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Verschijning
26e jaargang, 6 edities per jaar

REDACTIONEEL
Karakteristiek
PIP (Pedagogiek In Praktijk) biedt een platform voor discussie over pedagogische vraagstukken en becommentarieert actuele
ontwikkelingen in opvoeding en onderwijs. Op toegankelijke wijze houdt het tijdschrift professionals en geïnteresseerde ouders
op de hoogte van wetenschappelijk onderzoek en nieuws uit de pedagogische werkvelden.
Doelgroep
(Ortho)pedagogen, interne begeleiders, professionele opvoeders, jongerenwerkers, leerkrachten PO-VO, ouders en studenten.
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De digitale nieuwsbrief van PIP verschijnt iedere maand (behalve in de maand juli). Voor exacte aanlever- & verschijningsdatum van de nieuwsbrief
neem contact op met Philippine Herkes. Onze nieuwsbrieven worden alleen verstuurd naar adressen van personen die zichzelf hebben aangemeld en
dus geïnteresseerd zijn in de inhoud van de nieuwsbrief. U bereikt hiermee dus een specifieke en kwalitatief hoogwaardige doelgroep. Bij annulering na
ontvangst van bevestiging wordt 15% van de advertentie kosten in rekening gebracht. Annulering alleen mogelijk vóór sluitingsdatum. Bij tussentijdse
annulering van advertentiecontracten worden bovendien reeds geplaatste advertenties herberekend. De prijzen op deze tariefkaart zijn exclusief BTW
en vooraftrek bureaukosten.
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