BBMP 01. 2022
Thema Spelen
Naast aandacht voor het nieuwe regeerakkoord in deze BBMP
véél aandacht voor spelen in de kinderopvang. Hoe pak je het
aan in je kindcentrum, moet veiligheid vooropstaan en hoe
kijkt de wetenschap naar het spel van kinderen?
In dit nummer
4 Regeerakkoord
8 Leerprocessen. Omdat spelen moet
10 Veiligheid en bescherming
16 Een stoere gecertiﬁceerde heuvel
20 Spelen we genoeg in de kinderopvang?
26 Branchevereniging Spelen & Bewegen
30 De kracht van spelen in de Deense kinderopvang
34 In de natuur gebeurt het allemaal
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www.swpbook.com/2447

& VERDER...
15 De Rekenmeester > Ed Buitenhek. Vooruitkijken naar de
toekomst, met de lessen uit het verleden
23 PPINK > Dave Schut. Geef kinderen de ruimte om vrij te
spelen
25 De Jurist > Martin van der Linden. Stelen van de armen en
geven aan de rijken
41 Pact > Onno Hoorn. Mooie, nieuwe en interessante rollen
voor medewerkers
42 Boeken > Van Duuren en De Leve. Leiderschap door
dialoog en Tips en tricks voor ouders
44 Wetenschap > Bert van Oers. Waarom moeten kinderen
spelen?
48 Signalementen > Nieuws en publicaties
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.

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

