
Tweedaags leercollectief 

Leiderschap in 
samenwerking  
voor managers in kinderopvang en 
schoolleiders in het basisonderwijs

Kinderopvang en onderwijs 
werken steeds meer met 
elkaar samen. De droom 
om het beste voor kinderen te 
creëren verbindt. Toch is het in de 
praktijk soms lastig. De verschillen in 
beleving en cultuur kunnen groot zijn. 
Soms speelt onvoldoende kennis over de 
branche van de samenwerkingspartner een 
rol. Ondanks goede wil, leidt het samenwerken 
tot ‘gedoe’, onbegrip en frustraties bij medewerkers. 
Daardoor kan en stagnatie in de voortgang ontstaan. 
Dat is niet wat je wilt! We slaan met jou een brug tussen 
nu en de toekomst en gaan het ‘echte’ gesprek aan. Zonder 
schuren geen glans. Om te leren, ontwikkelen moet je willen pijn 
lijden of op je smoel durven gaan. 

We gaan niet uit de weg wat spannend is. We zorgen dat er beweging 
komt. Dat al het talent wordt gebruikt. We geloven in de kracht van het 
collectief. Als je samen iets wilt, komt het er. In een tweedaags leercollectief 
voor managers in de kinderopvang en/of schoolleiders in het basisonderwijs leren 
deelnemers overeenkomsten en verschillen in cultuur en beleving te duiden. Ze 
kennen hun valkuilen, weten hoe ze daar binnen hun context het best mee om kunnen 
gaan. Ze zetten hun invloed nog beter in en geven leiding aan hun plan om de volgende 
stap te zetten in de samenwerking. 



De deelnemers kijken vanuit een ander 
blikveld naar zichzelf, de relaties en 
hun organisatie. Zelfreflectie en samen 
reflecteren zijn belangrijke onderdelen 
van de training. Als dat nodig is voegen 
we extra kennis over de branche van de 
samenwerkingspartner toe.  

We hebben de blik op ‘vooruit’, op de 
stappen die kunnen worden gezet in de 
praktijk. Er is ruimte om te experimenteren 
in denken en doen. We dagen de 
deelnemers uit om van de gebaande 
paden af te wijken onder andere 

met behulp van creatieve en actieve 
werkvormen. Fouten maken mag.
Een korte voorbereidingsopdracht en een 
verwerkingsopdracht zijn onderdeel van 
de inbreng van de deelnemers. 

De deelnemers hebben ‘voorgedacht’ 
en wij kunnen ons hierdoor optimaal 
voorbereiden. De verwerking en borging 
is een punt van aandacht waar we graag 
over mee denken. 

Tweedaags leercollectief

Aanpak 

Voor meer informatie over Bureau Kikken 
www.bureaukikken.nl 

In het leercollectief zijn de deelnemers aan de slag met 
hun praktijk. Dat kan samenwerking zijn in elk stadium: 
beginnend, gevorderd of als kindcentrum. We sluiten aan 
bij de ontwikkeling van de deelnemers.  



Tweedaagse training

Dag 1
Tweedaagse training

Dag 2
• Waar staan we als organisatie 

en als individu in de 
samenwerking? Welke impact 
willen we hebben?

• Welke overeenkomsten 
en verschillen delen we? 
Welke gemaakte beelden 
(framing) gebruiken we in de 
communicatie?

• Welke mate van verbinding en 
verplichting gaan we aan? Wat 
verwacht de ander?  

• Belangen: samen werken of 
samen vechten, wat doet dat 
met ons en hoe gaan we er 
mee om?

• Mogelijkheid om de ander te 
beïnvloeden? Hoe doen we 
dat? Oefenen. 

• Samen een analyse maken van 
de eigen praktijk aan de hand 
van een model.

• Vooruit: welke acties gaan we 
uitvoeren? Wie kan daarin een 
maatje zijn? Hoe geven we 
dat vorm? 

• Wat betekent dit voor de 
deelnemer en voor de 
organisatie? Wat is geleerd en 
hoe houden we dat samen vast?

“Samen tot en door     
  het gaatje gaan”

De training wordt verzorgd door ervaren 
organisatie ontwikkelaars met branche-
ervaring in onderwijs en kinderopvang. 

We ontwikkelen de inhoud en vorm die 
leidt tot de impact die jij nodig hebt om 
je uitdagingen te realiseren. Onderstaand 
een indruk van het programma.



De ervaring leert dat het de meeste impact heeft 
als twee dagen aansluitende dagen training wordt 
gevolgd. Van de deelnemers wordt verwacht 
dat ze HBO werk- en denkniveau hebben.  
De studiebelasting voor de deelnemers is 
in totaal maximaal 2,5 dag. We maken 
een offerte op maat en bieden de 
training BTW vrijgesteld aan.

Tweedaags leercollectief

Praktisch

Voor meer 

informatie
We nemen binnen twee werkdagen contact met je op 

en bevestigen onze afspraken per e-mail. De algemene 
voorwaarden van de Orde van Organisatieadviseurs zijn 

van toepassing. Zij staan op onze website.

Secretariaat Bureau Kikken 
   bureau@bureaukikken.nl

  +31(0)485 - 346369

Henriëtte Kikken
   henriettekikken@bureaukikken.nl

  +31(0)6-51711380

Dankzij het CRKBO keurmerk is 
deze training vrijgesteld van btw.


