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WELKOM
Waar mensen voor je openstaan,
de deur wijd opengooien,
naar je vragen, naar je luisteren,
willen weten wie je bent,
daar voel je je welkom.
Waar mensen respect hebben
voor jou en voor je mening,
je niet uitlachen maar accepteren,
je waarderen zoals je bent,
daar voel je je welkom.
Waar mensen je troosten
als je verdriet hebt,
zomaar begrijpen en aanvoelen
hoe je eraan toe bent,
daar voel je je welkom.
Waar mensen in je geloven
en op je rekenen,
je zien zitten, op je bouwen,
je hun zorgen toevertrouwen,
daar voel je je welkom.
Waar mensen zó met je omgaan,
daar voel je je eigenlijk méér
dan welkom; daar voel je je thuis.
(Greet Brokerhof-van der Waa)
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1. VOORWOORD
Met veel enthousiasme presenteren we hierbij het nieuwe strategisch plan voor CBO Noardwest
Fryslân onderwijs en kinderopvang (CBO-NWF). Toen we vorig jaar in maart de werkgroep vormden
om tot een nieuw plan te komen, konden we alleen maar dromen van het resultaat dat nu voor je ligt.
De trots die ik persoonlijk ervaar, zit ’m niet alleen in het eindresultaat. Ook – en misschien wel
vooral – in de weg ernaartoe: een inspirerend bottum-upproces waarin we met elkaar ontzettend
hard hebben gewerkt. Waarin we duidelijk inhoud hebben weten te geven aan wat wij bij CBO-NWF
verstaan onder goede opvang en goed onderwijs, en waarin we tot een heldere strategie zijn
gekomen om daaraan optimaal invulling te geven.
We hielden een medewerkersenquête. Kwamen bijeen in brainstromsessies. Hielden de hoofdthema’s en onze kernwaarden opnieuw tegen het licht. We haakten een externe partner aan om
in inspirerende workshops helder te krijgen: waar staan we nu en waar willen we met elkaar naartoe? We gingen aan het werk in subwerkgroepen, gevormd door collega’s uit alle geledingen van
CBO-NWF. Per thema onderzochten we de belangrijkste speerpunten en werkten we doelstellingen uit.
De reflectie op de uitkomsten leidde uiteindelijk tot dit strategisch plan. Het plan dat ons de
komende jaren richting geeft en ons als organisatie, locaties en medewerkers met elkaar verbindt.

Vertaling naar de praktijk
De volgende uitdaging is het concretiseren van het plan in onze dagelijkse praktijk. Het realiseren
van de doelstellingen waaraan ieder van ons zich heeft gecommitteerd. Bij de vertaling naar de
verschillende IKC-jaarplannen heeft elke locatie – binnen de kaders van het strategisch plan –
de vrijheid van een eigen ‘couleur locale’. Met andere woorden: passend bij de populatie (de kinderen,
de ouders/verzorgers), het team en de omgeving, geeft elk IKC zijn eigen kleur aan de manier waarop
het strategisch plan wordt uitgevoerd.
Samen met iedereen die aan het plan heeft meegebouwd, ben ik ervan overtuigd dat wij er met
elkaar, met lef, vertrouwen en volop in beweging, in slagen de best mogelijke ontwikkeling te
realiseren voor alle kinderen die aan onze IKC’s zijn toevertrouwd. Dat we ze een basis bieden
waar ze later met plezier op terug kunnen kijken en van kunnen zeggen: ‘Het heeft me mede
gevormd tot de persoon die ik nu ben.’
Teo S. de Groot, bestuurder,
maart 2022
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2. CBO NOARDWEST FRYSLÂN IN DE WERELD
2.1 MISSIE
Door een unieke samenwerking tussen opvang en onderwijs realiseren wij de best mogelijke
ontwikkeling voor ieder kind.

2.2 VISIE
Onze visie zien we in de praktijk vertaald in samenhangend leren, samenwerkend leren en spelend
leren. Voor het realiseren van de missie en visie zorgen we er de komende jaren voor dat op al
onze locaties het volgende geldt:
•W
 ij bieden de kinderen een gevarieerd aanbod als het gaat om de ontwikkelgebieden ‘kwalificeren’,
‘socialiseren’ en ‘personaliseren’, in een doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar.
-D
 e kinderen leren samen en leren in samenhang anderen te begrijpen.
-D
 e kinderen leren een bewuste bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst en goed
samenleven.
-D
 e kinderen leren om te gaan met verschillen en teleurstellingen, ze leren weerstand te
bieden en eigen, gefundeerde beslissingen te maken.
•O
 nze medewerkers zijn bekwaam en bevoegd, en zijn in staat vanuit de kernwaarden te reflecteren
op hun eigen functioneren.
•P
 assend onderwijs en passende opvang zijn ondersteunend aan het realiseren van de best
mogelijke ontwikkeling voor ieder kind.
•D
 e kwaliteit van het onderwijs en de opvang is voldoende, gebaseerd op de criteria die de overheid en de inspectie daaraan stellen.
• Wij dragen bij aan een duurzame wereld, in ons onderwijs, onze opvang en onze bedrijfsvoering.
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2.3 KERNWAARDEN
De komende drie jaar staan in het teken van ontwikkeling – de ontwikkeling van de kinderen op
onze integrale kindcentra (IKC’s), én van onze medewerkers en ons onderwijsconcept. In dat kader
vragen wij van onze medewerkers een proactieve houding die aansluit bij onze drie kernwaarden:
vertrouwen, lef en beweging.

Vertrouwen
Vertrouwen in onszelf, de ander en de wereld om ons heen is de natuurlijke basis voor al ons
handelen. Iedereen doet ertoe en mag er zijn.

Lef
Wij zijn niet bang om te veranderen als dat de ontwikkeling van de kinderen op onze IKC’s ten
goede komt. Wij sluiten aan bij maatschappelijke ontwikkelingen, blijven kritisch en durven onze
nek uit te steken en uitzonderingen te maken.

In beweging
Wij blijven onszelf voortdurend ontwikkelen, reflecteren op ons eigen handelen en dat van de
ander, en zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie. Wij bewegen mee met de veranderingen in
de samenleving en de wereld om ons heen.

2.4 DE WERELD OM ONS HEEN
De wereld om ons heen verandert continu, ontwikkelingen volgen elkaar in steeds hoger tempo
op. Voor welke banen leiden we toekomstige generaties op? Wat is er nodig om in de wereld van
morgen je eigen weg te vinden, gelukkig en succesvol te zijn? In een samenleving die voortdurend
in beweging is, zijn internationale, landelijke en regionale trends en ontwikkelingen direct of indirect
van invloed op de toekomst van de kinderen op onze IKC’s, en daarmee op onze opvang, ons onderwijs en onze strategische koers voor de komende jaren.

Verstedelijking vs trek naar rurale gebieden
Voor corona de wereld in zijn greep had, constateerden we vanuit de dorpen een trek naar de stad.
Op dit moment zien we, mede door het concept ‘thuiswerken’ en de oververhitte woningmarkt,
dat men vanuit de grote steden juist weer meer naar ‘de provincie’ trekt. Ook in Fryslân nemen
we die trend waar: gezinnen vertrekken uit het westen om zich hier in het noorden te settelen.
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In de dorpen zien we dat nog niet vertaald in een groei van
de kinderaantallen op onze locaties. Daarbij speelt mee dat
een stad als Leeuwarden veel aantrekkingskracht heeft.
Er ontstaan nieuwbouwwijken en allerlei voorzieningen op
het gebied van onder andere cultuur en onderwijs en zorg zijn
er binnen handbereik. Ook is van invloed dat in verschillende
dorpen meerdere onderwijsorganisaties primair onderwijs
aanbieden. De onderlinge concurrentie van meerdere scholen
in één dorp versterkt de ontwikkeling dat de kinderaantallen
op een aantal van onze locaties afnemen.

