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ONS AMBITIEVERHAAL 
Een plan maken suggereert voorspelbaarheid en maakbaarheid, maar dat 
gaat slechts ten dele op. Immers, wat we vandaag bedenken, kan morgen al 
ingehaald zijn door een nieuwe werkelijkheid. Met de snelheid waarmee de 
wereld verandert, is het haast onmogelijk om verder vooruit te kijken dan 1 of 
2 jaar.  Vandaar geen strategisch beleidsplan of koersplan,  maar een geza-
menlijke ambitieverhaal, waarin we duidelijk maken vanuit welke bedoeling 
we keuzes maken, vanuit welke waarden we wensen te handelen en waar 
we de komende jaren het accent op willen leggen.

Opvoeding en onderwijs leggen de basis voor het leven van kinderen. Als 
professionals in opvang en onderwijs hebben we daarom de verantwoorde-
lijkheid om kinderen te begeleiden in hun ontdekkingstocht en ontwikkeling.  
We zullen ons blijvend moeten versterken door te blijven leren en nieuwe 
wegen verkennen. We zullen vandaag moeten investeren in de opvang en 
het onderwijs van morgen, zodat kinderen waardevol kunnen bijdragen aan 
hun eigen geluk en succes en dat van anderen. Vaardig, kritisch, zelfbewust 
en sociaal. Zo biedt GOO samen met partners een toekomstgericht, passend 
en compleet aanbod voor opvang, zorg, opvoeding en onderwijs. We willen 
niet alleen dat kinderen hun weg vinden in een veranderende wereld, we wil-
len dat ze mee-makers (ontwerpers, designers en initiatief nemers) worden 
van een nieuwe realiteit, die zich kenmerkt door duurzaamheid, waardecre-
atie en een leven lang leren. Dat vraagt om aandacht voor ‘eigen wijsheid’ 
en ‘wereldwijsheid’, om creatieve en integrale opvang en onderwijs met een 
focus op betekenisvolle leerervaringen. 

In onze kindcentra garanderen we dat kinderen op één vertrouwde, veilige 
én uitnodigende plek de persoonlijke aandacht krijgen die ze doet groeien in 
wie ze zijn en wat ze kunnen. De GOO professional is verbindend en nieuws-
gierig, heeft lef om te vernieuwen en stemt af op wat de ander nodig heeft. 
Die kernwaarden zien we op alle niveaus terug. In de manier waarop we het 
potentieel van kinderen en volwassenen versterken en de wijze waarop we 
vertrouwen in eigen kracht en mogelijkheden. In de GOO kindcentra ontwik-
kelen kinderen zich spelenderwijs, vanuit hun natuurlijke leergierigheid en 
nieuwsgierigheid. Ze mogen zich ontplooien met oog voor hun eigen karak-
ter en kwaliteiten en ontwikkelen zich in eigen tempo en niveau.



Het Management Team van GOO heeft met elkaar verkend welke kernwaar-
den ze belangrijk vinden om concreet zichtbaar en voelbaar te maken in alle 
kindcentra. Daaruit zijn de volgende waarden naar voren gekomen. 

LEF
We tonen lef en creëren uitdaging. We bieden een toekomstgericht en passend 
aanbod voor opvang, zorg, opvoeding en onderwijs. We hebben oog voor indivi-
duele talenten van kinderen en medewerkers. We verleggen onze grenzen in het 
belang van kinderen. GOO laat kinderen en medewerkers groeien met vertrouwen 
in eigen kracht en mogelijkheden, met alle ruimte voor hun eigenheid.

VERBINDING
We versterken het potentieel van kinderen én van medewerkers door ons te  
verbinden aan elkaar, de organisatie en onze klanten. Samen bouwen we aan 
kindcentra waarin kinderen en medewerkers ruimte en uitdaging ervaren om te 
leren en ontwikkelen. We nemen onze verantwoordelijkheid met en voor elkaar. 
Door elkaar te ondersteunen worden we samen sterker en bieden we kinderen  
(en ouders) één vertrouwde, veilige en uitdagende plek met persoonlijke aandacht. 

