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RICHTLIJNEN VOOR ARTIKELEN 

Als je als auteur wilt deelnemen aan ITpedia dan kan dat. ITpedia stelt echt wel een aantal 

voorwaarden aan de artikelen voordat ze worden opgenomen. 

Hou daarom rekening met het volgende: 

1. Schrijf in goed leesbaar Nederlands. In sommige gevallen is Engels ook toegestaan maar 

Nederlands is de voertaal op ITpedia. 

2. Aanstootgevende artikelen worden geweigerd. Geen geweld, geen seks, geen gescheld. 

3. Artikelen die overduidelijk reclame voor een bedrijf, product of dienst zijn worden 

geweigerd. Uitleg over producten en diensten is wel toegestaan als ze informatief zijn. 

4. Het artikel bevat 200 – 800 woorden. Knip een te groot artikel op in meerdere artikelen. 

5. Schrijf onzijdig. ITpedia is een encyclopedie, geen blog. Dus geen avonturen met jezelf als 

hoofdpersoon. 

6. Hou het feitelijk, geen vermoedens, leugens of halve waarheden. Wees informatief. 

7. Hou het algemeen, niet voor een specifieke organisatie, maar toepasbaar voor iedereen. 

8. Foto’s, schema’s en ander materiaal zijn van harte welkom. Zij dienen buiten het document 
om aangeleverd te worden. 

9. Copyright. Pleeg geen plagiaat, wees origineel. Als u teksten van anderen in uw artikel 

opneemt, vermeld dan de bron. 

 

VOORDELEN VOOR AUTEURS 

1. De auteur krijgt een eigen pagina waarop hij/zij zich kan voorstellen. Lever hiervoor een 

korte tekst aan. Eventueel met website en bereikbaarheids gegevens. 

2. De naam van de auteur wordt bij het artikel met een link naar de auteurspagina vermeld. 

3. In het artikel is 1 externe link toegestaan. 

4. Het artikel mag een uitgebreide samenvatting zijn van een artikel op een eigen website 

waarnaar via een link wordt verwezen. 

5. Dankzij het grote aantal bezoekers op ITpedia krijgt een onderwerp meer aandacht dan op 

bedrijfswebsites. Een artikel op ITpedia kan als landingspagina voor een onderwerp worden 

gebruikt. 

AANMELDEN 

Aanmelden als auteur kan door een e-mail te sturen naar itpedianl@itpedia.nl.  
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