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Alle kinderen vinden leren leuk – dat is de gedachte 
achter Squla. Het online leerprogramma maakt 
leren leuker én makkelijker door leermiddelen 

beter aan te laten sluiten bij de belevingswereld 
van kinderen. Het oefenplatform is niet meer 

weg te denken uit de Nederlandse huiskamers 
en de ambities zijn groot. Een analytische en 
ondernemende Finance Director ondersteunt 

Squla in de verdere groei.
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NIET MEER WEG TE DENKEN 
UIT HET ONDERWIJS

H
et online leerplatform is in 2010 
ontstaan als initiatief van een 
vader die een kans zag om het 
onderwijs te ondersteunen 
vanuit huis door slim gebruik te 

maken van de technologie van nu. Hij ontwikkelde 
samen met een aantal leerkrachten en game-
developers een leerplatform dat optimaal aansluit 
bij de belevingswereld van kinderen. Zij kunnen 
door Squla oefenen met lesstof op een computer, 
tablet of telefoon aan de hand van games, video’s en 
quizzen. En ouders krijgen inzicht in de resultaten en 
ontwikkeling van hun kind in een speciaal voor hen 
ontwikkeld dashboard.

Squla is ingericht als hulpmiddel voor 
kinderen en hun ouders naast 

het onderwijs, maar wordt ook 
gebruikt door leerkrachten 
in de klas. Daarmee draagt 
Squla actief bij aan de 
verdere ontwikkeling 
en digitalisering van het 
onderwijs én stimuleert 
de samenwerking tussen 

ouder, kind en leerkracht. Een 
drie-eenheid die bepalend is 

voor het plezier en resultaat van 

kinderen op school. Docenten kunnen gratis gebruik 
maken van Squla en inmiddels zijn al meer dan 60% 
van de Nederlandse basisscholen aangesloten op 
het online leerplatform. Squla verzamelt feedback 
bij de leerkrachten en zij adviseren Squla aan ouders 
wanneer kinderen extra ondersteuning of stimulans 
kunnen gebruiken.

EEN BEGRIP IN IEDER GEZIN EN ELKE KLAS
Het verdienmodel van Squla is simpel. Ouders 
kunnen online abonnementen afsluiten voor een 
jaar, halfjaar of maand. Op dit moment spelen meer 
dan 140.000 kinderen Squla thuis en elke dag maken 
meer kinderen kennis met het platform via vriendjes 
of op school. Zo heeft Squla in korte tijd een unieke 
positie in de markt bemachtigd. Maar dat betekent 
niet dat de ambities zijn verminderd: Squla’s missie 
blijft om alle kinderen vooruitgang te laten boeken via 
haar unieke Leuk Leren aanpak.

Bij het realiseren van de Nederlandse en 
internationale groeiambities wordt Squla met zowel 
financiële middelen als kennis ondersteund door 
de internationale investeringsmaatschappij Levine 
Leichtman Capital Partners. De Finance Director zal 
een belangrijke rol innemen in de samenwerking  
met LLCP en andere aandeelhouders om de ambities 
van Squla te realiseren.

Digitale technologie heeft de kracht 
om sectoren voor altijd te veranderen. 
Squla is die disrupter in het onderwijs. 
Het revolutionaire platform biedt 
kinderen de mogelijkheid om lesstof 
zich spelenderwijs eigen te maken. 
Zo maakt Squla leren leuker en 
makkelijker – en dat zorgt voor meer 
zelfvertrouwen en betere resultaten.

“We willen groeien 
door ons bereik te 

vergroten, ons product 
te verbeteren en lifetime 
te verhogen. Dat vereist 

investeringen. De Finance 
Director brengt in kaart 
en bepaalt welke keuzes 
we wanneer moeten en 

kunnen maken om dat te 
realiseren.”
Serge Bueters,

CEO Squla
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D
e Finance Director speelt een 
sleutelrol in het realiseren van de 
groeiambities door (financiële) 
data overal in de organisatie 

leidend te maken. Hij/zij faciliteert en 
stimuleert duurzame groei door de juiste 
data te verzamelen, analyseren en vertalen 
naar tastbare stuurinformatie, zodat iedereen 
binnen Squla altijd tot de juiste, weloverwogen, 
beslissingen komt.

Om dat te realiseren richt de Finance Director 
een strakke financiële organisatie in en stuurt 
een klein team aan dat bestaat uit een 
Boekhouder en Controller. Samen met hen 
zorgt de Finance Director dat overal in de 
organisatie de juiste rapportages, analyses en 
forecasts beschikbaar zijn om dagelijks te 
sturen op actuele performance. Hij/zij optimali-
seert bestaande processen en systemen en 
richt nieuwe in waar nodig. Naast het interne 
team schakelt de Finance Director met diverse 
externe accounting en audit contacten en 
bouwt sterke relaties op met invloedrijke 
(vendor)partners, banken, en aandeelhouders.

Daarnaast zorgt de Finance Director voor een 
optimale financiële operatie binnen Squla. Hij/
zij kent en begrijpt de dynamiek, funding en 
kapitaalstructuren binnen een snelgroeiende 
scale-up en houdt deze intact door op basis van 

liquiditeits- en risicoanalyses te bepalen of, 
waar en hoeveel geld er geïnvesteerd kan 
worden in de operatie en verdere groei.

Verder speelt de Finance Director een sleutelrol 
in het vormgeven van de toekomst van Squla. 
Hij/zij wordt actief berokken bij strategische 
projecten, waaronder de overname van externe 
partijen en het aangaan of uitbouwen van 
samenwerkingen met partners en leveranciers. 
Hij/zij combineert up-to-date finance en legal 
kennis met een sterke business sense en 
onderhandelingsskills om altijd het beste 
scenario voor Squla te realiseren. Daarnaast 
verzamelt en analyseert de Finance Director 
data om de winstgevendheid van nieuwe 
producten en diensten te voorspellen en 
adviseert op basis hiervan het MT over de 
strategische richting van de organisatie.

De snelle groei van Squla vraagt om een 
Finance Director die niet bang is om te 
pionieren. Dat betekent dat hij/zij niet alleen 
risico’s in kaart brengt, maar ze ook durft te 
nemen. De rol en het team van de Finance 
Director groeien evenredig mee met de 
organisatie. Dat biedt een interessant toekom-
stperspectief waarin ook participatie een 
mogelijkheid is. Hij/zij rapporteert direct aan 
CEO Serge Bueters. Andere MT leden zijn de 
CCO Tijntje Louwers en de CPO Peter Hofstede.
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KANDIDAATSPROFIEL

ERVARING
  Minimaal 7 jaar relevante 

werkervaring met een brede  
finance scope, idealiter ook  
in een snelgroeiende (private  
equity funded) scale-up.

  Leidinggevende ervaring
  WO opgeleid, bij voorkeur in 

Accounting, Economie of Finance
  Accounting, analytische en 

modelling skills. Ervaring met M&A 
en bankfinanciering (inclusief 
documentatie) is een pre

  Onderhandelingservaring en 
diepgaande legal contractkennis

PERSOONLIJKHEID
  Gestructureerd, nauwkeurig 

en goed georganiseerd
  Communicatief sterk
   Zelfstandig
  Professioneel en 

representatief
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VIVIAN LINKER
Consultant bij Top of Minds Digital Executives

vivianlinker@topofminds.com

CONTACT
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