Digitalisering en technologie
Door steeds verdergaande digitalisering en technologie op
het gebied van communicatie, lijkt de wereld steeds kleiner te
worden. Kennis en informatie kunnen steeds sneller worden
gedeeld. Maar niet alleen als het gaat om communicatie,
ook op andere gebieden dienen nieuwe ontwikkelingen zich
aan. Veel kinderen zullen later solliciteren naar functies die
op dit moment nog niet eens bestaan.
In de 21ste eeuw gaat het om meer dan kennis alleen.
Om je staande te houden in de snel veranderende wereld,
heb je naast kennis ook inzicht en bewustwording nodig
voor wat betreft de wereld om je heen. Je moet buiten
de kaders kunnen denken en het is van belang een
onderzoekende, verantwoordelijke en kritische houding
te ontwikkelen. Wij zien het als onze opdracht om kinderen
te leren de digitale en technologische mogelijkheden te
benutten en ze vaardigheden te laten ontwikkelen die nodig
zijn voor een gelukkig en succesvol leven in de wereld van
morgen. Verder zien we dat social media steeds meer een
plek krijgen in de communicatie tussen ouders/verzorgers,
kinderen en onze leerkrachten.
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Globalisering en schaarste
Kinderen van nu groeien meer en meer op als wereldburger; samenlevingen kunnen niet los
worden gezien van de internationale context. Thema’s als multiculturaliteit, diversiteit en meertaligheid staan ook in het onderwijs hoog op de agenda en zijn niet meer weg te denken uit ons
curriculum.
We zien dat er uit het oosten van Europa arbeidskrachten naar onze regio trekken, samen met hun
gezinnen. De instroom van buitenlandse kinderen op onze IKC’s brengt uitdagingen met zich mee,
onder meer als het gaat om taal. Aan ons de taak om ook voor deze ‘nieuwkomers’ een goed en
toegankelijk aanbod voor opvang en onderwijs te organiseren.
Verder neemt de omvang van de diensteneconomie toe. Gekwalificeerd personeel wordt steeds
schaarser. De technologie en het bedrijfsleven ontwikkelen zich sneller dan het onderwijs kan
bijhouden. Dit vraagt flexibiliteit van ons als werkgever: we moeten kunnen omgaan met diversiteit,
over de grenzen van ons eigen vak heen kunnen kijken, et cetera. In het onderwijs en de opvang
hebben we al te maken met een personeelstekort. Het is aan ons om onszelf te positioneren als
een prettige en goede werkgever, waar medewerkers volop kansen krijgen zich persoonlijk te
ontwikkelen.

De prestatiemaatschappij en interactie met elkaar
We leven in een maatschappij waarin prestaties meetbaar en zichtbaar zijn. Dat begint al op
school, met beoordelingen door middel van cijfers. De nadruk op toetsen en resultaten kan voor
stress en faalangst zorgen. Ook ouders/verzorgers koesteren hoge verwachtingen. Onderwijs
gaat echter over heel veel meer dan resultaten alleen; wij begeleiden de kinderen optimaal in hun
leerproces en blijven de samenwerking en verbinding met de ouders/verzorgers zoeken.
Door corona werden we gedwongen in relatief korte tijd onderwijs op afstand in te richten,
met digitale middelen. Daarin zijn we goed geslaagd – ook online kan informatie goed worden
overgebracht. Toch is een van de belangrijkste conclusies die we uit de periode van onderwijs
op afstand hebben getrokken, dat de kinderen én de leerkrachten de onderlinge interactie
hebben gemist. Leren doe je ook samen, met elkaar. De uitdaging ligt in het vinden van een
goede combinatie tussen fysiek onderwijs in de klas enerzijds, en de inzet van digitale middelen
anderzijds.
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Klimaatverandering
De gevolgen van klimaatverandering worden steeds sterker zichtbaar en hebben op termijn
groot effect op iedereen. Het onderwijs heeft de pedagogische taak hierover met de kinderen
de dialoog aan te gaan. Wat betekent het voor hen? Hoe kunnen we er met elkaar positieve
invloed op uitoefenen? We vinden het belangrijk dat onze locaties samen met de kinderen werk
maken van een duurzame schoolomgeving, waarbij de kinderen de ruimte krijgen om te praten
over hun zorgen, gevoelens en ideeën rondom klimaatverandering en andere belangrijke kwesties.
We zoeken daarin ook de samenwerking met externe partners als SPARK en Circulair Friesland.

Vergrijzing, gezondheid en zorg
Net als verstedelijking brengt vergrijzing dalende kinderaantallen op onze locaties met zich
mee. In breder, maatschappelijk verband zal er door de toenemende vergrijzing in de toekomst
meer aandacht en zorg nodig zijn voor ouderen in onze samenleving. Ook de arbeidsmarkt zal
veranderen, ouderen en vrouwen zullen er een steeds groter deel van uitmaken. In het onderwijs
spelen we ook op dit soort ontwikkelingen in. Burgerschapsvorming brengt kinderen de kennis,
vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en later actief in de samenleving mee te
kunnen doen.

12
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3. IDENTITEIT EN WAAR WE VOOR STAAN
Kinderen hebben recht op een zo goed mogelijke start. Ouders/verzorgers zijn de eerste en
belangrijkste opvoeders om daarvoor te zorgen. Als professionals leveren wij een belangrijke
aanvulling, ouders/verzorgers vertrouwen ons hun kinderen daarin toe. Dat vraagt van ons de
kinderen te zien in al hun facetten en mogelijkheden. Het vraagt van ons verantwoordelijkheid
te nemen en een veilige omgeving te bieden waarin de kinderen zich gezien voelen en tot
ontwikkeling kunnen komen. Als professionals hebben wij een belangrijke rol in deze vroege
ontwikkelingsfase. Wij laten een kind nooit vallen. Wij stellen alles in het werk om het beste in
alle kinderen naar boven te halen en ze zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontdekkingstocht.

3.1 PEDAGOGISCHE OPDRACHT
Goed onderwijs en goede kinderopvang starten altijd vanuit het appel dat kinderen op ons doen.
Elk kind is uniek en vraagt om een eigen benadering en een eigen structuur. De kunst van het
onderwijzen en stimuleren van ontwikkeling is kinderen naar de wereld om zich heen te laten
kijken vanuit de nieuwsgierige, onderzoekende en verwonderende houding die in hen aanwezig is.
Onderwijs en opvang gaan uit van de mogelijkheden van kinderen. We observeren, stellen vragen,
dagen uit en kijken met de kinderen mee. We leren kinderen erop te vertrouwen dat ze zichzelf en
hun talenten met de juiste inzet en doorzettingsvermogen kunnen ontwikkelen.
Een kind kan zelf goed aangeven wat het nodig heeft en draagt zelf – passend bij de leeftijd – eigenaarschap voor zijn of haar ontwikkeling. Samen met de kinderen stellen we doelen die zijn verbonden
met hun eigen ambitie, drijfveren en talenten. We begeleiden ze bij vragen en verlangens, en in
geval van weerstand en/of onbekendheid met zaken. Kinderen nemen verantwoordelijkheid voor
hun doelen en voor zichzelf, maar ook voor andere kinderen. Wij coachen ze hierbij op basis
van vertrouwen en veiligheid, en stimuleren ze met elkaar te reflecteren op hun eigenaarschap.
We volgen de ontwikkelingen van de kinderen en toetsen en beoordelen alleen als dat zinvol is.
Onderwijs is gericht op een volwassen omgang met de wereld, vanuit vrijheid en verantwoordelijkheid.
We leren kinderen om:
• anderen te begrijpen;
• met verschillen om te gaan;
• weerstand te bieden;
• eigen, gefundeerde keuzes te maken;
• om te gaan met momenten waarop zijzelf, of anderen, tekortschieten;
• bij te dragen aan de toekomst, op basis van goed leven, goed samenleven en duurzaamheid.
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Goed leven is gericht op een toekomst met en voor anderen. In ieder kind zit een verlangen naar
geluk, naar zelfstandigheid en verbondenheid. Een kind leert een eigen karakter te ontwikkelen
vanuit eigenschappen zoals moed, rechtvaardigheid, eerlijkheid en matigheid, en mag erop
vertrouwen: je bent goed zoals je bent.
Goed samenleven is leven met anderen en ontdekken dat ieder mens verschillend is. In relatie
tot anderen ontdekt een kind zijn of haar kracht om te spreken en te handelen, en wat hij of zij kan
bijdragen aan een betere wereld, dichtbij en veraf.
Duurzaamheid begint met verwondering en eerbied voor de natuur. Kinderen leren dit te verbinden
met het dagelijks handelen en worden zich bewust van de consequenties hiervan voor de natuur.
Duurzaamheid vraagt om een goede balans tussen mens en natuur, om keuzes durven maken en
die ook uitdragen naar anderen.