NIEUWSGIERIG
We zijn oprecht nieuwsgierig: we dagen ieder kind uit om zich op een eigen  
manier te ontwikkelen; we ondersteunen ieder kind om spelenderwijs te leren. Dat 
maakt ons ook leergierig, zodat we kinderen helpen zich voor te bereiden op een 
leven lang leren in een continu  veranderende wereld. We zijn mede-opvoeders die  
kinderen begeleiden om bij te dragen aan de samenleving waarin duurzaamheid 
en verantwoordelijkheid nemen centraal staan.

Op basis van deze waarden is vervolgens gekeken welke ambities cruciaal zijn 
om de continuïteit van de kindcentra te waarborgen, om werkplezier te garanderen 
voor alle medewerkers en om de doelen te realiseren die samenhangen met onze 
gemeenschappelijke visie en kernopdracht. Met andere woorden: waar gaan we 
onze energie op richten? 



ONZE 3 AMBITIES
1

Ontwikkelen 
omdat we lef hebben

2
Samenwerken 
om te verbinden 

3
Kijken, luisteren & doen 

omdat onze nieuwsgierigheid om positieve actie vraagt



Ambitie 1



Ontwikkelen 
omdat we lef hebben 
We verleggen onze grenzen, in samenhang en vanuit eigen-
heid, om het beste aanbod voor onze kinderen te realiseren. 
Slimmer organiseren is daarbij ons uitgangspunt. We ontwikke-
len onszelf en de organisatie en we hebben het lef om buiten 
de gebaande paden te treden door ondernemend het podium 
te pakken en ons eigenwijs en onderscheidend te profileren. 
Voor de komende jaren investeren we in het bereiken van de 
volgende doelen. 

Doel 1: 
We staan bekend als een aantrekkelijke, innovatieve en  
betrokken werkgever. Die positie willen we versterken. 
In onze lerende organisatie gaat het eerst om cultuur en dan om 
structuur. Onze cultuur zal evolueren naar een cultuur waarin 
opvalt dat we elkaar ondersteunen doordat we effectief samen-
werken aan onze doelen. Wij zijn onderscheidend in de manier 
waarop we professionals ruimte geven. Jonge professionals 
betrekken wij bij de werving en selectie van onze nieuwe me-
dewerkers. Gelet op de krappe arbeidsmarkt, gaan we sterk 
inzetten op werving en selectie van gekwalificeerde medewer-
kers. Dat doen we onder andere door jongeren op een ande-
re manier en in een vroeg stadium te boeien en binden. We 
willen het beroep ‘Professional Kindcentrum’ gericht onder de 
aandacht brengen in het voortgezet onderwijs, zodat leerlingen 
vaker zullen kiezen voor een Pedagogisch Werk (PW) opleiding 
of PABO vervolgopleiding en kandidaten vragen om bij ons te 
mogen werken. Daarnaast gaan we structureel stagiaires in-
zetten voor snuffelstages en willen we dat alle kindcentra als 
opleidingsscholen fungeren. De stagiaires worden betrokken bij 
alle activiteiten en vormen een kweekvijver waaruit we starters 
een perspectief kunnen geven op een vaste baan. GOO durft 
het hoofd boven het maaiveld uit te steken om de meest aan-
trekkelijke werkgever  van Opvang en Onderwijs te worden in 
de regio.



Afgezien van de momenten dat ik mijn neefje en 
nichtje zie, was het voor mij nieuw om met kinde-
ren in contact te komen. Voor mij is de stage bij 
GOO een mooie kans om nieuwe ervaringen op te 
doen en te leren. Mijn stage op ’t Einder bevalt me 
uitstekend. In de ochtend help ik bij de peuters en 
’s middags in de BSO. Dat betekent dat ik de ont-
wikkelingsfases die ik uit de boeken leer ook echt 
in praktijk kan herkennen. Ik ben nu nog eerste-
jaars, dus ik wil mijn stage vooral gebruiken om te 
verkennen wat ik leuk vind, om te zien waar mijn 
kwaliteiten liggen en hoe ik mezelf verder kan ont-
wikkelen. Als het over opvoeden gaat, merk je dat 
iedereen daar wel een mening over heeft. Ouders, 
maar professionals ook. Ik vind het belangrijk om 
zoveel mogelijk open te blijven staan voor verschil-
lende opvattingen. Er is geen goed of fout. Ik ben 

