
  
 
 

 
 
 
 

 
[ See below for an English version ] 

 
DAG VAN DE SOCIOLOGIE 2016: CALL FOR PANELS! 

 
Op 9 juni 2016 organiseren de Nederlandse Vereniging voor Sociologie (NSV) en de Vlaamse 
Vereniging voor Sociologie (VVS) haar jaarlijkse Dag van de Sociologie. Dit jaarlijks congres biedt de 
mogelijkheid om de nieuwste bevindingen op sociologisch gebied te presenteren aan collega’s uit de 
Lage Landen. Deze 16e Dag van de Sociologie wordt georganiseerd aan het Departement Sociologie 
van Tilburg University. 

Naar jaarlijkse gewoonte is het programma opgebouwd uit een mix van thematische sessies, 
een actuele plenaire sessie, en een borrelmoment waarbij (scriptie-)prijzen van beide verenigingen 
worden uitgereikt. In drie parallelle papersessies zal aan meer dan 150 sociologen de kans geboden 
worden om hun onderzoek voor te stellen aan collega’s.  

De call for papers wordt op 1 februari 2016 gelanceerd. Tot 15 januari 2016 willen we de 
kans bieden om zelf thematische panels voor te stellen. Een volledig panel bestaat idealiter uit vier 
paperpresentaties en een (panel)voorzitter. Panels kunnen ofwel volledig Nederlandstalig, ofwel 
volledig Engelstalig zijn. Wanneer een panel onvolledig is (< 4 papers), kan het organiserend comité 
beslissen om papers toe te voegen bij het panel. In de call for papers zal dan worden aangeven dat 
er nog ruimte over is in het desbetreffende panel. Bij onvoldoende belangstelling kan het panel 
worden geschrapt of worden samengevoegd met een ander panel. 

De sessievoorstellen moeten ten laatste op 15 januari toegestuurd worden naar 
dvds2016@nsv-sociologie.com en moeten de volgende informatie bevatten: 
- Titel en abstract (max. 300 woorden) van de sessie 
- Naam en contactinformatie van de sessievoorzitter 
- Max. 4 papervoorstellen: Naam van de auteur(s), titel van de paper, en abstract (max. 300 

woorden)  
 
De sessievoorzitters zullen ten laatste op 28 januari, voorafgaand aan de algemene call for papers, 
geïnformeerd worden over de goedkeuring van hun sessie. Als u vragen heeft kunt u die sturen naar 
dvds2016@nsv-sociologie.nl.  
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ANNUAL SOCIOLOGY MEETING 2016: CALL FOR PANELS! 

 
On June 9, 2016 the Dutch Sociological Association (NSV) and the Flemish Society for Sociology (VVS) 
organize their annual meeting “Dag van de Sociologie” (DvdS). During this annual meeting, 
sociologists present their latest findings to colleagues from the Netherlands and Belgium. The 16th 
DvdS will take place at Tilburg University.  

As usual, the program consists of a mix of thematic sessions, a state-of-the-art plenary 
session, and a reception during which the NVS and the VVS will grant their yearly awards. In three 
parallel papers sessions more than 150 sociologists will get the chance to present their research to 
colleagues.  

The call for papers will be launched as of February 1, 2016. Up to January 15, 2016 it is 
possible to propose thematic panels. A panel ideally consists of four papers and a session chair. 
Panels can be held in Dutch or in English. When a panel consists of less than four papers, the 
organizing committee can decide to add papers to the panel. In that case, we will announce that 
there is room for additional papers in the call. If there are not enough paper submissions for a panel, 
the panel can be dismissed or combined with another panel.  

The session proposals should be submitted to dvds2016@nsv-sociologie.com on January 15 
at the latest. The proposals should contain the following information: 
- Title and abstract (max. 300 words) of the session; 
- Name and contact information of the session chair; 
- Max. 4 proposals for papers: name of the author(s), title of the paper, and abstract (max. 

300 words). 
 
The session chairs will be informed on January 28 at the latest (prior to the call for papers) on the 
acceptance of their panel. If you have any questions, please send them to dvds2016@nsv-
sociologie.nl.  
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