- Dimensies Tijdschrift voor didactiek van de Mens-en Maatschappijvakken
Dimensies is een nieuw digitaal tijdschrift voor de didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken.
Het is peer-reviewed en er zijn inmiddels twee nummers uitgekomen. Het derde nummer verschijnt
in de zomer (zie www.dimensies.nu).
Dimensies is een uniek tijdschrift in Nederland en we zoeken vrijwilligers die dit tijdschrift verder
met ons willen op- en uitbouwen.
Het doel van het tijdschrift is het publiceren van artikelen over vakdidactisch onderzoek en
onderzochte voorbeelden van samenwerking tussen Mens- en Maatschappijvakken. Dimensies richt
zich als open-source tijdschrift op leerkrachten in het PO, tweede- en eerstegraads bevoegde
docenten in het VO, vakdidactici en studenten aan lerarenopleidingen in het HBO en WO. Daarmee
wil het tijdschrift voorzien in de behoefte aan Nederlandstalige vakdidactische onderzoeksartikelen
voor de Mens-en Maatschappijvakken
Het tijdschrift wordt uitgegeven door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken
(LEMM). De hoofredactie bestaat uit Tessa de Leur (HvA, UVA en LEMM), Hans Wessels (voorheen
UU) en Hanneke Tuithof (UU, HU).
Dimensies zoekt versterking van de redactie en de hoofdredactie.
We vragen (hoofd)redacteuren die zich minimaal twee jaar aan het tijdschrift willen verbinden.
Als redacteur heb je per jaar twee redactievergaderingen waarin mogelijke thema's en schrijvers
worden besproken en beoordeel/redigeer je twee of drie artikelen op geschiktheid voor publicatie.
De hoofdredactie vergadert wat vaker dan de redactie en organiseert het proces van de blind
peerreview en communiceert met redacteuren en auteurs. Ook sturen zij het proces van de
vormgeving van het online tijdschrift aan. De taken in de hoofdredactie worden in overleg verdeeld.
Van (hoofd)redacteuren wordt in ieder geval verwacht wij dat ze:
- aantoonbare affiniteit hebben met vakdidactiek van geschiedenis, aardrijkskunde,
maatschappijleer/-wetenschappen, economie, filosofie, godsdienst/levensbeschouwing
- affiniteit hebben met vakdidactisch onderzoek
- ervaring met redactionele taken of ervaring met het schrijven voor vaktijdschriften
- in staat zijn om onder tijdsdruk doelgericht te werken in teamverband
- artikelen beoordelen op kwaliteit en relevantie, en daarover advies uitbrengen aan de
hoofdredacteuren. We streven naar een redactie waarin de afzonderlijke schoolvakken en de
verschillende doelgroepen gelijkelijk zijn vertegenwoordigd.
We ontvangen graag een korte motivatie en CV voor 15 maart 2021 op het mailadres
redactie@dimensies.nu. Vragen kunnen ook gesteld worden via dit mailadres.