nieuwsgierig waarom mensen bepaalde keuzes 
maken. Waar ik zeker in geloof is de kracht van de 
doorgaande lijn tussen voorschool en basisschool. 
Ik zie hoe peuters zich op hun gemak voelen 
en al kennismaken met oudere kinderen en hoe 
ze soepel doorstromen. Ook in de BSO merk ik 
die verbinding. Het is fi jn als kinderen een goede 
basis krijgen en er vanuit dezelfde aanpak wordt 
gewerkt in opvang en onderwijs. Dankzij de stage 
op ’t Einder weet ik nu zeker dat ik de goede 
opleiding heb gekozen. Ik kijk elke week weer uit 
naar de maandag, mijn stagedag. Het contact 
met de kinderen, de ouders en de pedagogisch 
medewerkers. Ik word overal bij betrokken alsof ik 
er helemaal bij hoor. En ik geniet ervan om te zien 
dat kinderen met plezier naar de opvang en naar 
school gaan en hun plekje vinden in de groep.

We vroegen Jasmijn Bessems, Pedagogiek studente aan de HAN en stagiaire bij GOO naar haar 
ervaringen.

Ervoor zorgen dat iedereen zijn plekje vindt



Doel 2: 
We bieden keuzevrijheid aan ouders en 
leerlingen

Wij hebben een aantal specifi eke onder-
wijsconcepten ontwikkeld die aansluiten bij 
onze doelgroepen op basis van klanton-
derzoek. We bieden ouders en kinderen de 
keuze uit onderscheidende schoolconcepten 
en daarbinnen garanderen we een breed 
aanbod aan mogelijkheden, zodat kinderen 
kunnen kiezen hoe ze willen leren en wat 
ze willen leren. We hebben het lef om de 
kinderen zo mede-eigenaar van hun eigen 
leerproces te laten worden.



De medezeggenschap in het onderwijs is anders 
geregeld dan in de opvang. In de MR zitten zowel 
leerkrachten als ouders. In de opvang heb je de  
Ondernemingsraad (OR) en de lokale oudercom-
missie die ieder een afvaardiging sturen naar de 
centrale OR en oudercommissie. Zoals wij het nu 
geregeld hebben in Elsendorp is dat we ons overleg 
in drie fases verdelen. We beginnen met onderwer-
pen die te maken hebben met het peuterwerk, dan 
behandelen we onderwerpen die over het kindcen-
trum als geheel gaan en tot slot bespreken we de 
zaken die alleen voor het schoolgedeelte gelden. 

Ik ervaar het contact met de directeur van het kind-
centrum als heel plezierig, open en transparant. 
Wij worden als ouders gehoord en kunnen onze 
mening geven over belangrijke ontwikkelingen. Wij 
worden ook gevraagd om actief mee te denken over 
kwesties, zoals de aanpassing van de schooltijden. 
We hebben daar een denktank voor gecreëerd van 
ouders die zich met dit onderwerp verbonden voe-
len en hierover mee wilden praten. Deze dialoog 
over de schooltijden heeft uiteindelijk geleid tot de 
vaststelling van een continurooster. Belangrijk ele-
ment in het proces van ouderbetrokkenheid is dat 
we telkens bijeen zitten met mensen die er ener-
gie in willen steken en die een affiniteit hebben met 
een bepaald onderwerp. Door op deze manier tot  
gedragen besluiten te komen kost tijd, maar uit-
eindelijk plukken we er wel de vruchten van. We  
merken dat we iedere keer weer leermomenten 

hebben en verder ontwikkelen. Zorgen voor draag-
vlak en beweging heeft mijn persoonlijke interes-
se omdat ik daar ook beroepsmatig mee te maken 
heb. Ik ben er altijd op gericht om te bouwen op de 
energie die al aanwezig is en om elkaars kennis te 
benutten. Ik denk dat we op dat vlak al behoorlijke 
stappen gezet hebben, maar er is natuurlijk altijd 
ruimte voor verbetering. Het geeft veel voldoening 
als je vanuit een gezamenlijke drive en betrokken-
heid samen mooie dingen tot stand kunt brengen 
waar kinderen echt iets aan hebben. Daarbij is 
het ook goed te beseffen dat ouderbetrokkenheid  
niet betekent dat je ook de eindverantwoordelijk-
heid draagt. Iedereen heeft zijn eigen rol in het  
proces en dat is iets dat onze directeur goed weet 
te bewaken. 

