
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiek (Pedagogy) 

The peer-reviewed academic 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); 

• book reviews. 

The journal Pedagogiek publishes three issues a year: 

• One regular issue with review articles, a column, 

panel discussions and book reviews. 

• Two themed issues with ca six articles. 

About Amsterdam University Press 

Amsterdam University Press (AUP) is a leading publisher 

of academic books in English, journals and textbooks in 

Dutch and English, in the Humanities and Social 

Sciences. We strive to stimulate societal debate, forming 

a global source of inspiration and knowledge. 

 
For more information about this journal, please visit: 

www.aup.nl/en/journal/pedagogiek  

 

https://www.aup.nl/en/journal/pedagogiek


 

 

 

 

Pedagogiek 

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.                   

Alle artikelen worden onderworpen aan een peer-

reviewproces. 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); 
• boekbesprekingen. 

 

Het tijdschrift Pedagogiek verschijnt drie keer per jaar: 

• Eén regulier nummer met onderzoeksartikelen, 

een column, alsmede eventuele 

forumbijdragen en boekbesprekingen. 

• Twee themanummers. Deze nummers bevatten 

ca. zes artikelen  

Over Amsterdam University Press 

Amsterdam University Press (AUP) is een uitgeverij 

gespecialiseerd in academische boeken in het Engels en 

tijdschriften en studieboeken in het Nederlands en Engels, 

voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. 

We streven ernaar het maatschappelijk debat te stimuleren 

en een wereldwijde bron van inspiratie en kennis te zijn. 

 
Raadpleeg voor meer informatie onze website:  

www.aup.nl/nl/journal/pedagogiek 

 

http://www.aup.nl/nl/journal/pedagogiek

