BBMP 06. 2021
Thema ICT en digitaal werken in de
kinderopvang
De laatste editie van 2021 staat in het teken van ICT en
digitaal werken in de kinderopvang. Het is een gevarieerd
nummer. In de rubriek Wetenschap vind bijvoorbeeld je een
artikel over de voordelen van digitaal lezen door peuters.
In dit nummer
Softwarerobots | Met Robotic Process Automation (RPA)
worden ook in de kinder-opvang terugkerende, menselijke
handelingen overgenomen door softwarerobots, waardoor
medewerkers daar geen omkijken meer naar hebben.
ISBN:
Moderne mediawijsheid | Staan we het gebruik van de
Prijs: € 14,95
eigen telefoon en met de cloud verbonden knuﬀelberen toe en
zo ja: wat zijn dan de regels? Slimmer werken | De
technologische ontwikkelingen in de kinderopvang gaan snel.
www.swpbook.com/2434
De mogelijkheden zijn groot, medewerkers en ouders maken
er steeds makkelijker gebruik van. We staan aan de
vooravond van een
grote slag. Een interview met Marc Remmers van KindPlanner. Het inclusie-dilemma | Bij de
maatschappelijke taak van de kinderopvang hóórt aandacht voor inclusie. Maar er is pas een behoefte
om iets te leren als je het probleem ziet of als je je bewust wordt. Hoe kunnen we pedagogisch
medewerkers het belang van inclusie duidelijk maken? Projectmatig werken in Reggio | Het is
belangrijk dat de pedagogisch medewerker tijd en ruimte heeft om écht te luisteren en te kijken naar
kinderen. Met deze observaties kun je documentatie opbouwen, die helpt om te kijken wat kinderen
daadwerkelijk (kunnen) gaan doen.
& nog veel meer! Waaronder:
De Rekenmeester > Ed Buitenhek Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg De Jurist > Martin
van der Linden QR-codes in de kinderopvang
Lees hier (gratis) het voorwoord van hoofdredacteur Aart Verschuur.
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
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kinderopvangorganisaties.
3. Ga met korting naar geselecteerde bijeenkomsten en opleidingen.
4. Toegang tot het omvangrijke archief van BBMP (bijna 400 artikelen!) via Kinderopvangkennis.nl.
(bestaande abonnees ontvangen begin december een mail met instructies).
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.
In week van 29 november 2021 ontvangen abonnees hun exemplaar.
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