Ik zou persoonlijk de rol van de MR nog wat ver-
der willen ontwikkelen naar een klankbord voor de 
school. Zeker in relatie tot de veranderende wereld 
en de uitdagingen op het gebied van duurzaam-
heid en inclusieve samenleving. Ik zie bijvoorbeeld  
kansen in vergroening van schoolpleinen of in  
verbreding van wereldoriëntatie naar kennismaking 
met andere culturen, religies en levensovertuigin-
gen. Kinderen groeien hier in de omgeving heel  
beschermd op binnen de eigen tradities. Daar is 
niets mis mee, maar om kinderen voor te bereiden 
op de samenleving zou er voor mij wel wat meer 
verbinding gezocht kunnen worden met andere 
leefwerelden. 

We vroegen Myrjam de Graaf, lid van MR/Kindcentrumraad De Dompelaar Elsendorp, naar  
het belang van ouderbetrokkenheid en keuzevrijheid en hoe het GOO kindcentrum hier invulling 
aan geeft. 

Van samen betrokken naar samen ontwikkelen





Ambitie 2



Samenwerken om te verbinden 
We werken aan de doorontwikkeling van onze kindcentra, 
waarbij samenwerken en verbinden vanzelfsprekend is, zowel 
achter de voordeur van het kindcentrum als met partners in de 
wijk. We groeien door ontmoeting en kennis delen. Met oog 
voor elkaars achtergronden, kwaliteiten en wensen waarderen 
we wat goed gaat en wat we samen tot stand willen brengen. 
We zorgen voor draagvlak en laten zien dat we vanuit dezelfde 
visie werken. We zijn zichtbaar als één organisatie, in ons ver-
haal en onze uitstraling. We communiceren één kind, één plan 
en de doorgaande lijn.

Doel 3: 
We creëren brede en wederkerige ontwikkelingsmogelijk-
heden
Wij onderscheiden ons door de unieke samenwerking tussen 
alle GOO kindcentra. We pakken de ontwikkelingen in de op-
vang en het onderwijs samen op en daarbij kijken we naar wat 
de veranderende maatschappij vraagt. Onze kindcentra staan 
zo niet alleen in verbinding met elkaar, maar ook met het 
voortgezet onderwijs en met relevante instanties en bedrijven. 
Dit pakken wij onder andere samen op met partners in de 
Brainport regio vanuit Ondernemend, Onderzoekend en 
Ontwerpend leren. 



Arn Bressers is directeur-bestuurder van het  
Commanderij College in Gemert. Hij zet zich 
met hart en ziel in voor een leeromgeving waarin  
kinderen gezien worden en betere kansen krijgen. 

‘In de samenwerking met stichting GOO richten 
we ons op het realiseren van een gezamenlijke 
doorgaande lijn. We hebben immers te maken met  
dezelfde groep kinderen. Het ultieme doel is om 
hen zowel onderwijsinhoudelijk als qua pedagogi-
sche begeleiding een samenhangend totaalpakket 
aan te bieden. Vooruitlopend hierop werken we  
nu samen in het project 10-14, waarbij we de  
overgang tussen PO en VO willen versoepelen. 
Sommige leerlingen in de bovenbouw van de  
basisschool hebben meer uitdagingen nodig en 
weten al snel welke keuzes ze willen maken. Die 
kunnen dan bijvoorbeeld al vakken bij ons komen 
volgen. Andere kinderen zijn daar nog niet aan toe 
en hebben meer tijd nodig om hun talenten te ont-
dekken. Voor die leerlingen is het beter om een VO 

advies even uit te stellen. Waar ik ook mogelijkhe-
den zie is de uitwisseling van leerkrachten, zodat 
we beter kunnen afstemmen over wat kinderen  
nodig hebben en beter rekening kunnen houden 
met verschillen tussen kinderen. Ik verwacht dat 
onze samenwerking echt zijn vruchten af gaat wer-
pen en dat we op deze manier bijdragen aan meer 
kansen voor alle kinderen. Inclusiviteit is voor ons 
een belangrijke gedeelde waarde. Ieder kind hoort 
erbij en telt mee. Die cultuur is al gemeengoed op 
het Commanderij College. We hebben de gewoon-
te om elkaar te helpen en niet in hokjes te denken. 
Ik zou willen dat het onderwijs minder diploma  
georiënteerd wordt en dat we meer kijken naar per-
soonlijkheid en talent. Wie ben jij, waar ben je goed 
in en wat heb je nodig? Het zou mooi zijn als we 
een samenleving creëren waarin we het niet langer 
over jullie en wij hebben en met elkaar de (onder-
wijs)wereld een beetje beter kunnen maken.’ 

