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INLEIDING

Een quote die we het afgelopen jaar hebben gehoord en 
die ons bij is gebleven is: “Onderwijs moet erop gericht 
zijn om kinderen de kans te geven hun eigen middelmaat 
te ontstijgen”.

Wij geloven niet in het gemiddelde kind. Een gemiddelde 
ontstaat vanuit diversiteit en verschillen die er zijn. Iedereen 
heeft eigen kwaliteiten, talenten, karakter, identiteit. En in die 
diversiteit ligt onze uitdaging voor het aanbod aan kinderen. 
In plaats van ons te richten op het gemiddelde, bieden wij 
kinderen een aanbod, waardoor zij het beste in zichzelf naar 
boven kunnen en leren halen. 

Bewegingen
Op meerdere bijeenkomsten in verschillende samenstelling 
heeft iedere medewerker van LPS inbreng kunnen leveren voor 
en mee kunnen praten over het koersplan. Daar zijn voor de 
komende vier jaar drie bewegingen uit naar voren gekomen 
die we in dit koersplan beschrijven:
• Beweging in vitaliteit
• Beweging in leren leven
• Beweging in brede educatie

Uiteraard gebeurt er veel meer in onze organisatie dan we in 
dit koersplan (kunnen) beschrijven. De bedoeling van dit 
koersplan is om weer te geven waar we de komende jaren de 
focus op willen leggen en extra de aandacht naar uit willen 
laten gaan. 

De bewegingen hebben we weergegeven in drie pagina’s en 
zijn zo kort mogelijk beschreven. Ze zijn gekoppeld aan 

zowel de Sustainable Development Goals (SDG’s) als aan de 
werelddoelen, zoals die voor kinderen zijn beschreven. 

Eenheid in verscheidenheid
Binnen LPS is iedere locatie uniek. Van ieder team 
verwachten we dat wordt afgestemd op de doelgroep en  
de plaats waar de locatie zich bevindt. Naast die prachtige 
verscheidenheid biedt de eenheid binnen LPS legio aan 
mogelijkheden. We kunnen daardoor meer gelijke kansen 
bieden aan kinderen, expertise, kwaliteiten en kennis delen 
en leren van elkaar. Iedere beweging is daarom beschreven 
vanuit de eenheid, maar ook vanuit de verscheidenheid. 
Ieder team kan op de eigen locatie met elkaar bekijken  
wat ze, naast de beweging uit eenheid, willen vormgeven 
en/of ontwikkelen ten behoeve van de kinderen op de eigen 
locatie, henzelf, het team. De doelen die de teams in het 
locatieplan opnemen, kunnen worden gekoppeld aan de 
werelddoelen (zie bijlage).

De werelddoelen
De werelddoelen zijn de blauwdruk voor een betere 
toekomst. Ze vormen een kompas voor uitdagingen als 
armoede, duurzaamheid, klimaatcrisis. Door zelf deze 
doelen te volgen en kinderen dit mee te geven, kunnen we 
allemaal helpen om de wereld van morgen beter te maken 
dan vandaag.

Stéphane Cépèro
Els Kooijmans

Onze organisatie is voortdurend in beweging.  
Dit kan ook niet anders. De wereld om ons heen is 
dat ook. Blijvende ontwikkeling is van belang om 
in te kunnen blijven spelen op de uitdagingen 
waar we voor komen te staan. Het klinkt als het 
leven zelf en dat is het ook; het betreft ons werk, 
dat gericht is op de brede ontwikkeling van 
kinderen.



  SDG DOEL 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN
Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.

WERELDDOEL 3: BLIJF GEZOND
Leer over en deel manieren om gezond te blijven. Was je handen.  
Pas op jezelf op straat of als je aan het buiten spelen bent. Leer over 
geestelijke gezondheid en welbevinden. Leer over medische zorg.

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID
EENHEID: Iedere locatie draagt actief bij aan de gezonde levensstijl van zowel kinderen als medewerkers. 

VERSCHEIDENHEID: De plaats en de doelgroep van de locatie heeft invloed op de wijze waarop het aanbod in vitaliteit door het team wordt vormgegeven. 
De plannen worden uitgewerkt in het Locatieplan 2023-2027 en de bijbehorende Jaarplannen.

MEDEWERKERS KINDEREN

Vitale medewerkers zijn productiever, kunnen zich ontwikkelen, zijn bepalend voor een 
goede werksfeer, gelukkiger en minder vaak ziek. Ook zijn zij een voorbeeld voor de 
kinderen bij LPS.

