
[See below for an English version] 

DAG VAN DE SOCIOLOGIE 2018: CALL FOR PAPERS! 

Op 14 juni 2018 organiseren de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vereniging Voor Sociologie (VVS) 
de jaarlijkse Dag van de Sociologie. De zeventiende Dag van de Sociologie zal worden georganiseerd aan de Erasmus 
School of Social and Behavioural Sciences van Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Vanaf heden is de call for papers geopend. Het is mogelijk het abstract van uw paper (max. 250 woorden) in te 
sturen via de website van de NSV (www.nsv-sociologie.nl). Bij uw aanmelding kunt u aangeven bij welk panel u zich 
bij voorkeur zou willen aansluiten (zie hieronder). Meerdere inzendingen zijn toegestaan. Papers die niet direct 
binnen één van de panels passen kunnen worden ingediend in de ‘open sessie’.  

Op het inschrijfformulier kunt u bovendien aangeven of u een voorkeur heeft voor het presenteren in het Engels (de 
standaard is uiteraard Nederlands). Daar wordt bij het indelen van de papers in sessies rekening mee gehouden. 

Er worden dit jaar ook verschillende thematische panels georganiseerd. Een aantal van deze sessies staan nog open 
voor abstracts en vindt u ook in de lijst. 

Aanmelden kan tot en met donderdag 26 april. Na de sluitingsdatum worden abstract zo goed mogelijk 
ingedeeld. Inzendingen naar thematische sessies gaan naar de desbetreffende panelvoorzitter. Wanneer uw 
paper om praktische of andere redenen niet in het desgewenste panel past, zullen we proberen u bij een ander 
geschikt panel te plaatsen. Inzendingen die niet aan basale voorwaarden voldoen kunnen worden afgewezen. De 
indeling van de sessies wordt te zijner tijd via de website bekend gemaakt. 

Alle deelnemers (sprekers, panelvoorzitters, overige belangstellenden) dienen zich via de website van de NSV te 
registreren voor deelname aan de Dag van de Sociologie (dit kan vanaf 1 april). Zonder registratie en betaling vooraf 
is deelname niet mogelijk. 

Als u vragen heeft, kunt u die sturen naar dvds2018@nsv-sociologie.nl.  

Vriendelijke groet, 

Rogier van Reekum, Jennifer Holland, Maja Djundeva, Gijs Custers, Daphne van Helden 

Panels 
1. Arbeid en organisaties
2. Stad, ruimte en het milieu
3. Gender en seksualiteit
4. Discriminatie
5. Misdaad, recht en deviantie
6. Methodologie
7. Sociale netwerken
8. Migratie
9. Ongelijkheid
10. Politiek en beleid
11. Burgerschap
12. Bevolking, levensloop en familie
13. Cultuur en religie
14. Jeugd
15. Zorg en gezondheid
16. Onderwijs

17. Theorie en epistemologie
18. Wetenschap en technologie
19. Sociale psychologie
20. Sociale bewegingen en sociale

verandering
21. Economie, markten en consumentisme
22. Thematisch panel: Levensloop en sociaal

kapitaal
23. Thematisch panel: Patronen van stedelijke

ongelijkheid
24. Thematisch panel: Segmentering en

mobiliteit van de Europese arbeidsmarkt
25. Thematisch panel: Waar is ras in de

Nederlandse en Belgische Sociologie?
26. Open sessie

http://www.nsv-sociologie.nl/
mailto:dvds2018@nsv-sociologie.nl


ANNUAL SOCIOLOGY MEETING 2018: CALL FOR PAPERS! 

On June 14, 2018 the Dutch Sociological Association (NSV) and the Flemish Society for Sociology (VVS) will 
organize their annual meeting “Dag van de Sociologie” (DvdS). The 17th DvdS will be organized by the Erasmus 
School of Social and Behavioural Sciences of the Erasmus University Rotterdam.  

As of now, the call for papers is launched. It is possible to submit paper abstracts (max. 250 words) on the 
website of the NSV (www.nsv-sociologie.nl). In the registration form you can indicate your preferred panel 
(see a list below). Multiple submission are allowed. Papers that do not fit in one of the themes can be 
submitted to the ‘open session’. 

On the registration form you can also indicate whether you prefer to present your paper in English (the default 
option is Dutch). Sessions will either be in Dutch or English.   

This year there are also several thematic panels, some of which are open for submission. You find them in the 
list of panels below. 

The paper submission system is open until April 26. After this deadline, the abstracts will be distributed across 
panels in the best way possible. Submission for thematic panels will be sent to the panel coordinators. In case 
your paper (due to practical or thematic reasons) does not fit the preferred panel, we will try to reassign it to 
another appropriate panel. Submission that do not meet basic requirements may be rejected. The program 
will be announced in due time on the website. 

All participants (presenters, panel chairs, visitors) should register through the website of the NSV to be able to 
attend the DvdS (online registration is possible from April 1). It will not be possible to participate in the DvdS 
without being registered and having paid in advance. 

If you have any questions, please send them to dvds2018@nsv-sociologie.nl.  

Kind regards, 

Rogier van Reekum, Jennifer Holland, Maja Djundeva, Gijs Custers, Daphne van Helden 

Panels 
1. Work and organizations
2. Cities, space and the environment
3. Gender and sexuality
4. Discrimination
5. Crime, law and deviance
6. Methodology
7. Social networks
8. Migration
9. Inequality
10. Politics and policy
11. Citizenship
12. Population, life course and the family
13. Culture and religion
14. Youth
15. Care and health
16. Education
17. Theory and epistemology

18. Science and technology
19. Social psychology
20. Social movements and social change
21. Economy, markets and consumerism
22. Thematic panel: Life course and social

capital
23. Thematic panel: Patterns of

socioeconomic inequalities in urban
areas

24. Thematic panel: Labour market
segmentation and labour market mobility
in Europe

25. Thematic panel: Where is race in the
Dutch and Belgian sociology?

26. Open session

http://www.nsv-sociologie.nl/
mailto:dvds2018@nsv-sociologie.nl