Doel 4:
We zijn regisseurs van talentontwikkeling
Wij onderscheiden ons door onze verbinding tussen pedagogisch handelen en onderwijsinhoud.
We hebben een op elkaar afgestemd aanbod van te ontwikkelen vaardigheden voor onze  
kinderen die ze nodig hebben in de veranderende maatschappij. Wij zijn medeprojectleider  
in samenwerking met het VO in het onderzoek naar een aanbod van 10 tot 14 jaar. Op deze 
manier ontschotten wij aan de bovenkant en realiseren wij co-creatie. Op onze kindcentra zetten 
wij onze talenten flexibel in. Dit enthousiasmeert collega’s en kinderen en verbindt hen in hun 
intrinsieke motivatie en ontwikkeling.

We vroegen Arn Bressers, directeur-bestuurder van het Commanderij College, wat hem aan-
spreekt in de samenwerking met GOO. 

Samen werken aan duurzame verbindingen



We vroegen startende leerkracht Emma van de Wetering naar de manier waarop zij invulling 
geeft aan het motto ‘Ruimte voor Helden’. 

Emma van de Wetering, startende leerkracht op 
Octopus en Kleinerf

Helden zijn voor mij de kinderen, maar ook de leer-
krachten en andere medewerkers. Mijn collega’s 
zetten zich iedere dag in om kinderen het beste 
te bieden. Waar ik voor opsta, zijn kinderen die in 
zichzelf gaan geloven, die ervaren dat ze iets kun-
nen en zelfvertrouwen krijgen. Zo had ik laatst een 
jongetje van 8 die de hele tijd worstelde met de tafel 
van 9. Wat ik ook probeerde uit te leggen, het lukte 
hem niet om te begrijpen hoe het zat. Maar opeens 
viel het kwartje en toen lukte ’t hem wel. Zijn ogen 
begonnen te stralen en hij glunderde helemaal toen 
hij doorhad hoe het zat. 

Vanaf het eerste moment voelde ik me thuis in het 
team en werd ik bij alles betrokken. Dat ik de jong-
ste ben, doet er helemaal niet toe. Mijn mening telt  
en ze nemen me serieus. Ik ben heel erg van het 
delen en samen naar oplossingen zoeken. Ook al 
sta je alleen voor de groep, het is fijn te weten dat 
je elkaar kunt helpen. Dat is uiteindelijk ook goed 
voor de kinderen, want door samen te werken  
maken we het onderwijs en de opvang beter. Ik weet 
wat pedagogisch medewerkers en leerkrachten 

aan elkaar kunnen hebben, onder andere door mijn 
ervaring als invaller bij de opvang. Het is goed om 
onze beelden van kinderen naast elkaar te leggen. 
Daar komt bij dat we ook de overdrachtsmomen-
ten voor kinderen beter kunnen begeleiden. Als een  
autistisch jongetje in mijn groep wat moeite heeft 
met zijn emoties, bespreek ik dat met de collega 
van de opvang zodat zij daar rekening mee kan 
houden. Ik vind het fijn om te leren van anderen. 
Om na te blijven denken over mijn aanpak. Soms 
kom je door gesprekken op ideeën om een les  
anders in te vullen. Ik heb zelf bijvoorbeeld ken-
nisgemaakt met ervaringsgericht onderwijs. Daar-
bij laat je de methode wat meer los en probeer je  
zoveel mogelijk om kinderen zelf te laten ontdekken 
hoe iets zit. Dat is natuurlijk bij wereldoriëntatie wat 
gemakkelijker dan bij taal en rekenen, maar ook 
dan kun je die aanpak wel toepassen. In een taalles 
kan ik bijvoorbeeld beginnen met uitleg en instruc-
tie bij de betekenis van bepaalde woorden. Daarna 
kan ik de kinderen vragen om met die woorden zelf 
zinnetjes te maken. Dat zal bij de een wat gemak-
kelijker lukken dan bij de ander, maar iedereen mag 
op eigen niveau meedoen. Ik denk dat het onder-
wijs alleen maar boeiender wordt als we nog meer 
kunnen afstemmen op wat kinderen nodig hebben.

