
Gedragscode TVVL Magazine

Het is van belang dat iedereen die meewerkt aan de totstandkoming van TVVL Magazine of het nu is als auteur, reviewer, 
eindredacteur of uitgever handelt volgens de beroepsnormen voor auteurs en coauteurs. Een door een auteur ingediend 
artikel voor TVVL Magazine voldoet aan deze beroepsnormen. 

Eerlijk spel
Een reviewer beoordeelt manuscripten op basis van de inhoud zonder aanzien van ras, geslacht, seksuele geaardheid, 
religieuze overtuiging, etnische afkomst, nationaliteit of politieke filosofie van de auteur(s).

Vertrouwelijkheid
De eindredacteur en reviewer mogen geen informatie over een ingediend manuscript aan iemand anders openbaar 
maken dan de auteur, reviewer, potentiële reviewers, andere redactionele adviseurs, en in voorkomend geval de uitgever.

Openbaarmaking en belangenconflicten
Niet gepubliceerd materiaal uit een ingeleverd manuscript, mag de reviewer niet gebruiken in eigen onderzoek zonder 
de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.

Taken van Reviewers

Bijdrage aan redactionele beslissingen
Peer review helpt de eindredacteur in het maken van redactionele beslissingen en kan de auteur helpen bij het verbeteren 
van het manuscript.

Promptheid
Elke reviewer, die zich ongekwalificeerd voelt om het onderzoek in een manuscript te reviewen of weet dat snelle 
evaluatie onmogelijk zal zijn, moet dit melden aan de eindredacteur en afstand nemen van het reviewen van het 
manuscript.

Vertrouwelijkheid
Alle te reviewen manuscripten moeten worden behandeld als vertrouwelijke documenten. Zij zullen alleen met 
toestemming van de auteur worden getoond of besproken met anderen.

Normen van objectiviteit
Reviews moeten objectief worden uitgevoerd. Persoonlijke kritiek op de auteur is ongewenst. Reviewers moeten hun 
mening helder uiten ondersteund met argumenten.

Erkenning van bronnen
Reviewers kunnen relevante gepubliceerde artikelen identificeren die niet zijn genoemd door de auteur(s). Elke verklaring 
dat een observatie of een argument al eerder gemeld is, moet vergezeld gaan van het relevante citaat. Een reviewer 
moet elke substantiële gelijkenis of overlap tussen het manuscript in kwestie en overige gepubliceerde papers onder de 
aandacht van de eindredacteur brengen.

Openbaarmaking en belangenverstrengeling
Informatie verkregen door middel van peer review moet vertrouwelijk worden behandeld en niet gebruikt worden voor 
persoonlijk gewin. Reviewers is niet toegestaan om manuscripten te  beoordelen waarin ze tegenstrijdige belangen 
hebben, als gevolg van concurrentie, samenwerking of andere relaties of verbindingen met een van de auteurs, bedrijven 
of instellingen betrokken bij manuscripten.
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Taken van Auteurs

Originaliteit en Plagiaat
De auteurs garanderen dat zij originele manuscripten hebben geschreven en dat wanneer zij gebruik hebben gemaakt 
van het werk en / of woorden van anderen zij dit op de juiste wijze hebben geciteerd.

Meerdere, overtollige of concurrerende Publicatie
Een auteur mag niet in verschillende tijdschriften hetzelfde artikel publiceren. Het indienen van hetzelfde manuscript in 
tijdschriften uit hetzelfde vakgebied als TVVL is onacceptabel.

Erkenning van bronnen
De juiste erkenning van het werk van anderen moet altijd worden gegeven. Auteurs moeten publicaties aanhalen die 
invloedrijk zijn in het bepalen van de aard van het gemelde werk of onderzoek.

Auteurschap van het manuscript
Een auteur is degene die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de opzet, het ontwerp, de uitvoering of de 
interpretatie van het manuscript. Allen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd worden vermeld als co-auteurs. 
Anderen die een bijdrage hebben geleverd aan een aantal wezenlijke aspecten van het onderzoek, moeten worden 
erkend of vermeld als medewerkers.

Fundamentele fouten in de gepubliceerde werken
Wanneer een auteur belangrijke fouten of onjuistheden in zijn / haar eigen gepubliceerde werk ontdekt, is de auteur 
verplicht om de fout te melden bij de uitgever of eindredacteur en samen te werken met de eindredacteur om het 
manuscript terug te trekken of te corrigeren. 
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