
Masterclass strategie, 
bedrijfsvoering & financiën 
in een kindcentrum

Voor leiders van een kindcentrum, 
schoolleiders en managers
kinderopvang



En hoe maak je hierin
de juiste keuzes? 

De praktijk laat zien dat de
ene organisatie duidelijk
succesvoller is dan de
andere. Ligt dat alleen aan
de omgevingsfactoren? Wij
denken van niet. 

Volgens ons valt er nog veel
te leren en ontdekken in het
maken van de juiste
afwegingen bij het vertalen
van je idealen naar de
inrichting en sturing van je
bedrijfsprocessen.

Nut en noodzaak van visie
en vertaling naar strategie
Inrichting van de
organisatie (structuur en
processen)
Wet- en regelgeving,
financiering en
verdienmodel in
kinderopvang en onderwijs
Planning & control,
effectieve (financiële)
sturing en
risicomanagement
Externe factoren van
invloed op de
bedrijfsprestaties; het nut
van onderzoek

Wat valt er te
kiezen bij het
inrichten van je
kindcentrum?

Thema's

Zonder visie, heb je geen
noodzaak om te sturen!

Bas Vermeulen, 
kern ontwikkelaar Masterclass



De rode draad is een
businesscase voor een nieuw
op te zetten kindcentrum.
Alle inhoudelijke thema's zijn
hieraan gekoppeld.  

Je wordt geprikkeld en
uitgenodigd om je visie en
standpunt te bepalen en te
te reflecteren op ander
invalshoeken. 

Daarnaast is er tijd en
aandacht voor je eigen
praktijk.  

Het maximum aantal
deelnemers is veertien, het
minimum is tien. Van de
deelnemers wordt HBO
werk- en denkniveau
verwacht. 

Opbouw

De Masterclass bestaat uit
drie trainingsdagen,
intervisie en individuele e-
coaching. 

Je sluit af met een Proeve
van bekwaamheid. Het is
een criterium gericht
interview waarin je
portfolio wordt besproken
met onder andere
voorbeelden van
wat is geleerd of ervaren
in de eigen werkomgeving
en een reflectie op
professionele en
persoonlijke ontwikkeling.



We nemen binnen twee dagen contact met je op 
 en bevestigen onze afspraken per 

e-mail. De algemene voorwaarden van  de orde
van Organisatieadviseurs zijn van toepassing. Die

vind je op onze website. 

Secretariaat Bureau Kikken
bureau@bureaukikken.nl

+31(0)485 - 346369

Voor meer

 informatie

Investering
De prijs voor een Masterclass open
aanbod bedraagt 2226 euro per
persoon, BTW vrijgesteld, incl. locatie
kosten, bureaukosten en materialen.
Bij een in company traject maken we
een offerte op maat. 

De herregistratiewaarde van de
Masterclass bedraagt voor het
Schoolleidersregister PO 35%
(volledige thema Regie en strategie). 


