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Deze Wijzerwaaier beschrijft  
onze waarden, kracht en  
koers richting 2023.

INTRO



Vraagje 
Hoe sluit jouw
persoonlijke
missie aan op
die van Wijzer?



Blijf nieuws- 
gierig. Durf te 
doen. Samen 
steeds wijzer.
 
ONZE MISSIE
In een wereld vol verschillen 
maken wij graag verbinding. 
Van mens tot mens. 
Van hart tot hart. 
Samen worden we steeds  
wijzer en groeien we uit tot 
zelfbewuste wereldburgers.

MISSIE



Vraagje 
Wanneer
was jij voor
het laatst
nieuwsgierig?



Over ons
 
Wijzer is een overkoepelende  
organisatie in Vlaardingen &  
Maassluis voor integrale  
kindcentra, kinderopvang,  
speciaal (basis)onderwijs,  
voortgezet speciaal onderwijs  
en onderwijs voor nieuwkomers.
 
Dit zijn onze kernwaarden:

ONDERNEMEND
Samen kansen zien,  
delen en pakken. 

OPRECHT
Vanuit je hart zeggen  
wat je doet, doen wat
je zegt.

VERBINDEND  
Elkaars kwaliteiten  
zien en benutten.

PROFIEL



Vraagje 
Welke kansen
zie jij en wat is 
er nodig om  
deze samen te  
verzilveren?



Zo staan  
wij graag
bekend
 
NIEUWSGIERIG  
We kijken met een nieuwsgierige  
blik naar de maatschappij en  
zien dit als dé inspiratiebron  
voor vernieuwing. We omarmen  
de kansen die we zien en maken  
ze graag samen waar.

POSITIEF  
We blijven dicht bij onszelf en  
hebben plezier in wat we doen.  
Met passie en eigenheid maken  
we het verschil en dat zie je en  
ervaar je dagelijks.

INSPIREREND  
We zijn betrokken op mens &  
maatschappij. Samen werken met 
ons geeft energie en zorgt voor 
nieuwe inspiratie. We benutten 
elkaars kwaliteiten, verbinden de  
wijk en onze locaties met elkaar en 
stimuleren groei door ontmoeting.

BELOFTEN



Vraagje 
Hoe kunnen
we elkaars
kwaliteiten
nog beter
benutten?



Een krachtige  
leer en  
ontwikkel- 
omgeving

Onze ambitie
We stimuleren het leren en  
ontwikkelen in alle ruimtes in 
en om de locaties. We bieden 
een omgeving die uitnodigt tot 
ontdekkend en onderzoekend 
leren. We maken verbinding met 
de maatschappij en durven te 
vernieuwen.
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THEMA 1 



Thema 1 
speerpunten

Richting 2019-2023
1. De leer- en ontwikkelomgeving 

van de locaties zijn rijk, krachtig 
en representatief. De omgeving 
daagt uit tot onderzoeken en 
ondernemen. Elk nieuw idee en 
iedere nieuwe aanpassing van  
omgeving en gebouw, zijn  
dienstbaar aan wat we de  
kinderen willen leren.   

2. Locaties maken zich in hun kracht 
bekend, intern en extern, zodat 
we van elkaar kunnen leren.  

3. Talenten van iedereen worden 
ingezet en er zijn voldoende  
ontwikkelmogelijkheden. 

4. De rol van de medewerker  
verandert van sturend naar  
coachend. De kinderen worden 
mede-eigenaar van hun eigen 
ontwikkeling. Ze zijn betrokken  
bij het formuleren van leerdoelen 
en het stellen van onderzoeks- 
vragen.

 



Openbaar en
democratisch
gedachtegoed 

Onze ambitie
We zijn trots op ons openbare  
karakter en laten mensen hier  
graag de waarde van zien en 
ervaren. Met unieke, persoonlijke  
verhalen maken we indruk en  
zetten we onze stichting en 
locaties op de kaart. 
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THEMA 2



Thema 2 
speerpunten
 
Richting 2019-2023
1. Wij werken kinderparticipatie  

verder uit. 

2. Iedereen bij Wijzer hoort erbij  
en wordt gestimuleerd zich  
te ontwikkelen tot een kritische 
Wijzer burger die een persoon- 
lijke bijdrage levert aan de  
mini-maatschappij.  

3. Wereldbeschouwing wordt op 
elke locatie actief aangeboden. 
We richten ons op het vergroten 
van de kennis en inzichten van de 
kinderen. Dit draagt bij aan samen-
werking, acceptatie en respect.  

 



Samenhang in 
voorzieningen 
en aanbod van  
0 tot 20 jaar 

Onze ambitie
We hebben een bijzonder compleet 
aanbod: van wieg tot maatschappij.  
We verbinden de wijk aan onze  
locaties en zorgen voor een actieve,  
inspirerende leer- en leefomgeving.
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THEMA 3



Thema 3 
speerpunten
 
Richting 2019-2023
1. We versterken onze omgeving  

door de wijk naar binnen te halen 
en zelf naar buiten toe te treden. 

2. Het betekent ook dat we de  
Integrale Kindcentra versterken  
in hun samenwerking. De exper- 
tise van het Jonge Kind en die  
van de basisschoolleerling  
wordt verder uitgewerkt. 

3. We streven naar een passend  
aanbod van opvang voor onze  
leerlingen op het SBO en SO,  
zodat daar ook een kindcentrum 
ontstaat. 

4. We willen tot het uiterste gaan  
om het kind zo thuisnabij mogelijk 
onderwijs te bieden. Vroege signa-
lering in de opvang is daarom van 
groot belang. Dat betekent een 
voortdurende ontwikkeling van  
alle medewerkers op het  
gebied van houding, kennis  
en vaardigheden. 

5. Alle locaties hebben het ‘samen-
werkings'niveau van ouder- 
betrokkenheid bereikt in 2023.  
De Wijzerlocaties maken volop  
gebruik van de deskundigheid  
van ouders. 

6. De samenwerking met opleidings- 
instituten wordt versterkt en  
uitgebreid.  

 



We zijn trots 
op onze locaties: 
• IKC Startpunt
• IKC Panta rhei
• IKC De Westhoek 
• IKC Het Breinpaleis 
• IKC Klimop 
• IKC De Klinker (met Daltononderwijs)
• IKC Jan Ligthart 
• OBS De Singel 
• IKC De Wereldwijzer 
• IKC Erasmus 
• SBO Kameleon 
• Ericaschool (SO en VSO)
• Neveninstroom de Globe 
• Jenaplanschool Vlaardingen 
• Kindcentrum De Vloot
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