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Over de Governancecode Kinderopvang

In de Governancecode Kinderopvang zijn de beginselen van goed 

bestuur vastgelegd, zoals openheid & integriteit, omgevingsbewustzijn  

& participatie. De code is ontwikkeld door de VTOI-NVTK (toezichthouders 

in de kinderopvang) en de bdKO (beroepsvereniging van directeuren in 

de kinderopvang) in samenspraak met de BOinK (Brancheorganisatie voor 

Ouders in de Kinderopvang), de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) 

en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). 

http://www.bdko.nl/kennisdeler/nieuwe-governancecode-kinderopvang/

Over Mirjam Hildebrand

Mirjam is kinderboekenschrijfster, kinder- en jeugdpsycholoog en jonge 

moeder. Tijdens haar studietijd heeft zij 7 jaar in de kinderopvang 

gewerkt en was gefascineerd hoe kinderen zich ontwikkelen. Met veel 

enthousiasme en ervaring werkt zij in haar eigen praktijk 

‘Psychologiepraktijk Hildebrand’. 

Ze is auteur van:

• prentenboek Rumme Rups. 

• prentenboek Opsekopse wereld 

• Voorlopers (deel 1 & 2)

• Gruwelijk spel

https://www.mirjamhildebrand.nl/

beste genodigde

graag nodigen we u van harte uit voor de feestelijke presentatie 
en overhandiging van de Governancecode Kinderopvang aan  
kinderboekenschrijfster, kinder- en jeugdpsycholoog en jonge 
moeder Mirjam Hildebrand. 

De code bevat beginselen van deugdelijk bestuur in  

de sector Kinderopvang.  

Programma
9:00 inloop & ontvangst

9:30  presentatie Governancecode Kinderopvang

9:40   overhandiging Governancecode Kinderopvang  

aan Mirjam Hildebrand

9:45  Mirjam leest voor

10:00 afsluiting

Bent u erbij? Laat ons dit dan weten via: bureau@bdko.nl 

o.v.v. overhandiging governancecode KO.

Met vriendelijke groet,

Geert van der Tang      

VTOI-NVTK       

      

Johan Vriesema

bdKO

Governancecode Kinderopvang (pdf)

Website Mirjam Hildebrand

http://www.bdko.nl/kennisdeler/nieuwe-governancecode-kinderopvang/
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Over

VTOI-NVTK

VTOI-NVTK vertegenwoordigt intern toezichthouders uit de sectoren 

kinderopvang en onderwijs. Wij geven het toezichthouderschap  

een stem en maken ons hard voor de continuïteit en kwaliteit van  

de ontwikkeling van iedereen!

www.vtoi-nvtk.nl  |  bureau@vtoi-nvtk.nl  |  079 - 36 38 104

bdKO

De beroepsvereniging directeuren kinderopvang (bdKO) heeft tot 

doel ondersteuning te bieden aan directies van kinderopvang-

ondernemingen teneinde een innovatief, competent, transparant en 

integer management te realiseren en te handhaven.

www.bdko.nl  |  bureau@bdko.nl  |  079 -  363 81 02
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