Over Kinderen in Europa, een tijdschrift dat verschijnt in 10 talen

Het tijdschrift Kinderen in Europa is het resultaat van een
samenwerkingsverband tussen tijdschriften uit 9 Europese 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; diversiteit 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.
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Archief Kinderen in Europa
VBJK heeft voor de lezers alle artikelen van de
voorgaande edities van Kinderen in Europa digitaal 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 documentatiecentrum.

