
 

 

 

[ See below for an English version ] 

 

CALL FOR PAPERS 

Op 27 juni 2019 vindt de 19de Dag van de Sociologie plaats aan de Universiteit van Amsterdam. De dag 

wordt georganiseerd door het Departement Sociologie van de Universiteit van Amsterdam in 

samenwerking met de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor 

Sociologie (VVS).  

De dag bestaat traditioneel uit een mix van thematische sessies, een lunch en een afsluitende receptie. 

In drie parallelle sessies krijgen meer dan 150 sociologen uit binnen- en buitenland de kans om hun 

onderzoek te presenteren aan hun collega’s. Het programma eindigt met de uitreiking van de NSV- en 

de VVS-prijzen en een plenair debat rond “Utopische Universiteiten”. 

Vanaf heden kan iedereen een abstract voor een paper indienen (max. 250 woorden) via de website 

van de NSV (link). Bij het indienen kunt u zich aanmelden bij een van de thematische panels (zie 

hieronder). Meerdere inzendingen zijn mogelijk. Papers die niet onmiddellijk binnen een thema passen 

kunnen worden ingediend voor de ‘open sessie’. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u een 

voorkeur heeft voor het presenteren in het Engels (de standaard is Nederlands).  

Er worden ook verschillende thematische sessies georganiseerd waarvan een aantal nog open staan 

voor abstracts. Aanmelding kan tot 22 april. Na de sluitingsdatum worden de abstracts door het 

organiserend comité ingedeeld. Inzendingen naar thematische sessies gaan naar de desbetreffende 

panelvoorzitters. 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. U wordt voor op 15 mei op de hoogte gesteld of uw 

abstract is aanvaard en in welke sessie u bent ingedeeld.  

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 15 april). Zonder 

registratie en betaling vooraf is deelname niet mogelijk.  

 

Als u vragen heeft, kunt u die sturen naar dvds2019@nsv-sociologie.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Beate Volker, Margriet van Heesch en Kobe De Keere 

https://www.nsv-sociologie.nl/?page_id=2708
https://www.nsv-sociologie.nl/?page_id=2708
mailto:dvds2019@nsv-sociologie.nl
mailto:dvds2019@nsv-sociologie.nl


 

Algemene sessies  
Jeugd Stad en stedelijkheid 
Zorg/Gezondheid Cultuur 
Etniciteit Migratie 
Burgerschap Gender 
Criminaliteit Seksualiteit 
Werk Politiek 
Sociale Netwerken Discriminatie 
Stratificatie/Klasse Onderwijs 
Klimaat Bevolking 
Theorie Methode 
Open sessie  
  
  
Thematische sessies  
Nederlands Engels 
Nederlandse waarden, tien jaar verder Social inequality and health and/or health 

and context 
ICT voor een inclusieve samenleving Trends en topics in de informele zorg 
Jeugdonderzoek Flexible labour markets 
Arbeidsmarktonderzoek met een 
loopbaanperspectief 

The impact of parental involvement in child 
upbringing 

 Migrants and politics 
 The development of democratic values: the 

role of socializing agents and social 
inequalities.  

 Society rebooted: Digital infrastructure and its 
governmentality 

 Guided by Visions - An Invitation for Utopian 
Sociotechnical Imaginaries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CALL FOR PAPERS 

On June 27, 2019 the 19th Day of Sociology will take place at the University of Amsterdam. This year 

the conference is organized by the Department of Sociology of the University of Amsterdam, the Dutch 

Sociological Association (NSV, The Netherlands) and the Association for Sociology (VVS, Belgium).  

As usual, the program consists of a mix of thematic sessions, a lunch and a reception at the end of the 

day. During this annual meeting, more than 150 sociologists have to possibility to present their 

research and discuss the findings of their colleagues. The meetings will be organized in three parallel 

sessions. We end the day with award ceremonies for the NSV and VVS prizes and a plenary debate on 

‘Utopian Universities’. 

Henceforth, the call for papers is launched. It is possible to submit paper abstracts (max. 250 words) 

on the website of the NSV (link). 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. You find them in the list of panels below. The paper 

submission system is open until April 22. 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. You will be informed before May 

15 whether your abstract has been accepted and about the session you will belong to.  

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 15). It will not be possible to 

participate in the DvdS without being registered and having paid in advance. 

 

If you have any questions, please email them to dvds2019@nsv-sociologie.nl 

 

Best regards, 

Beate Volker, Margriet van Heesch en Kobe De Keere 

 

https://www.nsv-sociologie.nl/?page_id=2708
https://www.nsv-sociologie.nl/?page_id=2708
mailto:dvds2019@nsv-sociologie.nl
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General sessions  
Youth City and urbanization 
Health/ Care Culture 
Ethnicity Migration 
Citizenship Gender 
Criminality Sexuality 
Work Politics 
Social networks Discrimination 
Stratification/ Class Education 
Climate Population 
Theory Method 
Open sessions  
  
  
Thematische sessies  
Nederlands Engels 
Nederlandse waarden, tien jaar verder Social inequality and health and/or health and 

context 

ICT voor een inclusieve samenleving Trends en topics in de informele zorg 

Jeugdonderzoek Flexible labour markets 

Arbeidsmarktonderzoek met een 
loopbaanperspectief 

The impact of parental involvement in child 
upbringing 

 Migrants and politics 

 The development of democratic values: the role 
of socializing agents and social inequalities.  

 Society rebooted: Digital infrastructure and its 
governmentality 

 Guided by Visions - An Invitation for Utopian 
Sociotechnical Imaginaries 

 


