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c:vocv:12105
Fatik
-Tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen - Gent : Liga voor Mensenrechten, 1982- . - 4x per
jaar
- ISSN 0772-5167
Archief

Link naar inhoudstafel

FATIK volgt recente evoluties van het strafbeleid op de voet. Je vindt er kritische artikels en
besprekingen van regelgeving en rechtspraak omtrent het gevangeniswezen. Ook kan je er
boeiende interviews en besprekingen van academische publicaties en recente onderzoeken
lezen.

c:vocv:12099
Impuls voor onderwijsbegeleiding
- Leuven : Acco - ????- . - 4 x per jaar
- ISSN 1373-4318 .
Archief

Tijdschrift voor Onderwijsbegeleiding is het enige tijdschrift in Vlaanderen dat de
onderwijsactualiteit volgt vanuit het oogpunt van de onderwijsbegeleiding.
Impuls verdiept je onderwijsvisie en plaatst ze in een ruimer kader. Het houdt je kennis
up-to-date door het signaleren van trends; het vestigt je aandacht op nieuwe publicaties in
binnen- en buitenland; het levert kanttekeningen bij onderwijsdebatten.
Impuls beperkt zich niet tot het achterna hollen van de actualiteit. Het draagt (soms
controversiële) stellingen voor en belicht het onderwijslandschap vanuit verschillende hoeken.
Het belicht verschillende meningen en schenkt aandacht aan actuele en op handen zijnde
stromingen.
Kortom: het wil impulsen geven voor een dynamisch en creatief onderwijs en voor de
professionalisering van het beroepsleven.

c:vocv:12093
Le journal de l' alpha
- réd. Lire et Ecrire - Bruxelles : Lire et Ecrire Bruxelles, 19??- . - 4x per jaar
Archief
Lire et Écrire publie un journal trimestriel (le Journal de l’alpha), des ressources pédagogiques,
statistiques, recherches et études, des réalisations d’apprenants, des lectures pour tous (dont
la collection La Traversée), etc.
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c:vocv:13648

Justitie Trends.
Portugal : IPS Innovative Prison Systems - 2017 - . - 2x per jaar
- ISSN 2184-0113 .
Klik voor meer info
A premium print and online magazine covering contemporary best practices in the field of
corrections, and the latest developments in the execution of justice worldwide.
Justice Trends is a 120-160 page bilingual (English and Spanish) premium edition with 2000
printouts that is made available to Ministries of Justice and prison and probation
administrations globally. An online edition will also be available at the magazine website.
The broad aim of this new and far-reaching editorial project which directly targets policy
makers, general directors of prison and probation administrations, law enforcement and justice
professionals is to keep the justice community informed about trends, best practices and the
latest developments in the execution of justice throughout the world.
Based on interviews, technical articles, guest columns, and case studies, with this bi-annual
publication, well be covering global contemporary topics related to correctional services,
community sanctions and measures, and juvenile justice.

c:vocv:12639
Klasse magazine
Driemaandelijks tijdschrift. - Brussel : Vlaamse Ministerie van onderwijs en vorming. - 2015-. - 4x per
jaar
Archief - Klasse
Klasse magazine - ook digitaal
Klasse is een multimediaal communicatieproject - Klasse evolueerde naar een versterkt,
multimediaal communicatieproject.
Vlaams minister van Onderwijs Crevits keurde het nieuwe plan goed. Daarbij bevestigde ze het
autonome redactiestatuut van Klasse.
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c:vocv:12079
Les
-Tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs - Amsterdam : Boom ; i.s.m. Stichting LES - 1982- . - 6x
per jaar
- ISSN 1381-8201
Archief

Les is hét vakblad voor NT2-docenten. Les is veelzijdig, praktijkgericht, met theoretische
verdieping. Vrijwel elk nummer biedt een mix van didactiek, (achtergrond)informatie en stof tot
discussie. Vaak staat een thema centraal, zoals:
- Portfolio NT2,
- Multimedia,
- Alfabetisering,
- Functionele Taalvaardigheid,
- Integratie van Taal- en Vakonderwijs,
- VMBO & ROC,
- Taalbeleid.
Veel didactische artikelen in Les nodigen uit tot directe toepassing. De lezer wordt een flink stuk op
weg geholpen met een duidelijke lesopzet, praktische adviezen en concrete lessuggesties. Het
werkterrein van Les omvat alle educatieve activiteiten voor (jong)volwassen anderstaligen - in de
ruimste betekenis van het woord (inclusief de maatschappelijke, beleidsmatige en organisatorische
context).
Nieuwe publicaties en lesmaterialen, belangrijke ontwikkelingen en interessante experimenten
worden beschreven, besproken en van commentaar voorzien.

c:vocv:12603
Levende talen magazine LTM
-Maandblad van de Vereniging van Leraren in Levende Talen - Utrecht - Levende Talen, 2000- . - 8x
per jaar
- ISSN 1566-2705
Archief
LTM is een onafhankelijk, praktijkgericht en journalistiek tijdschrift, uitgegeven door de
Vereniging van Leraren in Levende Talen en gericht op talenonderwijs en (inter)culturele
vorming.
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LTM richt zich in het Nederlands tot talendocenten en alle anderen die beroepshalve of
persoonlijk belang stellen in het talenonderwijs.
De hoofdartikelen zullen enige tijd na de papieren publicatie beschikbaar zijn op deze site.
Het 'Archief' bevat de inhoud van vorige nummers. U kunt ook van de zoekfunctie gebruik
maken om de inhoud van dit archief te ontsluiten.