3.2 PROFESSIONELE CULTUUR
De kinderen op onze locaties staan aan het begin van de meest boeiende ontdekkingstocht:
het leven. Kinderen leren altijd en overal. Ze hebben hun eigen competenties, unieke kwaliteiten
en mogelijkheden. Ze verleggen grenzen, ontmoeten anderen en ontwikkelen zich. Op hun eigen
manier en in hun eigen tempo. Wij begeleiden de kinderen daarbij met opvang en onderwijs van
hoge kwaliteit. Een professionele cultuur hoort daar onlosmakelijk bij.
Die professionele cultuur begint bij een heldere formulering van de missie, de visie en de pedagogische opdracht. Deze uitgangspunten krijgen inhoudelijk echt kracht als iedere medewerker
ze omarmt in hoofd en hart, én er uitvoering aan geeft – de koers en de professionele cultuur
moeten in het alledaagse handelen zichtbaar zijn.

Werkgeverschap
Wij vinden het belangrijk onze medewerkers een veilige werk- en leeromgeving te bieden waar zij
zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. De enquête onder onze medewerkers laat zien dat
zij CBO-NWF ook als zodanig ervaren. De komende jaren zullen in het teken staan van investeren
in meer samenwerken (in- en extern), gebruikmaken van elkaars talenten en het delen van kennis,
en het ontwikkelen van eigenaarschap op alle niveaus. Vertrouwen is daarbij de basis voor goed
functioneren, goede resultaten en betere prestaties. Het bevordert open communicatie, gezonde
werkrelaties en onderlinge feedback, en het draagt bij aan het werkplezier en de bevlogenheid
van medewerkers. Om het vertrouwen op niveau te houden, helpt het om duidelijke afspraken te
maken over hoe met elkaar te communiceren binnen een team.
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Leiderschap en eigenaarschap
Onze medewerkers tonen leiderschap en eigenaarschap. Leiderschap vraagt het maken van
weloverwogen keuzes en gedrag dat daarbij hoort, gestuurd door een visie op onderwijs.
Eigenaarschap betekent verantwoordelijkheid voelen én nemen. Rekenschap afleggen, staan
voor wat je doet. Trots mogen zijn als iets goed gaat, eventuele fouten herstellen of ervan leren
als iets niet goed of minder goed gaat.
Een belangrijke drijfveer bij leidinggeven is het omzetten van dromen in daden: innovatieve ideeën
écht realiseren. Een leidinggevende van CBO-NWF is gericht op voortdurende doorontwikkeling
van een IKC, samen met zijn of haar medewerkers. Een leidinggevende initieert, faciliteert,
motiveert, geeft verantwoordelijkheid, durft los te laten en zorgt voor een veilige en vertrouwde
omgeving waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Hij of zij stimuleert eigenaarschap,
daagt medewerkers uit op hun kwaliteiten en toont en benoemt waardering – een belangrijk
element als het gaat om vertrouwen binnen een team.

Meesterschap
Onze medewerkers zijn bevoegd en bekwaam. Bevoegd vanuit hun opleiding en het theoretischonderwijskundig kader, bekwaam doordat zij hun bevoegdheid hebben leren omzetten in effectief
handelen op onderwijskundig en didactisch gebied. Ze zijn ontwikkelingsgericht en streven
voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Als IKC-medewerker moeten ze kunnen reflecteren op
hun motieven en kwaliteiten. Ze moeten andere werkzaamheden kunnen ontdekken en netwerken
kunnen bouwen en onderhouden. De medewerkers binnen CBO-NWF zijn enthousiast, tonen lef,
nemen initiatief en denken kritisch na. Ze nemen verantwoordelijkheid, hebben oog voor elkaar en
maken gebruik van elkaars talenten. Daarbij vullen ze elkaar aan op basis van vertrouwen.

Betrokkenheid
Met al onze medewerkers vormen we een betrokken en krachtig team. Samen werken we in een
open cultuur, waarin we elkaar helpen en stimuleren. We zorgen voor een veilige omgeving,
waarin de medewerkers zich vrij voelen elkaar feedback te geven op hun rol binnen de organisatie,
en waarin iedereen in zijn of haar eigen kracht een bijdrage kan leveren aan de best mogelijke
opvang en het best mogelijke onderwijs. Gezamenlijk worden problemen opgelost, teleurstellingen
gedeeld en successen gevierd.
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Professionele ontwikkeling
In onze organisatie worden alle functies en rollen beschreven, inclusief de benodigde
competenties en vaardigheden. De komende jaren staat de ontwikkeling van onze
medewerkers, ons onderwijs en onze opvang centraal. We investeren daarom in onze
medewerkers door gerichte opleiding en coaching. Daarnaast gaan we toe naar een meer
gestructureerde, inspirerende en motiverende gesprekscyclus, gericht op het realiseren
van een omgeving waarin medewerkers zich blijvend en met enthousiasme ontwikkelen.
Een aanpak met aandacht voor ervaring, verwachtingen en competenties, die kunnen variëren
per medewerker.
Door te investeren in professionele ontwikkeling, realiseren we een win-winsituatie: medewerkers
werken graag in een organisatie waar ontwikkeling centraal staat, én dragen zo bij aan het behalen
van de doelstellingen van CBO-NWF.
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4. GOEDE OPVANG EN GOED ONDERWIJS
4.1 DE BEST MOGELIJKE ONTWIKKELING VOOR IEDER KIND
Vanuit onze rotsvaste missie – het realiseren van de best mogelijke ontwikkeling voor ieder kind –
bieden wij kinderen van 0 tot 13 jaar een ononderbroken ontwikkellijn, gebaseerd op een unieke
samenwerking tussen opvang en onderwijs en op ieders talenten en mogelijkheden. De opvang
en het onderwijs binnen CBO-NWF zijn erop gericht dat kinderen vanuit een nieuwsgierige,
ontdekkende en ondernemende houding een brede range aan vaardigheden ontwikkelen.
Vaardigheden die ze nodig hebben in het vervolgonderwijs en in hun verdere sociale en
emotionele ontwikkeling, onderweg naar een gelukkige en succesvolle toekomst.

4.2 AANBOD EN ONDERWIJSKWALITEIT
Op al onze locaties werken we vanuit drie ontwikkelgebieden: kwalificeren (de kerndoelen),
personaliseren en socialiseren. Daarnaast stimuleren we talentontwikkeling.

