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[Thema]	Kindermishandeling
– een thema dat niet mag ontbreken
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[Interview]	“Ze moeten ook wel fouten mogen maken”
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Legenda van rubrieken
kort interview met iemand die actief met ethiek begaan
is in de jeugdzorg
nadenken over methoden van kritisch ethische reflectie
kernbegrippen uit de (beroeps)ethiek
ethisch relevant thema uitgelicht
casus – korte reflectie op een ethische casus

gereedschap om kritisch ethisch te reflecteren
stromingen in ethische theorie
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