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                                                                Leiding geven in de 

            kinderopvang  
 

Kinderopvangorganisaties worden geconfronteerd met stevige veranderingen. Zo is er een grote 

druk om zo efficiënt mogelijk te functioneren ten gevolge van de terugloop van de overheids- 

vergoeding aan ouders voor kinderopvang. Tegelijkertijd is er een sterke regelgeving binnen de 

kinderopvang en moet er kwalitatief op hoog niveau gewerkt worden. Dit vraagt veel van de 

medewerkers en bovenal van het management op alle lagen. Het is dus hoog tijd om te zorgen 

dat je als leidinggevende je kennis en vaardigheden aanvult om deze veranderingen goed te 

kunnen managen. 

OinO biedt nu een tweetal op maat gemaakte opleidingstrajecten voor leidinggevenden in 

kinderopvangorganisaties. Het ene traject is specifiek bedoeld voor leidinggevenden met een 

aantal jaren ervaring, het andere traject is bestemd voor beginnende leidinggevenden. Het doel 

van beide trajecten is om het management van kinderopvangorganisaties op een hoger 

professioneel niveau te brengen en ze beter uit te rusten met veranderkwaliteiten.  
 

Programma 

In 6 bijeenkomsten van eind oktober tot medio december, worden bij beide trajecten de volgende 

modulen behandeld: 

 Talenten van leidinggevenden in de kinderopvang 

 Teamontwikkeling 

 Modeling in management: veranderen leren zien 

Voor ervaren leidinggeven is een extra module ‘Zonder analyse geen doel, zonder doel geen 

koers!’. De modulen worden afgewisseld met een tweetal E-learning bijeenkomsten in de vorm van 

een virtual classroom, waarbij de toetsing aan de praktijk en het uitwisselen van kennis centraal 

staan. 
 

Leidinggeven in de kinderopvang 

Voor wie: Startend en ervaren lager- en middenmanagement in Welzijn en Kinderopvang  

Tijd: 6 dagdelen in de periode eind oktober tot medio december 

Locaties: Assen, Ochten en Haarlem 

Trainers: De leergang staat onder leiding van Anneke Luijten van OinO-Advies Zij zal vanuit 

haar managementachtergrond,  expertise en ruime werkervaring in het kleuter- en 

basisonderwijs vooral de praktische en uitvoerbare kant belichten, zodat je er direct 

mee aan de slag kunt. 

Investering: € 1.495,- voor het hele traject. Hiervan kun je 50% gesubsidieerd krijgen via de 

Stimuleringsregeling Trainingen Leidinggeven Welzijn en Kinderopvang van het FCB. 

Wij helpen je bij de aanvraag. 

Programma: Bel of mail ons om het uitgebreide programma op te vragen. 

Certificaat: Ten behoeve van je bekwaamheidsdossier ontvangt u een certificaat van deelname. 

Inschrijven: Rechtstreeks via onze website www.oino-advies.nl.  

Limiet: Minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per locatie. 
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