BBMP 3, 2021
Duurzaamheid
BBMP nummer 3 (2021) staat in het teken van duurzaamheid.
In dit nummer is er onder meer aandacht voor de 'groene
agenda kinderopvang'. Dit groene initiatief is eenvoudig
opgebouwd, met acht agendapunten die zich elk richten op
een ander onderdeel in het verduurzamingsproces. Elke
organisatie kan zo zelf bepalen waar ze mee aan de slag gaat.
In dit nummer
4 De Groene Agenda Kinderopvang
6 Duurzame huisvesting
8 Energiebesparing
12 Nieuwe app meet luchtkwaliteit
16 Bso Natuurfontein
18 Kinderopvang Buitenspelen
22 IVN Natuureducatie
26 Groen Cement
28 Interview met Rinda den Besten en Loes Ypma
34 Leonie Heutz neemt afscheid
36 Talentontwikkeling
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EN VERDER O.A. ...
11 De Rekenmeester > Ed Buitenhek: Nu investeren in bso-marketing (lees gratis via
Kinderopvangkennis.nl)
21 De Jurist > Martin van der Linden: Geef ouders een onderwijsbudget (lees gratis via
Kinderopvangkennis.nl)
Bekijk hier de volledige inhoudsopgave. Benieuwd naar het redactioneel commentaar van de
hoofdredacteur? Dat vind je hier.Bestel het nummer los via deze pagina, of lees het nummer
via Kinderopvangkennis.nl. Liever abonnee worden? Lees dan verder!
Waarom BBMP?
1. Informeert beslissers in de kinderopvang 6x per jaar over maatschappelijke, politieke, pedagogische
en beleidsontwikkelingen.
2. Behandelt onderwerpen die van belang zijn voor het zakelijke management van
kinderopvangorganisaties.
3. Ga met korting naar geselecteerde bijeenkomsten en opleidingen.
Nog geen abonnee? Word dan nu abonnee en krijg het boek Verderbij cadeau. Tevens
ontvangt u als abonnee de gratis nieuwsbrief. Met daarin het laatste nieuws. Klik hier om een
abonnement af te sluiten.
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Of sluit een abonnement af op Kinderopvangkennis.nl. Dat is een omvangrijk overzicht van honderden
artikelen uit onze vaktijdschriften (o.a. KIDDO & BBMP), diverse boeken en allerhande
beleidsdocumenten.

Boekinformatie van BV Uitgeverij SWP, Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost.
Bezoekadres: Bildung.city, Spaklerweg 79-81, Amsterdam-Duivendrecht. Telefoon 020 3307200

