In de rubriek Pedagogisch Nieuws bespreekt steeds een andere
medewerker van het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies
(ACK) belangrijke en actuele ontwikkelingen bespreken in het
gezin, op school, of in de instelling. Ditmaal een bijdrage van
Herman Baartman, bijzonder hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling en werkzaam bij de afdeling
Orthopedagogie van de Vrije Universiteit.
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