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Projectopdract 
 

Schrijf een populairwetenschappelijk artikel 
 

Opdrachtgever Stichting LOVER / Tijdschrift LOVER 
Website www.tijdschriftlover.nl  
Contactpersoon Miranda Valkenburg 
Functie Bestuursvoorzitter Stichting LOVER 
E-mail miranda@tijdschriftlover.nl  

 
Stichting Lover biedt studenten de mogelijkheid om een stage-, praktijk- of projectopdracht uit te 
voeren. De opdrachten zijn online en op afstand uit te voeren. Inhoudelijke begeleiding en 
ondersteuning vanuit Lover vindt plaats door een van de bestuurs- of redactieleden. 
 
Over LOVER 
LOVER – gewoon op z’n Nederlands uitspreken: Lóó-ver – werd in 1974 in de hoogtijdagen van de 
tweede feministische golf opgericht als tijdschrift. De naam is een afkorting van LiteratuurOVERzicht.  
LOVER bestaat inmiddels ruim 40 jaar en heeft in de loop der jaren heel wat veranderingen 
ondergaan. Sinds 2011 bestaat LOVER uitsluitend nog als online magazine en is het tijdschrift 
ondergebracht in een stichting.  
 
Tijdschrift LOVER 
Met toegankelijke en actuele artikelen draagt Tijdschrift LOVER bij aan de representatie en positie 
van gemarginaliseerde en emanciperende groepen wereldwijd. LOVER draagt bij aan de emancipatie 
en positieverbetering van iedereen die om welke reden dan ook in de samenleving achtergesteld, 
gediscrimineerd en gemarginaliseerd wordt. Dit doet LOVER door een intersectioneel-feministische 
blik te werpen op actuele ontwikkelingen binnen politiek, cultuur en wetenschap. Vanuit de gedachte 
dat alle mensen gelijkwaardig zijn wil LOVER bijdragen aan maatschappelijke vooruitgang zonder 
mensen op basis van gender, geaardheid, afkomst, etniciteit, achtergrond, geloofsovertuiging, 
beperking, enz. uit te sluiten van participatie. 
 
Doelstellingen 
In het beleidsplan 2019-2021 heeft LOVER een aantal ambities geformuleerd, waaronder uitbreiding 
en verjonging van het lezerspubliek. De lezers van LOVER bestaan uit een stabiele groep voornamelijk 
vrouwen van veertig jaar en ouder. LOVER wil het bereik vergroten door ook een jonger publiek aan 
te trekken. Verjonging van de redactie en actieve deelname op sociale media (facebook, twitter en 
instagram) zijn enkele maatregelen die daartoe al genomen zijn. Om hier een verdere impuls aan te 
geven biedt LOVER aan studenten de mogelijkheid om onderzoek te doen naar een thema (zie 
overzicht hieronder) en daarover een artikel te schrijven en dit te laten publiceren op 
www.tijdschriftlover.nl. 
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Opdracht 
Schrijf een populairwetenschappelijk artikel. 
Het artikel behandelt een thema vanuit intersectioneel oogpunt.  
De keuze voor invalshoek en thematische afbakening staat vrij.  
 
Eindproduct 
Een populairwetenschappelijk artikel van max. 1500 per woorden, te publiceren op 
www.tijdschriftlover.nl. Het artikel wordt mogelijk geredigeerd, uiteraard in overleg met auteur(s). 
 
Werkwijze 

• Kies een onderwerp en verdiep je erin. Raadpleeg minimaal vier bronnen (boeken, artikelen, 
interviews). Ter aanvulling: LOVER heeft een aantal geschikte onderwerpen geïnventariseerd. 
In overleg kan daar een keuze uit gemaakt worden.  

• Bedenk hierbij een probleemstelling met daaruit af te leiden onderzoeksvragen 
• Voer een literatuuranalyse uit. Indien van toepassing kunnen er ook interviews en/of 

enquêtes worden afgenomen  
• Bepaal of je een beschouwing of een betoog schrijft. Een beschouwing is een artikel waarin 

je feiten beschrijft en kleurt met de mening van jezelf en anderen. Het is niet de bedoeling 
om de lezers te overtuigen; die moeten hun eigen mening vormen. Een betoog is een artikel 
waarin je je mening geeft; een redenering, ondersteund met feiten en argumenten, waarbij 
je diverse standpunten belicht en waarmee je de lezers overtuigt. 

• Interview minimaal drie en maximaal tien mensen over hun standpunt t.a.v. je thema. 
Probeer zowel voor- als tegenstanders te vinden.  

• Zorg voor een intersectionele benadering: stel in je interviews en/of naderhand in je analyse 
altijd ‘de andere vraag’. Dus wanneer een verhaal ogenschijnlijk alleen over gender gaat, wat 
is dan de rol die seksualiteit of etniciteit daarin speelt? Beschrijf de aspecten waarin 
zelfbeschikking raaks aan diverse aspecten van discriminatie en/of identificatie.  

• Schrijf een artikel op basis van je analyse en zorg voor een heldere opbouw die past bij een 
beschouwing of betoog. 

 
Praktische informatie 

Geschikt voor studenten aan de 
opleidingen: 

Genderstudies 
Journalistiek 
Cultuurwetenschappen 
Culturele antropologie 
… 
 

Opleidingsfase HBO 
- jaar 2: project/praktijkopdracht 
 
WO 
Groepsopdracht 
Individuele opdracht 
 

Individueel of in groepsverband 
 

Zowel individueel mogelijk als in groepsverband 

Eindproducten Artikel op website Lover 
 

Begeleiding Door een van de bestuursleden of redacteuren van LOVER 
Begeleiding kan via e-mail, whatsapp, telefonisch en videoconferencing. 
Een fysieke bijeenkomst is ook mogelijk (op 1,5 meter afstand) 
 

 


