
SteR-reeks 

 

De SteR-redactieraad* hanteert de volgende uitgangspunten voor het opnemen van publicaties 

in de SteR-boekenreeks. 

 

De SteR-reeks is een wetenschappelijke reeks, dat wil zeggen dat de te publiceren delen 

voldoen aan bepaalde academische minimumeisen (duidelijke vraagstelling, verantwoorde 

onderbouwing door middel van verwijzing naar primaire en secundaire rechtsbronnen, voet- 

of eindnoten etc.).  

Binnen de SteR-reeks verschijnen publicaties over publiekrechtelijke thema’s en daaraan 

gerelateerde metajuridische onderwerpen. 

Er is geen verplichting voor SteR-medewerkers om in de reeks te publiceren maar het wordt 

wel sterk aangemoedigd; dat geldt zeker voor het uitgeven van leer- en handboeken binnen de 

reeks. 

Ook voor publicaties in het Duits, Engels of Frans is plaats. 

 

Binnen de SteR-reeks is ruimte voor: 

1. Dissertaties van SteR-promovendi en oraties van SteR-hoogleraren 

2. SteR-bundels 

3. Leerboeken/handboeken over publiekrechtelijke of daaraan gerelateerde 

metajuridische thema’s 

4. Monografieën van SteR-medewerkers of externen, mits het betreffende boek 

voldoende diepgang heeft en voldoet aan tenminste een van de volgende eisen:** 

i. het boek is vernieuwend 

ii. het levert een bijdrage aan een wetenschappelijk debat 

iii. het is maatschappelijk relevant of 

iv. het levert een bijdrage aan de rechtspraktijk 

5. In opdracht geschreven onderzoek dat al elders in de openbaarheid is gebracht, komt 

in beginsel niet voor publicatie in de SteR-reeks in aanmerking tenzij duidelijk sprake 

is van een andere versie. 

 

 

 

* De SteR-redactieraad bestaat uit Henri de Waele, Joost Sillen en Masja van Meeteren 

 

** Of aan de vereisten voor punt 4 wordt voldaan wordt middels peer review worden 

beoordeeld. Gestreefd wordt naar twee peers waarvan in beginsel een lid is van de 

redactieraad en een expert op het terrein van het aangeboden boek. Indien het aangeboden 

boek te zeer buiten het terrein van de leden van de redactieraad valt, zullen twee experts 

buiten deze raad worden benaderd. De beslissing wordt genomen door de redactieraad. 

 



Formulier beoordeling opname in SteR-reeks. 

 

Betreft: 

 

Auteur:     ……………. 

 

Titel:      …………… 

 

 

Beoordeling:  

 

Diepgang:      goed/voldoende/onvoldoende 

 

Vernieuwend:     ja/nee 

 

Bijdrage aan wetenschappelijk debat:  ja/nee 

 

Maatschappelijke relevantie:   goed/voldoende/onvoldoende 

 

Bijdrage aan de rechtspraktijk  ja/nee 

 

Opmerkingen:     ………………… 

      ………………… 

      ……………. 

 

Conclusie: 

 

Adviseert wel/niet tot opname in de SteR-boekenreeks. 


