In de rubriek Pedagogisch Nieuws bespreekt steeds een andere
medewerker van het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies
(ACK) belangrijke en actuele ontwikkelingen in het gezin,
op school, of in de instelling. Ditmaal een bijdrage van Carlo
Schuengel. Hij is hoogleraar Orthopedagogiek aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam.
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Zalm moet op de kleintjes gaan letten
Carlo Schuengel

Waarom doen kinderen er zo
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kindertijd zou gebruikt wor-
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groeid zijn en kinderen hebben

Een kind is de krachtigste leer-

plaats in die groep bepalen.
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gekregen. Bij mensen begint de

machine in het universum, zo

Waarom vind ik dit als peda-
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der de verantwoordelijkheden

is bijna tweemaal zo oud als

in zijn leven voor gesteld zal
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ook niet meer uitzonderlijk

krachtig investeringsprogram-
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