Kwalificeren
Dit ontwikkelgebied (de kerndoelen) omvat de leergebieden Nederlands, Engels, Fries, rekenen/
wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.
Het betreft een door de overheid vastgesteld curriculum waaraan iedere onderwijsinstelling moet
voldoen; samen met de referentieniveaus voor taal en rekenen (beschrijvingen van de vaardigheden
die kinderen op bepaalde momenten moeten hebben), vormen de kerndoelen de wettelijke kaders
voor de kern van de onderwijsinhoud in het primair onderwijs. Wij bieden dit pakket op al onze
locaties aan, waarbij de basiskwaliteit op orde is. Op elke locatie streven we daarnaast naar
ambitieuze eigen normen.

Personaliseren
Ieder kind is uniek, heeft een eigen karakter, eigen talenten en mogelijkheden voor een optimale
persoonlijke ontwikkeling. Het is aan ons om elke unieke persoonlijkheid te zien en ieder kind in
beeld te hebben. Kinderen die lekker in hun vel zitten, kunnen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.
Daaraan bijdragen, vinden we onze belangrijkste taak. Zelfvertrouwen is het mooiste dat we ze
kunnen geven. Dat doen we onder meer door een warme sfeer te creëren waarin ieder kind zichzelf mag zijn. We geven kinderen de ruimte om op hun eigen wijze te ontdekken, te onderzoeken
en te ondernemen. Te klauteren en te klimmen. Initiatief te nemen en samen te lachen. Te vallen
en weer op te staan. We leren kinderen om eigen, gefundeerde keuzes te maken, weerstand te
bieden en om te gaan met momenten waarop zijzelf, of anderen, tekortschieten.
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Socialiseren
Burgerschapsonderwijs en socialiseren gaan over de basisnormen en -waarden in onze samenleving.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich in onze pluriforme maatschappij bewust worden van
zaken als de democratische rechtstaat, identiteit, voor elkaar zorgen en diversiteit. Het IKC is de
uitgelezen plek om hiermee te oefenen. Ook elk IKC heeft eigen normen en waarden. Het is aan
iedere locatie om burgerschapsonderwijs vorm en inhoud te geven, vanuit onze gezamenlijke
visie en de eigen context.
Onderwijs is gericht op een volwassen omgang met de wereld.We leren de kinderen om vanuit
vrijheid en verantwoordelijkheid anderen te begrijpen, met verschillen om te gaan en bij te dragen
aan de toekomst, op basis van goed leven, goed samenleven en duurzaamheid.

Talentontwikkeling
Samen zetten we ons ervoor in kinderen een zo goed mogelijke basis te bieden, voor nu en de
toekomst. Geen kind is hetzelfde, ‘het gemiddelde kind’ bestaat niet. Ieder kind heeft sterke en
minder sterke kanten. De een is goed met zijn of haar handen, de ander is meer een denker.
Maar voor alle kinderen geldt dat ze een of meerdere talenten hebben – wij helpen hen die te
ontdekken.
Ieder kind is voor ons een bron van inspiratie, met allemaal nieuwe en creatieve ideeën. Die ideeën
willen wij zoveel mogelijk de ruimte geven en in goede banen leiden. Daarom creëren we een rijke,
uitdagende omgeving die actieve talentontwikkeling stimuleert. Die omgeving bestaat uit de
kinderen zelf, de volwassenen en de fysieke ruimte: een plek waar de kinderen trots mogen zijn
op hun eigenheid, waar ze kunnen ontdekken wie ze zijn en waar ze goed in zijn.
Om recht te doen aan de verschillen in mogelijkheden en talenten van kinderen, hebben we binnen
CBO-NWF locatie-overstijgende groepen geformeerd voor leerlingen met specifieke onderwijs
ondersteuningsbehoeften. De wens bestaat om het ondersteuningsaanbod verder uit te breiden.

4.3 SAMEN EN IN SAMENHANG LEREN
Bij het vormgeven van het onderwijs en de opvang op onze locaties richten we ons op drie
zogenoemde onderwijs-ontwerpprincipes: samenhangend leren, samenwerkend leren en
spelend leren.
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Samenhangend leren
Vanuit een nieuwsgierige, onderzoekende houding ervaren kinderen hun eigen leefwereld als
betekenisvolle context waarin ze de verschillende elementen zien in samenhang met elkaar.
Samenhangend leren als onderwijspraktijk gaat uit van dezelfde waardevolle verbinding tussen
leren en leven.
In het onderwijs onderscheiden we verschillende vormen van samenhang: samenhang tussen
kind en kennis, samenhang binnen een vak of leergebied, samenhang tussen vakken en leer
gebieden, en samenhang tussen binnen- en buitenschools leren. Wij stimuleren kinderen in
het ontdekken van samenhang. Zo vergaren ze nieuwe kennis, die ze aan hun bestaande kennis
verbinden.
Kinderen leren voor het leven. Dat wil zeggen dat wat ze leren betekenisvol moet zijn, dat ze
nieuwe perspectieven, inzichten en vaardigheden opdoen die ze hun hele leven meenemen en
die binnen én buiten de school belangrijk zijn. Nu en in de toekomst. Samenhangend leren
is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Samenwerkend leren
Leren doe je samen en samen leren moet je leren. De meeste situaties in het leven waarin we
leren, zijn situaties waarin we samenwerken: thuis, met vrienden, in het sociale leven (in de wijk
(burgerschap), bij de sportvereniging, et cetera) en in werkverband. Bij samenwerkend leren is niet
alleen wat we leren belangrijk, maar ook de samenwerking zelf, als vorm waarin wordt geleerd.
‘Samen’ betekent voor ons ook het aangaan van verbinding en goed samenleven. Samenwerkend
leren is leren bijdragen aan het opbouwen van een gemeenschap en ontdekken wat je kunt bijdragen
aan een betere wereld, dichtbij en veraf.
Bij samenwerkend leren zoeken kinderen samen naar een oplossing, inzicht of nieuwe kennis.
Ze helpen elkaar en leren omgaan met verschillen (in inzicht en kennis, interesse, tempo, het
vermogen tot plannen en organiseren, et cetera). Alle leerlingen profiteren hiervan.

Spelend leren
Bij spelend leren heeft het leren de vorm van een spel. Elk kind heeft plezier in spelen. Maar
spelen is niet alleen leuk, het stimuleert ook actieve betrokkenheid en daarmee de zintuiglijke,
motorische, sociale, emotionele, ruimtelijke en woordenschatontwikkeling van kinderen.
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We onderscheiden begeleid spel en vrij spel. Begeleid spel wordt geïnitieerd door de pedagogisch
medewerker of de leerkracht en is bedoeld om een bepaalde ontwikkeling te stimuleren. Bij vrij
spel mogen kinderen zolang ze willen bezig zijn met een bepaalde activiteit. In begeleid spel
wordt de aandacht van het kind gericht op een bepaalde activiteit, zoals de ontwikkeling van de
woordenschat, de sociaal-emotionele ontwikkeling of de ontwikkeling van de aandachtsfunctie.
De pedagogisch medewerker of leerkracht observeert het spel en helpt als dat nodig is.
Bij alle drie ontwerpprincipes werken we op basis van een aantal richtlijnen. Zo geven we de
verschillende manieren van leren in het onderwijs en de kinderopvang zo goed en efficiënt
mogelijk vorm.

4.4 EIGENAARSCHAP
Daar waar kinderen eerder de passieve ontvangers in het klaslokaal waren, is het binnen CBONWF de ambitie om leerlingen op basis van autonomie medeverantwoordelijk te laten zijn voor
het eigen leerproces. Dit eigenaarschap motiveert, zorgt voor een positiever zelfbeeld en leidt tot
betere resultaten. Om het eigenaarschap van kinderen te vergroten, moedigen de medewerkers
de kinderen aan om eigen keuzes te maken en doelen te stellen.

