingen stafleden, studenten en afgestudeerden in de 
praktische theologie en religiewetenschap op de hoogte van de voortgang in praktisch-theologisch en
religiewetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De communicatie over ontwikkelingen in de 
opleiding is relevant voor de professionalisering van pastores, geestelijk verzorgers, 
godsdienstleraren en andere beroepsmatig betrokken theologen en religiewetenschappers. De 
verslaglegging van de ontwikkelingen in het onderzoek informeren de lezer over de 
kennisvernieuwing van het vakgebied. 
 

Handelingen biedt inzicht in de ‘state of the art’ van de discipline door telkens de actuele 
ontwikkelingen in het vakgebied samen te vatten en inzichtelijk te maken in heldere overzichten van 
verricht onderzoek en initiatieven op het terrein van scholing en praktijkvernieuwing. Daarnaast 
biedt het tijdschrift diepgang door telkens een thema dat praktisch relevant is voor religie in het 
publieke domein te laten belichten door ter zake deskundigen binnen en buiten het eigen vakgebied. 
Uitgangspunt daarbij is dat de bijdragen het academisch niveau van de lezer aanspreken in een 
aantrekkelijk en relevant format. Handelingen is het vakblad van academici en professionals in de 
praktische theologie en religiewetenschap dat informeert, contacteert en stimuleert. 
 

Handelingen verschijnt vier keer per jaar als een nationaal toonaangevend tijdschrift voor stafleden 
en alumni van de praktische opleidingen aan theologische en religiewetenschappelijke faculteiten en 
hogescholen in Nederland en Vlaanderen.  
 

 

Focus 
De focus van Handelingen wordt gevormd door de discipline van de praktische (of pastoraal-) 

theologie en religiewetenschap die religieuze overtuigingen, teksten en praktijken vanuit empirische 

vraagstellingen en maatschappelijk relevante doelstellingen bestudeert. Alumni in deze discipline zijn

doorgaans werkzaam in kerken, scholen, zorginstellingen, bij overheden en andere maatschappelijke 

verbanden waarin ze professionele taken hebben inzake de verheldering, ontwikkeling, overdracht 

en communicatie van morele en religieuze overtuigingen, teksten en praktijken. Thema’s, 

ontwikkelingen, gebeurtenissen, standpunten, problemen, vraagstellingen en initiatieven op dit 

terrein vormen de focus van bijdragen in Handelingen.  

 

Handelingen is kerkelijk onafhankelijk en biedt inzicht in het brede scala van religieuze fenomenen op
het niveau van persoon, instituties en de samenleving als geheel. Het perspectief is daarbij 
wetenschappelijk, dat wil zeggen observerend, verklarend en beoordelend, maar telkens met een 
oog voor de bevordering van de professionele praktijk. Het betrekken van haar lezers bij de inhoud 
geldt als een prioriteit.  
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Het niveau van de bijdragen in Handelingen sluit aan op een academisch lezerspubliek, dat wil 
zeggen dat de inhoud beantwoordt aan normen voor onderwijs en onderzoek aan hogescholen en 
universiteiten. Handelingen is hét Nederlandstalige vaktijdschrift voor de discipline van praktische 
theologie en religiewetenschap, en kan mede opgevat worden als valorisatiekanaal van academisch 
onderwijs en onderzoek. 
 

 

Rubricering  
Handelingen kent drie hoofdrubrieken, namelijk: de ‘Monitor’ waarin vakdisciplines de voortgang in 

hun onderwijs en onderzoek toelichten; het ‘Atelier’ waarin een vakrelevant professioneel thema in 

het publieke domein toegelicht wordt; en het ‘Forum’ waarin lezers korte actuele ontwikkelingen in 

hun vakgebied in ‘snapshots’ ter discussie kunnen stellen. In de lay-out krijgt deze rubricering vorm 

door een visueel aantrekkelijke en speelse indeling.  

 

a. Monitor 
De Monitor biedt de lezer een contact met de opleiding door inzicht te bieden in nieuwe 

begripsvorming, toegepast en praktijkonderzoek, en initiatieven en praktijken in academisch en 

postinitieel onderwijs. Ieder nummer bevat daartoe een verslag van een afstudeerscriptie (ca. 1850 

woorden = 4 blz.), een voortgangsverslag van een junior-onderzoeker over haar/zijn onderzoek (ca. 

1850 woorden = 4 blz.), de samenvatting van een proefschrift (ca. 1850 woorden = 4 blz.), de 

bespreking van een onderwijsmodule (ca. 1150 woorden = 3 blz.), en een review van een uitgekomen

publicatie (ca. 1150 woorden = 3 blz.) (samen ca. 8000 woorden = 18 blz.). 

 

b. Atelier  
Het Atelier biedt de lezer een verdieping van een thema over een religieuze praktijk in het publieke 

domein door twee aangezochte auteurs die daarover vanuit een verschillende optiek schrijven (ieder 

3500 woorden = 2 x 8 blz.). De editieredacteur schrijft daaraan voorafgaand een essay waarin de 

probleemstelling voor beide auteurs wordt geëxpliciteerd vanuit vakwetenschappelijk perspectief 

(3500 woorden = 8 blz., samen 24 blz. ca. 10.500 woorden).  

 

c. Forum 
Het Forum biedt de lezer een contactmogelijkheid met opleidingen, andere lezers en de redactie. 

