
Redactionele richtlijnen voor Cultureel Kapitaal 

Redactionele richtlijnen voor Cultureel Kapitaal 
Het platform voor opinie en debat over cultuureducatie en cultuurparticipatie  

 

Jouw bijdrage is welkom.  
Wil je bijdragen aan Cultureel Kapitaal, of heb je suggesties voor artikelen? Neem dan contact op met  

Marianne Selie, cultureelkapitaal@lkca.nl, 030 711 51 24. 

Dit zijn onze redactionele richtlijnen 

• Je kunt bijdragen in de vorm van een korte column of blog, een uitgebreider opiniestuk of een artikel 
waarin je kennis (bijvoorbeeld uit onderzoek) deelt. Een interview behoort ook tot de mogelijkheden. 

• De redactie beoordeelt je bijdrage op toegankelijkheid (is het helder geschreven? Is de opbouw helder?) 
en op inhoudelijke relevantie. Zorg ervoor dat je opiniestuk is onderbouwd, door onderzoek of door 
steekhoudende argumenten.  

• Ook bij stukken over wetenschappelijk onderzoek, is het belangrijk dat je de onderzoeksopzet en de  
resultaten op een toegankelijke manier presenteert. Vermijd waar mogelijk ambtelijk taalgebruik of 
vakjargon. 
 

Lengte, eindredactie, bronvermelding  

• De lengte is bij voorkeur tussen de 550 en 750 woorden. Neem contact op met Marianne Selie als je 
meer woorden nodig hebt. 

• De redactie draagt (mede) zorg voor pakkende (tussen)koppen en een goede intro.  
• Lever bij je artikel een korte bio (een of twee zinnen) van jezelf aan.   
• De bronvermelding, indien van toepassing, zet je onderaan. 
 
Beeldmateriaal, tabellen en grafieken 

• Lever, tegelijk met je artikel, een digitale portretfoto aan. Die plaatsen wij bij het stuk.  
• Schrijf je over een project waar je rechtstreeks mee te maken hebt? Stuur dan zo mogelijk een of  

meer foto’s daarvan mee. 
• Wil je bij je artikel tabellen of grafieken aanleveren? Neem dan eerst even contact op met Marianne  

Selie. 
 
Verspreiding via sociale media: gebruik  @LKCA_  en #CultureelKapitaal  

• Wij kunnen je artikel onder de aandacht brengen via sociale media als Facebook, LinkedIn en Twitter. 
Ook kunnen we dat doen via onze nieuwsbrief of de algemene website van het LKCA (www.lkca.nl) Laat 
het ons weten als je daarmee niet akkoord gaat.   

• Daarnaast staat het je natuurlijk vrij, en stellen we het zeer op prijs, om zelf via bijvoorbeeld sociale me-
dia de aandacht te vestigen op je stuk. Bij twitter: als het geen moeite is, dan heel graag @LKCA_ (ons 
account) in de tweet, en #CultureelKapitaal. Je kunt ook de Bit.ly die wij gebruiken erin zetten. Daar-
mee kunnen we beter de statistieken in de gaten houden. 

 
 
Wij zijn benieuwd naar je bijdrage! 
 

http://www.lkca.nl/

