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Beloftes aan het kind
h  We willen dat alle kinderen gelijke kansen hebben om hun eigen talenten te ontwik

kelen. We hebben oog voor de potentie van elk afzonderlijk kind.
h We bieden een veilige, gezonde en kansrijke omgeving voor elk kind van 0 tot 13 jaar. 
h  We willen een doorgaande leer en ontwikkellijn voor alle kinderen. We werken vanuit 

één pedagogischdidactische visie voor kinderopvang en primair onderwijs, per locatie 
afgestemd op de betreffende doelgroep(en). We maken overgangen zo vloeiend moge
lijk en zoeken naar flexibiliteit over bestaande groepsindelingen heen. We differentiëren 
naar elk individuele kind maar wel vanuit elk kind als deel van de groep van leeftijd
genoten met veel ruimte voor vriendschappen. Elk kind vindt de juiste plek in het  
vervolgonderwijs. 

h  We willen voor elk kind een rijk dagprogramma aanbieden met sport, cultuur, techniek, 
natuur, begeleiding en nabije zorg en met een goede balans tussen inspanning en ont
spanning. We realiseren een breed palet aan diverse kindvoorzieningen. 

h  We werken vanuit partnerschap met de ouders van het kind. We vertrekken vanuit de 
gedeelde verantwoordelijkheid die we samen met de ouders hebben voor het welzijn 
en de ontwikkeling van het kind. We ontzorgen ouders zodat zij werk en zorgtaken met 
een gerust hart kunnen combineren. 

Focus op continue verbetering van de kwaliteit
h  We werken aan een voortdurende en systematische verbetering van de kwaliteit van 

primair onderwijs en kinderopvang. We investeren in continue kwaliteitsverbetering en 
monitoren de ontwikkeling van de opbrengsten voor kind en ouder. 

h  Als team van medewerkers uit kinderopvang en primair onderwijs werkt elke locatie en 
elk bestuur aan een duurzame ontwikkelagenda met een meerjarenplan. Er is ruimte 
voor maatwerk per locatie. 
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In de buurt gebeurt het; 
onderwijs en kinderopvang samen voor gevarieerde en inclusieve voorzieningen

h  Wij werken aan een mix van voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar waar kinderen 
samen spelen, zich ontwikkelen, leren en anderen ontmoeten. 

h  We zetten maximaal in op kansengelijkheid voor de kinderen zodat het niet uitmaakt 
waar je wieg staat. Kindcentra zijn een belangrijke voorziening in de wijk of (bij de) kern. 
In de buurt gebeurt het. Wij willen dat elk kind mee kan doen en in contact met anderen 
onderdeel is van de samenleving. 

h  Het kindcentrum is daarin een van de vormen welke een totaal en geïntegreerd aanbod 
biedt op het gebied van educatie, kinderopvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd. 
We werken als professionals vanuit kinderopvang en primair onderwijs samen als één 
team. Samen met medewerkers van jeugdzorg, jeugdhulp en schoolmaatschappelijk 
werk geven we vorm aan een interprofessionele samenwerking in het belang van kind 
en ouder. 

h  Samen met gemeenten zetten we in op het voorkomen van achterstanden bij kinderen 
en op het vergroten van de kansengelijkheid voor kinderen. 

Goed werkgeverschap
h  We vergroten de mogelijkheden tot functiedifferentiatie, verdere professionele 

ontwikkeling, scholing en interne doorstroom.
h  We zorgen voor volwaardige fulltimebanen voor diegenen die dat wensen, ook  

voor professionals in de buitenschoolse opvang.
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