Standaard format voor artikel in Waardenwerk (in Word, géén pdf, alleen eindnoten)
--------------------------------------------------------------Titel (Times New Roman, 12-14, vet)
evt subtitel (TNR, 12, vet of flat, max 14 woorden)
[Naam auteur] (Times New Roman 12, flat of vet, geen titulatuur)
[Leader]
Kernachtige samenvatting in 2 of 3 zinnen (TNR, 12, flat, links uitgelijnd)
[Leader]
Inleiding (TNR, 12, vet)
Samenvatting met onderwerp/thema, evt aanleiding/voorgeschiedenis, vraagstelling(en),
opbouw betoog, evt aannames, tenslotte hypothesen en/of conclusies (TNR, 12, flat, links
uitgelijnd, zie verder Richtlijnen, onder punt 7)
Tussenkopjes (TNR, 12, vet)
Standaard tekst (TNR, 12, flat, links uitgelijnd, regelafstand max 1,5, alinea
voor en na 0 punten, afbreken uit) verdeeld in alinea’s of paragrafen met
tussenkopjes
[Verdere aanwijzingen: zie Richtlijnen, onder punt 6]
Belangrijk: geen afkortingen, opmaakcodes, vet, onderstreept, tabs of
hyperlinks, cursief alleen toegestaan bij titels, buitenlandse tekst en
woorden niet in groene boekje, overigens spaarzaam gebruiken. Bij
citaten bijna altijd enkele aanhalingstekens (zie Richtlijnen, onder
punt 6e, let op bij hoofdstukken in bundels, artikelen in tijdschriften
of namen van congressen, punt 6d).
Conclusie (TNR 12, vet)
Standaard tekst (TNR, 12, flat, links uitgelijnd)
Auteursgegevens (TNR 12, mag vet of flat)
Summier, standaardtekst (max 30 woorden)
Literatuurlijst (TNR, 12, vet of flat)
Voor het format van de lijst zelf (TNR, 12, links uitgelijnd, afbreken uit) zie Richtlijnen
auteurs, onder punt 8
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Noten (TNR 12, vet of flat)
Voor het format van eindnoten (TNR 12, flat, links uitgelijnd, geen tabs, afbreken uit) zie
vooral Richtlijnen auteurs, punt 9: oa géén literatuurverwijzingen (zie daarvoor punt 6f)
NB dus alleen eindnoten, nootmarkering altijd aan het einde van een zin, geen
literatuurverwijzingen, indien echter toch noodzakelijk in een noot-tekst, dan zo kort mogelijk
verwijzen naar naam of namen in literatuurlijst, met jaartal.