Samen het beste voor kinderen bieden 



Ambitie 3



Kijken, luisteren & doen 
omdat onze nieuwsgierigheid 
om positieve actie vraagt 
Om de juiste keuzes te maken, stemmen we voortdurend 
op elkaar af, kiezen we voor dialoog met elkaar en met onze 
stakeholders. Dat doen we vanuit een nieuwsgierige houding. 
In die ontmoeting maken we onze waarden en ambities tastbaar 
en vertalen we die naar concrete activiteiten. Het gesprek over 
wat we belangrijk vinden, voeren we in alle lagen van de orga-
nisatie. Door middel van waarderend onderzoek verkennen we 
onze krachtpunten, maar ook wat we nodig hebben om verder 
te komen. Dit onderzoek versterkt ons kwaliteitsdenken, bevor-
dert een lerende houding en geeft richting aan ons handelen. 
Door met elkaar te blijven leren en kennisdeling te bevorderen, 
stimuleren we onze professionele ontwikkeling en die van de 
organisatie als geheel.

Doel 5: 
We innoveren door permanent leren en verbeteren
Wij leren omdat wij nieuwsgierig zijn naar wat er beter kan. 
Kind, ouders en medewerkers staan centraal en wij leren van 
en met elkaar. Wij hebben gedefi nieerd wat GOO kwaliteit in-
houdt en bieden een passend kwaliteitssysteem met audits, 
cyclische monitoring en verbeteracties. Daarbij is de dialoog 
leidend en niet het protocol. Dat geldt ook voor de management 
rapportages. Elk kindcentrum heeft een goed beeld van de ei-
gen kwaliteit en werkt vanuit hoofd, hart en handen aan hande-
lingsgerichte en opbrengstgerichte opvang en onderwijs. Om 
voortdurend te verbeteren, doen we onderzoek naar ervarin-
gen en verzamelen we Good Practices. We maken vernieuwing 
zichtbaar in elk kindcentrum en werken vanuit wetenschappelijk 
bewezen principes. Over vier jaar kan elke professional binnen 
GOO zeggen wat kwaliteit is en hoe die zichtbaar en toepas-
baar wordt gemaakt.



Sjouke van Kessel vertegenwoordigt een nieuwe 
combinatiefunctie binnen GOO en zet zich in voor 
gezamenlijke groei en ontwikkeling van het kind-
centrum.

‘In de fase voor het samengaan van opvang en 
onderwijs was ik bouwcoördinator en groepsleer-
kracht. Het grootste verschil is dat ik nu de coör-
dinatie over de buitenschoolse opvang erbij heb 
gekregen. Dat was voor mij in het begin wel wen-
nen. Het is een andere wereld qua wetgeving en 
regelingen, maar ook qua denken en werken. Wat 
ik een uitdaging vind, is om in mijn rol als verbinder 
telkens bruggetjes te bouwen en steeds meer af-
stemming tot stand te brengen.

Voor kinderen die bijv. extra ondersteuning nodig 
hebben, brengen we de pedagogische medewer-
kers, leerkrachten en IB-ers met elkaar in contact. Zo 
zorgen we er samen voor dat de zorg en een even-
tuele specifieke aanpak voor het kind niet om half 
3 ophoudt, maar wordt meegenomen naar de BSO. 

Dit soort gesprekken binnen ons kindcentrum zijn 
heel waardevol en maken dat je een bredere blik 
op de werkelijkheid krijgt. Wat ik nu zie, is dat we 
gedeelde zorg voor kinderen dragen. Ik geniet er 
van om te zien hoe we samen werken aan de ont-
wikkeling van het kindcentrum. Er gebeuren zoveel 
mooie dingen, waardoor we nóg meer kunnen be-
tekenen voor kinderen. We denken bijvoorbeeld 
gezamenlijk na over de manier waarop we invul-
ling geven aan de gezonde school. Hoe zorgen we 
voor gezonde lunches, wat doen we met traktaties, 
hoe stimuleren we beweging? We bekijken bij alles 
wat er langskomt hoe we het samen kunnen doen.  
Samen surveilleren bij het buitenspelen, samen  
leren tijdens gezamenlijke studiedagen en geza-
menlijk leuke activiteiten bedenken in het kader  
van GOO for Fun. Zo combineren we het nuttige en 
het aangename.’ 

