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Post-HBO traject voor leidinggevenden met ervaring met als doel het management van 

kinderopvangorganisaties op een hoger professioneel niveau te brengen door een 

verbeterde inzet van de kwaliteiten van de leidinggevenden. 

Opbrengst:  

 Praktisch leiding kunnen geven aan veranderingsmanagement in een 

kinderopvangorganisatie 

 Meetbare groei van individuele competenties . 

 Kunnen werken op basis van een visie, door middel van een meetbaar plan van 

aanpak 

 In staat zijn om (pedagogische) medewerkers te stimuleren, te laten participeren en 

met behulp van een uitgewerkte IPB-cyclus en bijbehorende coachingaanpak. 

 

Het programma: 

Het programma bestaat uit 4 modulen met in totaal 6 groepsbijeenkomsten en twee extra 

virtual classrooms om tussentijds de resultaten in de praktijk te monitoren en kennis en 

ervaring met elkaar uit te wisselen. 
 

Startmodule:  Talenten van leidinggevenden in de kinderopvang (1 dagdeel) 

Module 1:  Zonder analyse geen doel, zonder doel geen koers! (1 dagdeel) 

Virtual classroom 

Module 2:  Teamontwikkeling (2 dagdelen) 

Module 3:  Modeling in management: veranderen leren zien (2 dagdelen) 

Virtual classroom 
 

Startmodule: Talenten van leidinggevenden in de kinderopvang (1 dagdeel) 

We starten dit veranderingstraject met een persoonlijke 360-graden feedbackscan. Alle 

elementen die aan bod komen binnen dit MiO-traject, zijn terug te vinden in de 360-graden 

feedbackscan. Je creëert op deze manier een 0-meting voor jezelf en op basis van deze 0-

meting kies je je persoonlijke veranderingsdoel.  

Je talenten worden in beeld gebracht en we verkennen de wegen om die beter te 

benutten. We maken daarbij gebruik van Stephan Covey’s derde alternatief: het principe 

van creatieve samenwerking. 
 

Module 1: Zonder analyse geen doel, zonder doel geen koers! (1 dagdeel) 

In veel organisaties valt op dat direct gestart wordt met: missie, visie en doelstellingen. Wat 

heel vaak vergeten wordt is de analyse. Zonder analyse geen doel, zonder doel geen koers. 

Een degelijk uitgevoerde analyse van zowel de interne organisatie als de externe omgeving 

is wezenlijk voor het succes van je organisatie. Communicatie over deze analyse naar 

personeel en ouders is vervolgens de tweede wezenlijke sleutel voor succes!  

 

Tijdens dit dagdeel maak je kennis met verandermanagement, er wordt ingegaan op wat 

verandermanagement precies is en je leert het een en ander over, en van, de historie van 

verandermanagement. Vervolgens wordt ingegaan op de missie en visie van je organisatie 

Ben je tevreden over de missie en visie, worden ze gedragen in de hele organisatie of is er 

hieromtrent nog enige afstemming nodig?  

Als de missie en visie zijn vastgesteld wordt een externe analyse gemaakt, ook hier staat je 

eigen organisatie centraal. De omgevingsinvloeden en de partijen in de directe omgeving 

worden onder de loep genomen en de kansen en bedreigingen die voortvloeien uit deze 

omgevingsfactoren worden op een rijtje gezet. 
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Nadat de externe situatie in beeld gebracht is, is het tijd voor de interne organisatie. Je 

maakt kennis met het integrale diagnosemodel, het 7 ’S model van McKinsey. Je leert hoe je 

dit model kunt gebruiken voor je eigen organisatie en je brengt de eigen situatie ook weer in 

praktijk.   

De sterktes en de zwaktes worden op een rijtje gezet en samen met de geformuleerde 

kansen en bedreigingen worden deze in een SWOT-overzicht geplaatst (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities & Threats). Deze sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 

worden vervolgens in een confrontatiematrix tegen elkaar gezet, waaruit een aantal 

strategische opties voor de komende tijd geformuleerd worden. 

 

Module 2: Teamontwikkeling (2 dagdelen) 

Als voor iedereen duidelijk is wat de doelstellingen en plannen zijn voor de komende tijd, is 

het tijd voor de volgende stap: hoe zorg je ervoor dat alle teamleden hun bijdrage gaan 

leveren aan het beoogde doel. Daarvoor is als eerste het instrument ‘doelgericht 

beoordelen’ ontwikkeld. De individuele teamleden stellen hun persoonlijke doelstellingen die 

een relatie vertonen met de organisatiedoelen binnen de strategische kaart. Hiermee wordt 

een belangrijke bijdrage geleverd aan het creëren van draagvlak voor de gewenste 

veranderingen en koers van de organisatie. 

We houden we ons bezig met de vraag: hoe stuur je als leidinggevende die verschillende 

mensen aan zodat de organisatie doelstellingen worden behaald. Het model ‘situationeel 

leiderschap’ van Hersey en Blanchard staat hierbij centraal.  Daarbij is bijzondere aandacht 

voor de motivatie van medewerkers en de wijze van coaching. En hoe je die inzet  bij het 

voeren van de verschillende (ambitie, functionerings- en beoordelings-) gesprekken binnen 

het IPB; het geven en ontvangen van feedback, professionalisering en het zinvol inzetten van 

het bekwaamheidsdossier. 
 

Module 3: Modeling in management: veranderen leren zien (2 dagdelen) 

In deze module maak je kennis met de veranderstrategieën van organisatiedeskundige Léon 

de Caluwé. We zien inspirerende managers aan het werk en je leert een keuze te maken uit 

een van de strategieën. Je past deze veranderstrategie toe in het vaststellen van je eigen 

veranderplan met bijbehorende interventies. Vervolgens ga je aan de slag met een 

implementatieplan, vanzelfsprekend ook weer voor je eigen organisatie.  

Tot slot staan we stil bij het proces van continu verbeteren van de eigen situatie middels de 

Plan Do Check Act methode van  W. Edwards Deming.  

 

De Scholingsdata 

Ochten Assen Haarlem 

22 okt 13.00 – 16.00 uur 22 okt 19.00 – 22.00 uur 30 okt 19.00 – 22.00 uur 

 4 nov  19.00 – 22.00 uur  4 nov 13.00 – 16.00 uur  5 nov 19.00 – 22.00 uur 

18 nov 13.00 – 16.00 uur 18 nov 19.00 – 22.00 uur 11 nov 13.00 – 16.00 uur 

26 nov 19.00 – 22.00 uur 26 nov 13.00 – 16.00 uur 27 nov 19.00 – 22.00 uur 

 2 dec 13.00 – 16.00 uur  2 dec 19.00 – 22.00 uur  3 dec. 19.00 – 22.00 uur 

 9 dec 19.00 – 22.00 uur  9 dec 13.00 – 16.00 uur 10 dec 13.00 – 16.00 uur 

 

Inschrijven: ga naar onze website www.oino-advies/trajecten  

http://www.oino-advies/trajecten

