
REDACTIONEEL
KARAKTERIsTIEK
Het bestuurs- en directietijdschrift BBMP voor de kinderopvang neemt met ingang van april 2016 een nieuwe wending. Een verdere 
integratie van kinderopvang en primair onderwijs wordt door vele initiatieven en door de overheid bepleit, waardoor de grenzen 
tussen beide soorten voorzieningen in zekere zin vervagen en beide voorzieningen meer in elkaar gaan overlopen. De doorgaande 
begeleiding, opvoeding en educatie van kinderen wordt straks de regel. De besturen en het management van die kindcentra waarin 
kinderopvang en onderwijs verenigd zijn, zullen zich kennis en expertise moeten verwerven. Het vernieuwde tijdschrift Kindcentrum 
BBMP speelt op die behoefte in en zal in iedere editie discussie en debat stimuleren, verslag doen van praktijkervaringen en 
informatie en kennis bieden die toegepast wordt in de leiding van de kindcentra.
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Directies, raden van bestuur, raden van toezicht en het management kader binnen kinderopvangorganisaties.
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De digitale nieuwsbrief van bbmp 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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#1 Jeugdzorg dinsdag 3 december 2019 dinsdag 7 januari 2020

#2  Babynummer dinsdag 4 februari 2020 dinsdag 3 maart 2020

#3  Bredeschool/Duurzaamheid dinsdag 7 april 2020 dinsdag 5 mei 2020

#4  Opleidingspecial dinsdag 26 mei 2020 dinsdag 23 juni 2020

#5  Leve het Jonge Kind dinsdag 18 augustus 2020 dinsdag 15 september 2020

#6  ICT dinsdag 13 oktober 2020 dinsdag 17 november 2020