We vroegen Sjouke van Kessel, coördinator 7-13 onderwijs en de BSO van Kindcentrum  
Berglaren hoe zij invulling geeft aan de verbinding van opvang en onderwijs.  

Doel 6. 
We borgen professionele ontwikkeling
Wij bieden op meerdere manieren ruimte voor ontplooiing en permanente ontwikkeling van  
onze medewerkers en onze organisatie. Enerzijds door professionele dialoog en een ontwik-
kelingsgerichte gesprekscyclus, anderzijds door individuele coaching in concrete verbinding 
met kwaliteitszorg. Daarnaast bieden we een intern scholingsaanbod in samenwerking met een 
GOO Academy. Tot slot stimuleren we onderlinge verbinding en inspiratie door de inzet van  
interne workshops van collega’s en de inzet van coaches en gastsprekers. Wij zijn op alle  
niveaus een nieuwsgierige en lerende organisatie.

Leren van elkaar geeft positieve energie in dingen



Karin van den Berkmortel ziet met trots hoe haar 
teamleden groeien, patronen loslaten, vragen  
stellen, samen initiatief nemen en oplossingen  
aanreiken.

‘Waar ik door gedreven word, is mensen in hun 
kracht zetten. Ik zie het als mijn uitdaging om kwa-
liteiten van mensen zo goed mogelijk in te zetten.  
Ik wil graag dat we met elkaar werken aan een  
kindcentrum waar we vanuit gedeelde waarden de 
goede dingen doen en die dingen dan ook goed 
doen. Als ik kijk naar de ambities die we vanuit het 
MT voor GOO hebben geformuleerd, dan voelt dat 
als een warme deken. Het past bij mij en bij ons 
team. Het is herkenbaar in de zoektocht die we met 
elkaar doorlopen. Dat betekent dat we steeds meer 
beseffen dat je alleen maar verder komt met elkaar 
als je bereid bent om buiten je eigen kaders te den-
ken, dat je soms andere oplossingen nodig hebt om 
verbinding te maken. Die mentaliteit zit niet vanzelf-
sprekend in ons systeem, dus zullen we eerst zelf 
moeten oefenen met ontdekken en uitproberen. 
Dat is ook een voorwaarde als we die vaardigheden 

willen versterken bij kinderen. We zullen eerst zelf 
moeten ervaren wat het betekent om onderzoekend 
te leren. Dat is een mooi proces. En we zetten daar 
flinke stappen in. We zijn in ontwikkeling, omdat we 
steeds meer samen naar antwoorden zoeken en 
samen keuzes maken. Soms leidt dat tot herziening 
van eerdere besluiten. Ook dat is een leerproces. 
Het helpt dat verschillende mensen een master 
opleiding gedaan hebben en die onderzoekende 
houding ook bij de andere teamleden aanspreken. 
Die oplossingsgerichte en lerende houding zie ik op 
verschillende manieren terug. Toen we bijvoorbeeld 
het schrijfonderwijs bespraken, hebben leerkrach-
ten eerst onderzoek gedaan naar verschillende  
opvattingen over schrijven voordat we een methode 
gingen kiezen. Pedagogisch medewerkers en leer-
krachten staan samen in de groepen, ieder met hun 
eigen rol. De formulieren gaan steeds meer aan de 
kant om plaats te maken voor echte gesprekken. 
Hoe laat je zien dat je lef hebt, verbinding maakt 
of nieuwsgierig bent? We beseffen allemaal dat we 
juist vanuit die waarden samen het verschil maken 
voor kinderen.’

We vroegen Karin van den Berkmortel, directeur van Kindcentrum De Kastanjelaar,  
naar de manier waarop teamleden verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke en  
professionele ontwikkeling.

Hoe scherper je gaat kijken, hoe meer je gaat zien
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