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Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de
wetenschappelijke discussie over opvoeding,
onderwijs en vorming binnen het Nederlands
taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren
en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een
bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de
maatschappelijke discussie op de terreinen van
opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen.
Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden
beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als
maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt
wetenschappelijke verslagen van empirisch,
theoretisch en historisch onderzoek op het gebied
van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede
review studies op onderhavige terreinen;
opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau
(Forumbijdragen); en boekbesprekingen.

Pedagogiek verschijnt driemaal per jaar.
Raadpleeg voor meer informatie onze website:
www.pedagogiek-online.nl.
ISSN (print) 1567-7109
E-ISSN (online) 2468-1652
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Amsterdam University Press (AUP) is een jonge,
snelgroeiende uitgeverij die jaarlijks ruim 80 nieuwe
wetenschappelijke
monografieën
en
15
wetenschappelijke tijdschriften publiceert. Naast
het uitgeven van Engels- en Nederlandstalige
wetenschappelijke titels richt AUP zich in
toenemende mate en met succes op nonfictieboeken voor algemeen geïnteresseerde lezers.

Altijd op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen in uw vakgebied? Neem een
abonnement op Pedagogiek via
abonnementen@aup.nl.

AUP verstuurt regelmatig nieuwsbrieven over
nieuwe publicaties. Meld u aan voor onze
nieuwsbrief op www.aup.nl.
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Pedagogiek
The Dutch language journal Pedagogiek (Pedagogy)
aims to stimulate and support the scholarly
discourse on child rearing, education and training
within the Dutch language area (The Netherlands
and the Flemish region). Pedagogiek strives to
contribute to the scholarly debate, but also desires
to boost the public debate on the subject of child
rearing, education and training. Therefore,
contributions will be judged explicitly on both their
scholarly merit and their social relevance.
Pedagogiek offers: scholarly articles reporting on
empirical, theoretical and historical research in the
field of child rearing, education and training, and
review studies in the same field; opinion pieces on a
scholarly level (panel discussions); and book
reviews.

Pedagogiek publishes three issues per year.
For more information, please visit our website:
www.pedagogiek-online.nl.

About AUP
Amsterdam University Press (AUP) is a young,
rapidly growing publisher, which produces more
than 80 new academic monographs and 15 scientific
journals each year. Next to the publication of
English and Dutch academic titles, AUP also
publishes popular non-fiction books for a general
audience.
If you are interested in our publishing activities,
please consult our website or sign up for our
newsletter at www.aup.nl.
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