4.5 PASSENDE OPVANG EN PASSEND ONDERWIJS
Binnen CBO-NWF bieden we passende opvang en passend onderwijs. Als fundament gelden
de basisvaardigheden voor opvang en onderwijs, waarbij we op zowel cognitief als sociaalemotioneel gebied aandacht hebben voor alle kinderen – uiteraard in verbinding met de betrokken
ouders/verzorgers, die er trots op zijn dat hun kind(eren) opvang en/of onderwijs geniet(en) op
een locatie van CBO-NWF.
Rekening houdend met het ondersteuningsprofiel van elke locatie, streven we ernaar dat kinderen
met en zonder ondersteuningsbehoefte dicht bij huis gebruik kunnen maken van opvang en
onderwijs – als het kan samen in één groep. Door een goede afstemming tussen het IKC-team,
de ouders/verzorgers en het voortgezet onderwijs, werken we aan optimalisering van kansen
gelijkheid.
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In elk IKC-plan staat beschreven hoe we de opvang en het onderwijs vormgeven.
Daarnaast beschrijven we in het ondersteuningsprofiel van elk IKC de specifieke
kenmerken van de ondersteuning die we op het betreffende IKC bieden. Elke locatie
hanteert daarbij de regel: regulier waar het kan, speciaal waar het moet.

Volgsysteem
Op locatieniveau wordt de ontwikkeling van kinderen systematisch gevolgd en
besproken met alle belanghebbenden. Om de kinderen goed te kunnen volgen,
gebruiken we vanaf een passende leeftijd methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen. Daarnaast volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van
de kinderen door middel van observaties en vragenlijsten die een aantal keer per
jaar worden ingevuld door de IKC-medewerkers en de kinderen in de midden- en
bovenbouw. Naar aanleiding van de bevindingen kunnen interventies worden
ingezet.
De driehoek ‘kind-ouders/verzorgers-IKC’ is voor ons erg belangrijk. De resultaten
van de toetsen, observaties en vragenlijsten worden op elke locatie geëvalueerd en
eventueel bijgesteld, en een aantal keer per jaar besproken met de ouders/verzorgers.
Wanneer er tussentijds op cognitief of sociaal-emotioneel vlak aanleiding toe is,
nodigen we de ouders/verzorgers uit voor een gesprek.

Kwaliteitszorg
We werken planmatig en cyclisch en doen recht aan de uitgangspunten van CBONWF. Om zicht te houden op de kwaliteit van de opvang en het onderwijs op de
locaties, maken we gebruik van de expertise binnen CBO-NWF. De kwaliteit
evalueren we jaarlijks, zowel per locatie als CBO-NWF-breed.

22
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5. EEN LERENDE EN SAMENWERKENDE
ORGANISATIE
Met dit strategisch plan zetten we de toon voor de komende jaren. Om onze ambities waar te
maken, is het van belang elkaar meer op te zoeken en meer de samenwerking aan te gaan,
zowel intern als extern. Ook in de medewerkersenquête van 2021 geven medewerkers aan dat er
winst te behalen valt door meer met elkaar samen te werken. Samen kun je nu eenmaal meer dan
alleen.

5.1 INTERNE SAMENWERKING
We gaan de komende jaren investeren in de interne samenwerking, door verbindingen te leggen
tussen de verschillende expertises, onderwerpen en locaties. Door elkaar te helpen waar nodig,
komen we samen tot het beste resultaat.

Betrokkenheid en verbinding
Wij zijn trots op CBO-NWF, op elkaar, op onszelf en op wat we doen. We waarderen en kennen
elkaar en het voelt veilig om te zijn wie we willen zijn. We tonen lef door ons hoofd meer boven
het maaiveld uit te steken, we durven los te laten en nieuwe keuzes te maken, passend bij deze
tijd. We handelen vanuit betrokkenheid en verbinding, voortdurend gericht op onze missie én
passie: goed onderwijs en goede opvang, resulterend in de best mogelijke ontwikkeling voor
ieder kind.

Delen van expertise en good practices
Met elkaar beschikken we over een schat aan kennis, expertise en good practices, die we meer
met elkaar kunnen delen. Door meer te delen, elkaar meer op te zoeken en door meer gebruik te
maken van elkaars talenten, werken we samen aan de ontwikkeling van opvang en onderwijs.
Op de eigen locatie is vaak wel bekend bij wie een medewerker moet zijn bij een vraag of
probleem. Locatie-overstijgend verloopt de zoektocht naar de juiste collega vaak een stuk
lastiger. Om het delen van expertise, het leggen van verbindingen en het bevorderen van samenwerking makkelijker te laten verlopen, brengen we de kennis en expertise van de medewerkers
op al onze locaties helder in kaart.

Kostenbesparing
Door de expertise binnen onze organisatie breder toegankelijk te maken en meer samen te
werken, kunnen we efficiënter inkopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gecombineerd afnemen
van scholing en/of advies van externe partijen.
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Leerlingenraad
Om kinderen actief te betrekken bij de ontwikkelingen binnen de locaties, is er op elke locatie
een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit een aantal kinderen die op regelmatige basis
een gesprek voeren met de directeur van de locatie. Het doel van deze gesprekken is kinderen
mee te nemen in zaken die zowel binnen als buiten het IKC spelen, en te praten over de dingen
die de kinderen bezighouden. Vanuit de gesprekken worden zo nodig acties uitgezet, die aan
de leerlingenraad worden teruggekoppeld .

5.2 EXTERNE SAMENWERKING
Educatief partnerschap
Binnen CBO-NWF zien wij de ouders/verzorgers als onze partners. Samen bieden we de kinderen
optimale ontwikkelkansen, vanuit een gemeenschappelijk belang: het welzijn van het kind.
We nodigen de ouders/verzorgers dan ook uit een actieve rol in te nemen in het ontwikkelproces
van hun kind. Doel van het zogenoemde ‘educatieve partnerschap’ is het leren, de motivatie en
de ontwikkelingen van de kinderen te bevorderen en zo bij te dragen aan hun welzijn en hun
schoolprestaties. Binnen CBO-NWF en onze locaties bieden we ouders/verzorgers verschillende
mogelijkheden om hun betrokkenheid vorm te geven.

Samenwerking met de gemeenschap
Als organisatie voor onderwijs en opvang maken we deel uit van de gemeenschap rondom
een IKC. Goede samenwerking met de gemeente, de provincie, bedrijven, de kerk, het buurthuis,
de sportvereniging en/of de muziekschool verrijkt de mogelijkheden voor onze kinderen en biedt
ons expertise die we zelf niet hebben. Door meer met elkaar op te trekken en samen te werken,
geven we bovendien iets terug aan de gemeenschap. CBO-NWF wordt gezien als een serieuze
partner waarmee het plezierig communiceren en samenwerken is.

Samenwerking met andere onderwijsorganisaties
Op onze IKC’s ervaren de kinderen twee belangrijke overgangsmomenten. Het ene moment
betreft de start op het IKC – altijd spannend, voor zowel de ouders/verzorgers als het kind.
Doordat wij opvang en onderwijs combineren, krijgen we samen met de ouders/verzorgers
vanaf de start optimaal zicht op de leerlijn van en de pedagogische aanpak voor het kind.
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Het andere belangrijke overgangsmoment is de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.
Om recht te doen aan het kind en zijn of haar toekomst, is het onze taak om te zorgen voor
een warme overdracht. Door de samenwerking te zoeken met de scholen voor voortgezet
onderwijs om ons heen, kunnen wij de kinderen beter voorbereiden op de overgang naar het
vervolgonderwijs. We zetten met deze scholen gezamenlijk projecten op, delen expertise en
voeren gesprekken met de mentoren.