c:vocv:12098
Levende Talen Tijdschrift LTT
-Kwartaalblad van de Vereniging van Leraren in Levende Talen - Utrecht : Bureau Levende Talen,
2000- . - 4x per jaar
- ISSN 1566-2713
Archief
LTT is een onafhankelijk tijdschrift, uitgegeven door de Vereniging van Leraren in Levende
Talen, met als doel nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van taal en
talenonderwijs toegankelijk te maken voor docenten en andere belangstellenden.
De artikelen zullen enige tijd na de papieren publicatie beschikbaar zijn op deze site.
Het 'Archief' bevat de inhoud van de vorige nummers. U kunt ook van de zoekfunctie
gebruikmaken om de inhoud van dit archief te ontsluiten.

c:vocv:12114
META
-Tijdschrift Bibliotheek- en archief : tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archiefen Documentatiewezen (VVBAD) - Antwerpen : VVBAD - 2011- . - 9x per jaar
- ISSN 2033-639x
Archief

META brengt nieuws en diepgravende artikels voor en over de bibliotheek-, archief- en
documentatiesector en informeert over de werking van de VVBAD. Het nieuwe tijdschrift komt in
de plaats van Bibliotheek- & archiefgids, Info en Bibscoop.
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c:vocv:12083
Onderwijskrant
- Periodieke Pers : Betekom : [s.n.], 198?- . - 4x per jaar
Archief
De redactie bestaat uit leerkrachten en uit docenten hoger onderwijs. Onderwijskrant is een
tijdschrift dat 4x per jaar verschijnt.
Het brengt beschrijvingen van - en kritische reflecties op onderwijs en onderwijsbeleid.
Bepaalde bijdragen zijn doorwrochte werkstukken, andere geven opvattingen en ervaringen
weer.

c:vocv:12088
Over.Werk
-Tijdschrift van het steunpunt WAV - Leuven : Steunpunt werkgelegenheid, arbeid, vorming (WAV)1996- . - 4x per jaar.
- ISSN 1379-7034
Archief
Over.Werk is het driemaandelijks tijdschrift van het Steunpunt WSE.
In Over.Werk rapporteren we over nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en
Nederland. Daarnaast biedt Over.Werk ook ruimte voor beleids- en opinieteksten.
Het richt zich daarbij op iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen op de
arbeidsmarkt.
Door het gevarieerde aanbod aan kwalitatief hoogstaande artikelen is dit tijdschrift interessant
voor een breed publiek:
- onderzoekers aan universiteiten en studiecentra,
- sociale en socioculturele organisaties,
- beleidsmedewerkers,
- lesgevers en cursisten,
- personeelsdirecties,
- HRM-verantwoordelijken,
- ...
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c:vocv:12115
Panopticon
-Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch welzijnswerk - Antwerpen : Maklu - 2011 - . 6x per jaar
- ISSN 0771-1409
Archief
De artikelen die in Panopticon verschijnen, zijn steeds peer-reviewed: elk artikel wordt door drie
leden van de redactie gelezen en besproken in de redactieraad.
Deze zorgvuldige selectieprocedure waarborgt de hoogste kwaliteit. Onder de hoofding forum
kortere bijdragen die een stellingname van een auteur bevatten.
Onder de hoofding rubrieken worden vanuit de deelredacties nieuwe ontwikkelingen
gesignaleerd in de verschillende vakgebieden. Zij verzekeren het 'panoptische' karakter van elke
aflevering.
De behandelde rubrieken zijn:
- Opsporing en politie;
- Vervolging, berechting en magistratuur;
- Deskundigenonderzoek; Rechtshulp en advocatuur; Strafuitvoering en justitile
hulpverlening;
- Recht en geestelijke gezondheidszorg;
- Maatschappelijke dienstverlening;
- Jeugdbescherming en bijzondere jeugdzorg;
- Criminologie en strafrechtstheorie;
- Internationaal en Europees strafrecht; Vreemdelingen;
- Criminografie en methodologie;
- Mensenrechten.
Onder de hoofding proefschriften worden in het kort, verdedigde maar nog niet gepubliceerde
proefschriften voorgesteld.

c:vocv:13237
Tijdschrift Lerarenopleiders

Werkendam : Hollandse Indruk - ????- . - 4 x per jaar
- ISSN 1876-4622 .
Archief
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VELON
VELOV

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is het verenigingsblad van VELOV en de Nederlandse
zustervereniging VELON. Dit vaktijdschrift voor lerarenopleiders is een ontmoetingsplek waar
praktijkervaringen, onderzoeksresultaten en nieuwe ideeën en opinies gedeeld worden. Een
tijdschrift voor en door de beroepsgroep.
Vanaf begin 2015 zijn de jaargangen 2001 t/m 2012 van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders
toegankelijk via het openbare deel van de VELON site via de menuknop Tijdschrift.

c:vocv:12103
Weliswaar
welzijnsmagazine voor Vlaanderen - Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, 1990- . - 6x per jaar
- ISSN 1371-9092
Klik voor meer info
Het vakblad richt zich tot iedereen die actief bij het welzijnswerk en de gezondheidssector
betrokken is. Weliswaar bericht over beleid en wetenschap, maar in de eerste plaats over het
harde werk in de zachte sector zelf.
Diverse deelsectoren van de welzijns- en gezondheidssector worden daarbij onder de loep
gelegd: OCMW, ouderenzorg, jeugdhulp, kinderopvang, personen met een handicap, etnische
minderheden, gelijke kansen, armoede, opbouwwerk, ...
In elke editie wordt in een dossier een thema belicht dat diverse segmenten van de sector
doorkruist, zoals vrijwilligerswerk, informatisering, technologie, Europa, sociale economie,
beeldvorming van het zorgberoep, cliënt in/van de zorg, leven (z)onder dak. Weliswaar is een
uitgave van de Vlaamse overheid.
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