Lezers kunnen daarin reageren op eerdere publicaties, ontwikkelingen in het vakgebied of discussies 

in de eigen beroepspraktijk. Dergelijke lezers kunnen bereikt worden via de uitgever, de internetsite, 

of worden aangezocht naar aanleiding van publicaties of netwerkcontacten. De bijdrage heeft het 

karakter van een ‘snapshot’ (500 woorden = 1-2 blz.), waarbij gestreefd wordt naar 5 

forumpublicaties per nummer (samen 2500 woorden; in opmaak te combineren = 8-10 blz.).    

 

Overige rubrieken 
Een nummer van Handelingen kent daarnaast telkens bijdragen: ter inleiding (Aan de lezer; 

hoofdredacteur, ca. 350 woorden = 1 blz.); een meditatieve publicatie (beeldbeschouwing ca. 250-

300 woorden = 1 blz. tekst + 1 blz. beeld); een interview (ca 2000 woorden = 4-5 blz.; een trend- 

annex literatuurbericht (= 5 blz.) ; een agenda Actueel (= 2-3 blz.)). Een nummer beslaat in het geheel

aan redactionele tekst maximaal 27.500 woorden (ca. 70 bladzijden). Voor het beeldmateriaal 

worden per nummer ca. 10 blz. gerekend. Elk Handelingen-nummer heeft een omvang van 80 

bladzijden in cahier-formaat.

 

Website www.handelingen.com
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Handelingen heeft een eigen website ter ondersteuning van het tijdschrift. De website maakt dit met 

name concreet als volgt:

 aankondigen van het nieuwste nummer van het tijdschrift

 aankondigen van komende nummers

 publiceren overzicht van de inhoud van elk nummer

 archiveren van de jaargangen met overzicht van inhoud van elk nummer

 integraal publiceren van het Aan de lezer en de Beeldmeditatie uit elk nummer

 plaatsen van artikelen die niet in het tijdschrift opgenomen worden maar wel van belang zijn 

voor de lezers of als aanvulling op of ondersteuning van het tijdschrift dienen, zulks op 

aangeven van de redactie

 publiceren van Literatuurberichten (beredeneerd overzicht van literatuur betreffende een 

bepaalde vakdiscipline, verschenen in een bepaalde actuele periode)

 publiceren van een Agenda van cursussen, studiedagen, symposia, conferenties e.d. op het 

gebied van praktische theologie en religiewetenschap (waarvoor de informatie aangeleverd 

wordt door de redactie en door derden. Beoordeling van plaatsing is aan de webredacteur)

 informatie over Handelingen zelf en zijn redactie

 mogelijkheden voor digitaal abonneren en opzeggen abonnement, aanvragen 

proefabonnement en bestellen losse nummers 

 weblinks naar relevante andere websites

 overige door de redactie relevant geachte informatie

De eindverantwoordelijkheid voor de website ligt bij de gehele redactie, maar wordt praktisch 

uitgevoerd door de webredacteur.

De webredacteur plaats bovendien de informatie  inclusief het overzicht van de inhoud van een 

nieuw nummer op de website www.kuleuven.be/thomas

Redactie 
De redactie draagt zorg voor een wetenschappelijke en vakdisciplinair verantwoorde review van de 

aangedragen publicaties. De redactie bestaat uit stafleden van de afdelingen voor praktische 

theologie en religiewetenschap aan de instellingen voor hoger onderwijs, waarbij een academisch 

brede en religieus/kerkelijk evenredige vertegenwoordiging nagestreefd wordt. Daaraan zijn een 

redactiesecretaris, een eindredacteur  een beeldredacteur en een webredacteur toegevoegd. De 

hoofdredacteur is een universitair hoogleraar of lector aan een hogeschool in het vakgebied van de 

praktische theologie of religiewetenschap.  

 

De redactie wordt bijgestaan door een Raad van Advies die jaarlijks het redactiebeleid kritisch 
beoordeelt aan de hand van de uitgekomen nummers.  
 

 

Beoordeling 
1. Een van de vaste redacteuren van Handelingen werkt een korte blauwdruk voor het nummer uit,

zich daarbij richtend op de vakwetenschappelijke formule van het blad. Indien mogelijk wordt
een tijdelijke extra editieredacteur van buiten de redactie aangetrokken met de expertise om het
betreffende thema in het nummer mee vorm te geven. 

2. De blauwdruk bevat: 

a. Een vakwetenschappelijke probleemstelling van het nummer met een aanduiding van
voor de professionele praktijk relevante en interessante sub thema’s. 

b. Een inleidend essay dat inleidt in de keuze van het atelier, met daarin de verantwoording
van de keuze voor het thema vanuit de formule van Handelingen en vanuit het beoogde
lezerspubliek.  

c. Een voorstel voor aan te zoeken auteurs. 
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d. Een  kort  overzicht  met  daarin  de  indeling  naar  rubrieken,  de  beoogde  omvang  in
woorden, en het tijdschema.  

3. De blauwdruk wordt besproken in de redactie, zij het in de vergadering of via de mail. Daarna
worden de auteurs aangezocht aan de hand van de blauwdruk, met een duidelijke vraag naar de
beoogde  bijdrage  en  toelichting  van  de  procedure.  De  auteurs  ontvangen  tevens  de
auteursinformatie. 

4. De  redactie  kent  voor  de  auteur  twee  ronden.  In  een  eerste  redactieronde  beoordelen  de
editieredacteuren de eerste opzet van de bijdrage en geven suggesties aan de auteur. In een
tweede redactieronde wordt de bijdrage in de redactie besproken, waarna de editieredacteuren
de feedback naar de auteur verzorgen.  

5. Het nummer wordt in een voorlaatste versie rondgestuurd zodat eventuele kleine aanpassingen
nog kunnen worden verdisconteerd. 
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