Samenwerking met opleidingsscholen
Door een nauwe samenwerking met ROC Friese Poort en NHL Stenden dragen we bij aan de
opleiding van leerkrachten, pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. De samenwerking
kan ook resulteren in een voorkeur van afgestudeerde leerkrachten en onderwijsassistenten voor
een baan bij CBO-NWF. In deze tijd van schaarste een extra kans om goede en bekwame medewerkers te werven.

Samenwerking op bestuurlijk niveau
Voortvloeiend uit de krimp, de trek naar de stad en het feit dat collega-organisaties met elkaar
gaan samenwerken, rijst de vraag of het op enig moment niet verstandiger is om bestuurlijke
samenwerking te zoeken. Op die manier kunnen we vanuit volume (een redelijk aantal leerlingen)
de kosten drukken, de opvang verbreden en onze kwaliteit borgen en verbeteren, terwijl er zoveel
mogelijk geld naar opvang en onderwijs kan blijven gaan. De samenwerking kan worden gezocht
op het gebied van ondersteunende diensten, maar ook in breder verband.
In een aantal dorpen worden we op onze locaties geconfronteerd met een daling van de kinderaantallen. Ook op locaties van collega-organisaties zien we deze ontwikkeling. Hier ontstaat de
vraag hoe goede opvang en goed onderwijs te borgen. Een mogelijke oplossing is dat locaties van
verschillende organisaties met elkaar samengaan, onder bestuur van een van die organisaties.
Uitgangspunt voor samenwerking met andere organisaties is altijd goed en duurzaam onderwijs
en dito opvang te verzorgen, waarbij we opvang en onderwijs kunnen organiseren in christelijke,
samenwerkings- en zo mogelijk openbare IKC’s. In plaats van wij-zij-denken nemen we dan
gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beste onderwijs in Noordwest-Friesland. De komende
jaren gaan we verkennen of en hoe bestuurlijke samenwerking wenselijk en haalbaar is, en welke
andere stichting(en) voor onderwijs en/of opvang daarvoor in aanmerking komen.
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6. IKC-ONTWIKKELING
6.1 OPVANG EN ONDERWIJS ONDER ÉÉN DAK
De overgang van opvang naar onderwijs blijkt in de praktijk kwetsbaar. Bij CBO-NWF combineren
we opvang en onderwijs en bieden we een ononderbroken ontwikkellijn, waardoor de overgang
van opvang naar onderwijs gemakkelijker wordt. De IKC’s vormen een inspirerende voorziening,
waar kinderen van 0 tot 13 jaar samen spelen, leren, zich ontwikkelen en zo nodig extra ondersteuning krijgen. Onze IKC’s bieden ruimte voor maatwerk, (meervoudige) talentontwikkeling en
leervormen die aansluiten bij de individuele behoeften en mogelijkheden van kinderen. Door de
professionaliteit van onze medewerkers en de unieke samenwerking tussen opvang en onderwijs,
kunnen kinderen zich op onze IKC’s optimaal ontwikkelen op hun pad naar de toekomst.

6.2 PLURIFORMITEIT EN ORGANISATIEVORM
Een IKC binnen CBO-NWF is een centrum waar onderwijs en opvang integraal en als logisch
geheel zijn samengebracht. Onderwijs en opvang werken structureel samen om een modern,
sluitend aanbod te verzorgen op het gebied van opvang, onderwijs, opvoeding, ontwikkeling,
ontspanning en ondersteuning. Op de IKC’s waar we werken met kinderopvang in eigen beheer,
is sprake van één team per locatie. Daar waar we opvang nog niet in eigen beheer aanbieden,
werken we samen met externe partners.
Binnen CBO-NWF onderscheiden we christelijke en samenwerkings-IKC’s. Op alle IKC’s besteden
we aandacht aan en gaan we uit van de gelijkwaardigheid van de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen zoals we die in onze samenleving kennen.

Christelijke IKC’s
Op deze IKC’s is de Bijbel de inspiratiebron voor de omgang met God, de naaste en de omringende
wereld, en voor al ons handelen. De dagopening is veelal gericht op verhalen uit de Bijbel,
we starten met gebed en gedurende het jaar is er aandacht voor de christelijke feesten.

Samenwerkings-IKC’s
Dit zijn IKC’s die zijn ontstaan vanuit een bewust gekozen of noodzakelijke samenwerking tussen
christelijk en openbaar onderwijs in een dorp of stad. Op deze scholen is de dagopening geborgd
door een vorm waarin alle godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen
zijn verwerkt. Er is gedurende het jaar ook aandacht voor de christelijke feesten; op de samenwerkings-IKC’s is er een identiteitscommissie die hier invulling aan geeft.
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6.3 PERSPECTIEVEN
Op onze IKC’s zijn vier perspectieven leidend in onze werkwijze: het perspectief van de kinderen,
het perspectief van de ouders/verzorgers, het perspectief van de professionals en het perspectief
van de organisatie.

Het perspectief van de kinderen
Een veilige en vertrouwde omgeving (hetzelfde gebouw, dezelfde professionals, dezelfde regels),
minder schakelen tussen onderwijs- en opvangelementen, een stabielere sociale omgeving,
een omgeving die meer mogelijkheden biedt voor een brede ontwikkeling.

Het perspectief van de ouders/verzorgers
Eén fysieke plek met één aanspreekpunt, bredere expertise, meer voorzieningen en een breder
aanbod (bijvoorbeeld op het gebied van sport en muziek).

Het perspectief van de professionals
Meer informatie over elk kind, differentiatie van functies en diversiteit in taken, meer competenties
in de organisatie, korte lijnen, meer en bredere scholings- en doorgroeimogelijkheden.

Het perspectief van de organisatie
Het behouden of vergroten van het marktaandeel (concurrentievoordeel), efficiencyvoordeel,
ruimer (dubbel) gebruik van ruimtes en middelen, flexibiliteit in formatieve inzet, het vervullen
van een maatschappelijke rol.

6.4 COULEUR LOCALE
Op al onze locaties werken we vanuit de missie en visie van CBO-NWF en de hiervoor genoemde
perspectieven, met onze pedagogische opdracht als leidraad. Vanzelfsprekend houden we daarbij
op elk IKC rekening met de kinderen, de ouders/verzorgers, het team, de betrokkenen en de leefomgeving. Omdat die per locatie kunnen verschillen, kunnen ook de prioriteiten en de manier van
werken per locatie verschillen. Elke locatie focust zich op de best mogelijke ontwikkeling voor elk
kind en een uitdagende baan voor iedere IKC-medewerker.
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6.5 HUISVESTING EN MIDDELEN
Een goed IKC vraagt om goede huisvesting. Onze gebouwen hebben een goede uitstraling, zijn
technisch in goede staat en voldoen aan de functionele en inrichtingseisen. CO2-meters zijn
overal aanwezig. Met het oog op corona is ventilatie voor een aantal locaties een voorziening die
aandacht vraagt. Daar waar de onderwijsvorm vraagt om eigentijdse inrichting met bijvoorbeeld een
leerplein, ontwikkelen we die. Op die manier kunnen we ook inhoud geven aan groepsoverstijgend
onderwijs. Daarnaast maken alle locaties werk van de ontwikkeling naar een duurzaam IKC.
Ook de inzet van adequate middelen is voor een IKC van belang. Ieder IKC beschikt over de juiste
middelen om aan goed onderwijs en goede opvang te kunnen voldoen: voldoende en verantwoord
speelgoed, digitale middelen, lesmethodes, ondersteuning op leerpleinen, een gemeenschappelijk
ouderportaal en gezamenlijke communicatiekanalen.

6.6 HOGE WERKDRUK
De werkdruk in het onderwijs wordt als hoog ervaren. Naast onze eigen inspanningen om de
werkdruk te verminderen, is er door het ministerie een subsidie beschikbaar gesteld onder de
noemer ‘Meer handen in de klas’. Wij zullen die gelden gericht gebruiken voor het inzetten van
onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners.

