
Het tijdschrift Kinderen in Europa is het resultaat van een 
samenwerkingsverband tussen tijdschriften uit 9 Euro-
pese landen en verschijnt in 10 talen. Het tijdschrift richt 
zich op voorzieningen voor kinderen van 0 tot 10 jaar en 
hun gezinnen. De meeste bijdragen zijn afkomstig van 
de deelnemende landen, maar Kinderen in Europa staat 
open voor bijdragen uit alle overige delen van Europa. 
Het doel van Kinderen in Europa is een forum creëren 
voor de uitwisseling van ideeën, praktijkervaringen en 
informatie; de relatie tussen theorie en praktijk verkennen; 
bijdragen tot de ontwikkeling van het beleid en de praktijk 
op Europees, nationaal, regionaal en plaatselijk niveau; di-
versiteit en complexiteit naar waarde schatten; de bijdrage 
van het verleden aan het heden erkennen; het kind-zijn in 
Europa beter begrijpen, in verleden, heden en toekomst.

Redactie: Ankie Vandekerckhove (Vlaanderen), Marta Guz-
man (Spanje), Ferruccio Cremaschi (Italië), Marie Nicole Ru-
bio (Frankrijk), Perrine Humblet (Franstalige Gemeenschap 
in België), Roger Prott (Duitsland), Lúcia Santos (Portugal), 
Gella Varnava-Skoura (Griekenland), Teresa Ogrodzinska 
(Polen), Helena Burić (Kroatië)

Vlaanderen – België (Nederlands)
VBJK | KIDDO | Ankie Vandekerckhove 
Internet: www.vjbk.be
E-mail: info@vbjk.be

Italië (Italiaans)
Edizioni junior | Bambini | Ferruccio Cremaschi 
Internet: www.edizionijunior.it
E-mail: bambini@edizionijunior.it

Spanje (Spaans en Catalaans)
Rosa Sensat | Infància | Marta Guzman
Internet: www.revistainfancia.org
E-mail: redaccio@revistainfancia.org

 

Duitsland (Duits)
Verlag das netz | Betrifft Kinder | Roger Prott 
Internet: www.verlagdasnetz.de
E-mail: redaktion@verlagdasnetz.de

Frankrijk (Frans)
Le Furet | Marie Nicole Rubio 
Internet: www.lefuret.org
E-mail: marienicole.rubio@lefuret.org

Kroatië (Kroatisch)
Korak po korak | Helena Buric 
Internet: www.korakpokorak.hr
E-mail: helena@korakpokorak.hr 

Portugal (Portugees)
APEI | Cadernosd Educação de Infância | 
Lúcia Santos
Internet: www.apei.no.sapo.pt
E-mail: apei@apei.pt

Franstalige Gemeenschap van België 
(Frans) 
Grandir a Bruxelles | Observatoire de l’Enfant | 
Perrine Humblet
Internet: www.grandirabruxelles.be
E-mail: observatoire@grandirabruxelles.be

Griekenland (Grieks) 
Doudoumis Publications | Bridges | Gella Varna-
va-Skoura
Internet: www.doudoumis.gr
E-mail: info@doudoumis.gr

Polen (Pools)
Comenius Foundation for Child Development | 
Teresa Ogrodzinska
Internet: www.frd.org.pl
E-mail: frd@frd.org.pl

Archief Kinderen in Europa 
VBJK heeft voor de lezers alle artikelen van de 
voorgaande edities van Kinderen in Europa digi-
taal beschikbaar gemaakt. Voor wie al geruime tijd 
op zoek is naar dat ene artikel dat ooit verscheen 
in Kinderen in Europa over professionalisering 
in de kinderopvang, of op zoek is naar bruikbaar 
lesmateriaal over het Kinderrechtenverdrag: zoek 
verder op www.vbjk.be in het documentatiecen-
trum. 
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