6.7 TOEKOMSTGERICHTE OPVANG EN TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS
Een van de manieren om te anticiperen op daling van kinderaantallen, is elkaar weten te vinden
en niet meer te beconcurreren ten koste van alles. Zo kunnen we samenwerkings-IKC’s initiëren,
pluriformiteit erkennen en identiteit herformuleren, om op die manier toekomstgericht duurzaam
onderwijs en dito opvang te bieden. Hiermee hebben we de afgelopen jaren al ervaring opgedaan;
het meest recente voorbeeld is het nieuwe samenwerkings-IKC De Twirre in Minnertsga, ontstaan
vanuit de samenwerking tussen Elan Onderwijsgroep en CBO-NWF, Plaatselijk Belang en ouders/
verzorgers. In meerdere dorpen onderzoeken we op dit moment actief of er draagvlak is voor een
samenwerkings-IKC. Voor de komende jaren moeten we blijven verkennen waar en met wie we op
welke manier kunnen samenwerken.
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7. DUURZAAMHEID
Binnen CBO-NWF vinden we het belangrijk om de kinderen van vandaag te leren de wereld van
morgen op een duurzame manier te ontwikkelen. Dat begint met bewustwording. Als maatschappelijk verantwoorde organisatie zien wij het als onze plicht om duurzame ontwikkeling te integreren
in alle facetten van CBO-NWF: in het onderwijs, de opvang en de bedrijfsvoering. Wij leveren een
actieve bijdrage aan het versterken en delen van kennis over het thema ‘duurzaamheid’ en werken
op dit onderwerp met regionale partners samen.

7.1 VIJF SPEERPUNTEN
Met de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als leidraad,
hebben we voor CBO-NWF vijf speerpunten gekozen:
1. Kansengelijkheid
2. Vergroening van het IKC en de IKC-omgeving
3. Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers
4. De positie van het IKC in het dorp of de stad
5. Duurzaamheid in het leeraanbod

Kansengelijkheid
Wij bieden kinderen van 0 tot 13 jaar goede opvang en goed onderwijs, ongeacht afkomst,
welstand of achtergrond. Daarbij hanteren we een duidelijke zorgstructuur die gelijk is voor
iedereen, op alle IKC’s. Het is onze taak er samen voor te zorgen dat ieder kind zich optimaal
kan ontwikkelen. In een veilige en vertrouwde omgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn.
Wij stimuleren de kinderen zich respectvol te verhouden tot anderen en de wereld om hen heen.
Individuele vrijheid, die begrensd wordt door de vrijheid van de ander, hoort daar vanzelfsprekend bij.

Vergroening van het IKC en de IKC-omgeving
Alle IKC’s werken de komende jaren planmatig aan het verduurzamen van de gebouwen,
het energieverbruik en de IKC-omgeving. We gaan zuinig, bewust en respectvol met de middelen
op onze locaties om. De kinderen doen mee aan projecten rondom duurzaamheid – wat hun bewustwording vergroot – en we zorgen voor educatie met betrekking tot een groene IKC-omgeving.
De leerlingenraad van elk IKC wordt daar actief bij betrokken. Deze aanpak krijgt een structurele
plaats in het leeraanbod.
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Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers
Onze medewerkers zien CBO-NWF als een prettige werkgever. Ze ervaren een veilige werkomgeving
waarin ze met plezier werken en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Binnen CBO-NWF zorgen we
voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Dat vertaalt zich onder meer in de volgende
punten:
•
•
•
•

De medewerkers zijn vakbekwaam, gemotiveerd en vitaal.
Er is sprake van een ontwikkelingsgerichte cultuur bij de medewerkers en de leidinggevenden.
We bevorderen diversiteit en inclusiviteit in de organisatie.
We staan voor voor goede werkomstandigheden.

De positie van het ikc in het dorp of de stad
Binnen CBO-NWF vinden we het erg belangrijk bij te dragen aan een duurzame samenleving,
ook binnen de context van de omgeving van een IKC. Onze locaties spelen een actieve rol in
het dorp of de wijk. Ook in duurzaamheidsprojecten werken we met de gemeenschap samen.
Deze duurzame activiteiten in, voor en met de gemeenschap hebben een aantrekkende werking
op jonge ouders/verzorgers in het dorp of de wijk.

Duurzaamheid in het leeraanbod
Duurzaamheid begint met verwondering en eerbied voor de natuur. Kinderen leren dit te verbinden
met hun dagelijks handelen en worden zich bewust van de consequenties voor de natuur. Op onze
IKC’s leren kinderen niet alleen voor een toets en resultaten, maar voor veel meer. Ze leren dat
onze manier van produceren en consumeren veel welvaart heeft gebracht, maar ook heeft geleid
tot uitputting van de aarde, vervuiling en klimaatverandering. Ze leren zich te ontwikkelen tot
wereldburgers. Aan ons de opdracht om het ontwikkel- en onderwijsaanbod en de manier waarop
we dat aanbieden, hierop aan te laten sluiten.

7.2 GOED WERKGEVERSCHAP EN BESTUUR
CBO-NWF is onderdeel van een samenleving in beweging. De eisen die aan ons worden gesteld,
veranderen continu en belanghebbenden willen op uiteenlopende manieren bij de organisatie
betrokken zijn. Ook CBO-NWF zelf verandert. Uitdagingen als het bevorderen van kansengelijkheid, diversiteitsvraagstukken, onderwijsinnovatie en de toenemende verantwoordingsplichten
stellen hoge eisen aan iedereen die in onze organisatie werkzaam is. Bewust omgaan met goed
bestuur is essentieel voor de versterking van CBO-NWF en voor een gezonde sector.
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Binnen CBO-NWF volgen het college van bestuur en de raad van toezicht de Code Goed
Onderwijsbestuur, opgesteld door de PO-Raad (november 2020), de Governancecode
Kinderopvang 2019 en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (juli 2021).
Deze codes zijn opgebouwd uit vier principes:
1. Het bestuur zorgt voor goed onderwijs en goede opvang aan alle kinderen.
2. Het bestuur werkt voortdurend in verbinding met de maatschappelijke context.
3. Het bestuur werkt actief aan de professionaliteit van de organisatie en van zichzelf.
4. Het bestuur werkt integer en transparant.
Door te werken conform deze codes, laten het bestuur en de toezichthouder aan de stakeholders
zien hoe zij de uitgangspunten van goed bestuur toepassen binnen CBO-NWF.
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8. DOELSTELLINGEN EN REALISATIE
8.1 DOELSTELLINGEN
Wij kiezen de komende jaren voor zes strategische doelstellingen, gebaseerd op onze missie en
visie, en op onze maatschappelijke en pedagogische opdracht. Daarbij krijgt iedere locatie de
opdracht en ook de ruimte (‘couleur locale’) om hieraan vanuit de eigen context bij te dragen.
De doelstellingen zijn:

1. Ouders/verzorgers kiezen bewust voor een IKC van CBO-NWF
	Voor het realiseren van deze doelstelling zorgen we er de komende jaren voor dat het volgende
geldt:
•	We zorgen voor een drempelloze overgang van opvang naar onderwijs; op al onze IKC’s werken
opvang en onderwijs samen vanuit één missie, één visie en één pedagogische opdracht, en
bieden we kinderen een doorgaande ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar.
•	We bieden goede opvang en goed onderwijs: op al onze IKC’s is de basiskwaliteit op orde en
de kwaliteitszorg ten minste voldoende.
•	Op al onze IKC’s besteden we aandacht aan de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals we die in onze samenleving kennen.

2.	Opvang en onderwijs op basis van de ontwikkelgebieden kwalificeren, personaliseren en
socialiseren
	Voor het realiseren van deze doelstelling zorgen we er de komende jaren voor dat het volgende
geldt:
•	Op al onze IKC’s bieden we het kerndoelenpakket, waarbij de basiskwaliteit op orde is. Iedere
locatie streeft daarbij naar ambitieuze eigen normen.
• We creëren een rijke, uitdagende omgeving die talentontwikkeling bij kinderen stimuleert.
•	We leren de kinderen doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Er is aandacht
voor leren, kritisch denken, innerlijke motivatie en reflectie.
•	We leren de kinderen om vanuit vrijheid en verantwoordelijkheid bij te dragen aan de toekomst,
op basis van goed leven, goed samenleven en duurzaamheid.
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3.	Onderwijs en opvang waarvan kinderen met en zonder ondersteuningsbehoeften dicht bij
huis gebruik kunnen maken
	Voor het realiseren van deze doelstelling zorgen we er de komende jaren voor dat het volgende
geldt:
•	Op al onze IKC’s ontwikkelen we passend onderwijs en passende opvang – ondersteunend aan
het realiseren van de best mogelijke ontwikkeling voor ieder kind – voortdurend door. Per IKC
staan de specifieke kenmerken van de ondersteuning beschreven in het IKC-ondersteuningsprofiel.
•	We betrekken de ouders/verzorgers structureel bij het ontwikkelproces van hun kind (educatief
partnerschap).
•	Op locatieniveau wordt de ontwikkeling van de kinderen systematisch gevolgd en besproken
met alle belanghebbenden. Naar aanleiding van de bevindingen kunnen interventies worden
ingezet.

4. Goed werkgeverschap en versterking van de professionele cultuur
	Voor het realiseren van deze doelstelling zorgen we er de komende jaren voor dat het volgende
geldt:
•	We zorgen voor duurzame inzetbaarheid en bieden een veilige werkomgeving waarin medewerkers
met plezier kunnen werken en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.
•	We hanteren een eigentijdse ontwikkelcyclus als het gaat om kinderopvang-, onderwijs- en
kwaliteitsdoelen. Daarbij stimuleren we de ontwikkeling van onderwijskundig leiderschap en
eigenaarschap bij de medewerkers.
•	De medewerkers zijn bekwaam en bevoegd, zijn in staat vanuit de kernwaarden te reflecteren op
hun eigen functioneren, en worden ingezet op basis van hun specifieke kwaliteiten en talenten.
•	De leidinggevenden dragen het belang van een professionele, ontwikkelgerichte cultuur actief uit.
• De verschillende rollen en salarisschalen binnen een IKC zijn beschreven en vastgelegd.
• We brengen het ziekteverzuim terug naar minder dan 5%.
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5. Een samenwerkende en lerende organisatie
	Voor het realiseren van deze doelstelling zorgen we er de komende jaren voor dat het volgende
geldt:
•	We investeren in de interne samenwerking door verbindingen te leggen tussen de verschillende
expertises, onderwerpen en locaties.
•	We zoeken actief de samenwerking met de gemeenschap, om expertise van buiten naar binnen en van binnen naar buiten te brengen.
•	We zoeken de samenwerking met onderwijsorganisaties om ons heen, voor optimale overdracht van de kinderen naar het voortgezet onderwijs.
•	We onderzoeken de wensen en mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking met andere
organisaties voor onderwijs en/of opvang in onze regio.

6. Duurzame ontwikkeling
	Voor het realiseren van deze doelstelling zorgen we er de komende jaren voor dat het volgende
geldt:
•	We bieden kinderen van o tot 13 jaar gelijke kansen, ongeacht afkomst, welstand of achtergrond.
•	Al onze IKC’s werken planmatig aan het verduurzamen van de gebouwen, het energieverbruik en
de IKC-omgeving. We gaan zuinig, bewust en respectvol met de middelen op onze locaties om.
•	We dragen bij aan een duurzame samenleving. Onze locaties spelen een actieve rol in het dorp
of de wijk en werken ook in projecten rondom duurzaamheid met de gemeenschap samen.
• Duurzaamheid is structureel opgenomen in het ontwikkel- en onderwijsaanbod.
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8.2 VERTALING NAAR DE IKC-(JAAR)PLANNEN
Dit strategisch plan geeft voor de komende jaren richting aan de ontwikkeling van CBO-NWF,
de locaties en de medewerkers. Het is gebaseerd op wat er in de maatschappij speelt en vormgegeven vanuit onze missie en visie. Al onze locaties maken IKC-(jaar)plannen op basis van dit
strategisch plan, met eigen accenten en prioriteiten. De locaties delen de plannen met elkaar,
in lijn met de ambitie om meer samen te werken en samen te gaan bouwen.
Met dit strategisch plan zetten we CBO-NWF-breed een koers uit en brengen we een ontwikkeling
op gang naar onderwijs en opvang die voortdurend met de tijd meebewegen. Dat doen we vanuit
een organisatie waar medewerkers graag werken en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.
De uitvoering van het plan vraagt naast tijd uiteraard ook budget. Jaarlijks is er CBO-NWF-breed
een ontwikkelbudget beschikbaar dat de locaties in staat stelt de doelstellingen stapsgewijs en
duurzaam te realiseren, met ruimte voor initiatieven die dat ondersteunen.
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9. AFSLUITING
9.1 TOTSTANDKOMING VAN HET PLAN
Dit strategisch plan is bottom-up tot stand gekomen. In dialoogsessies met onze locatiedirecteuren
zijn de belangrijkste thema’s voor de komende jaren gekozen. We hebben met elkaar bekeken
welke maatschappelijke ontwikkelingen voor ons relevant zijn en effect hebben op onderwijs en
opvang, op de kinderen en op onze medewerkers. Daarna hebben we alle medewerkers via een
online enquête gevraagd wat voor hen belangrijke punten zijn – op onderwijskundig en pedagogisch
vlak, voor wat betreft opvang, en ook als het gaat om wat zij van hun werkgever verwachten.
Vervolgens is alles via een aantal workshops met de locatiedirecteuren samengebracht in dit
strategisch plan, dat voor de komende jaren de koers uitzet voor de ontwikkeling van CBO-NWF,
de verschillende locaties en de medewerkers.

9.2 DANKWOORD
We hopen dat dit strategisch plan je als lezer prikkelt en enthousiast maakt. Dat het het onderwijshart van alle collega’s raakt en de energie geeft om de uitdagingen waar we ons aan hebben
verbonden, samen aan te gaan. Als CBO-NWF doen we er daarbij alles aan om ervoor te zorgen
dat alle medewerkers met plezier naar hun werk blijven gaan. Dat ze zich gezien, gehoord en
gewaardeerd blijven voelen om wat ze met hart en ziel doen: optimaal bijdragen aan de ontwikkeling
van de kinderen op onze IKC’s tot de wereldburgers van morgen.
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Dank!
Aan alle collega’s die de moeite hebben genomen om de medewerkersenquête in te vullen.
Aan alle collega’s in de werkgroep Strategisch Plan – Alys, Margriet, Johan, Marian, Pieter Jan,
Sjoerd en Vincent – voor de tijd en energie die ze hebben gestoken in het uitwerken van de
strategische thema’s.
Aan de leden van de subwerkgroepen voor hun aanvullende bespiegelingen, het aanleveren van
tekstuele inhoud en het formuleren van strategische doelen.
Daarnaast dank aan Chris Hermans voor het gezamenlijk formuleren van de pedagogisch
opdracht en de onderwijs-ontwerpprincipes, aan Hennie Vermeij voor de inspirerende begeleiding
bij de totstandkoming van het strategisch plan, en aan Arianne de Ruiter voor het redigeren van
alle teksten voor het plan.
Niets staat ons nog in de weg: met lef, vertrouwen en volop in beweging de toekomst tegemoet!
Teo S. de Groot
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