Om te ontwikkelen moet je gezond zijn en je fijn voelen.  
Kinderen zijn de bouwstenen van de toekomst en LPS heeft hierbij  
een maatschappelijke rol.

HOE WE DIT MET ELKAAR GAAN VORMGEVEN? JE KUNT DAN DENKEN AAN:

VRAGEN DIE JE JEZELF EN ELKAAR KUNT STELLEN:

• Zit je nog op jouw plek?
• Word je nog voldoende uitgedaagd?
• Beweeg je genoeg?
• Eet je gezond?
• Is jouw leven in balans?

• Voel je je fijn op de locatie?
• Zijn er nog dingen die je graag zou willen doen op de locatie die je nu niet doet?
• Speel je wel eens buiten en wat doe je dan graag?
• Wat weet je van gezond eten?
• Help jij wel eens iemand anders?

BEWEGING IN VITALITEIT
VOOR IEDEREEN: MEDEWERKERS ÉN KINDEREN

• Bedrijfsmaatschappelijk werk
• Inzet PSION (preventief)
• Hulp bij financiele problemen

• Zelfacceptatie
• Helpende hand
• IB-er

• Actieve bedrijfsuitjes
• Wandelcompetities

• Schoolactiviteiten
• Rots en Water
• Inclusiviteit

• Bedrijfsfitness
• Fietsplan
• Activity tracker
• Wandelcompetitie
• Gratis fruit/groenten
• Slaapcoach

• Kwalitatief bewegingsonderwijs
• Structureel bewegen
•  Stimuleren gezonde voeding 

en drinken water
• Voedingseducatie

• Inrichting werkplek
• Flexibel werken
• Veilige werkomgeving

• Veilige omgeving
• Uitdagend schoolplein
•  Voorbeeldfunctie  
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SDG DOEL 4: 
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs  
en bevorder levenslang leren voor iedereen.

WERELDDOEL 4:
Blijf een leven lang ontwikkelen en doe je best om te ontdekken waar je goed 
in bent en talent voor hebt. Leer te zorgen voor elkaar en leer elkaar te helpen.

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID
EENHEID: Op alle locaties wordt ingezet op de ontwikkeling van kinderen met een aanbod waarbij de focus wordt gelegd op de persoonsvorming en de socialisatie. 

Bij LPS krijgen alle kinderen een speciaal aanbod in: bewegen, natuur, techniek, kunst- en cultuurvorming, filosoferen. 
VERSCHEIDENHEID: De plaats en de doelgroep van de locatie heeft invloed op de wijze waarop het aanbod in Leren Leven door het team wordt vormgegeven.  

De plannen worden uitgewerkt in het Locatieplan 2023-2027 en de bijbehorende Jaarplannen.

MEDEWERKERS KINDEREN

Kinderen leren leven vraagt een beweging in anders denken; een andere visie op ontwikkeling en 
een daarbij ondersteunende pedagogische houding van alle medewerkers. Kinderen komen tot 
ontwikkeling als ze worden uitgedaagd kritisch, creatief en ondernemend te zijn in een veilige 
omgeving. Onze medewerkers zetten zich in om kinderen boven hun eigen middelmaat te laten 
uitstijgen.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. In een rijke omgeving kan een kind tot 
ontwikkeling komen. Kinderen hebben uiteraard basisvaardigheden nodig op het gebied van 
rekenen en taal. Maar om de toekomst stevig het hoofd te kunnen bieden is het onze opdracht om 
kinderen in brede zin tot ontplooiing te laten komen, hun talenten te laten ontdekken en handvatten te 
geven om oplossingen te kunnen bedenken voor de problemen van de toekomst. Dit doen kinderen 
niet alleen, dit doen ze samen met anderen kinderen, met hun ouders en met onze medewerkers.

HOE WE DIT MET ELKAAR GAAN VORMGEVEN? JE KUNT DAN DENKEN AAN:

VRAGEN DIE JE JEZELF EN ELKAAR KUNT STELLEN:

• Hoe kunnen we nog meer gebruik maken van elkaars expertise?
• Wat kan ik doen om kinderen zelf verantwoordelijk te maken voor ontwikkeling?
• Wat heb je nodig om anders te denken over ontwikkeling?
• Durf je te experimenteren en ontdekken?

• Hoe kan ik leren ontdekken wat mijn talenten zijn?
• Wat wil ik ontdekken?
• Durf ik? Durf jij?
• Wat weet jij over de wereld?

BEWEGING IN LEREN LEVEN
VOOR IEDEREEN: MEDEWERKERS ÉN KINDEREN

• De wereld leren kennen
• Verschil is rijkdom
• Focus op beweging
• Focus op formatief evalueren
•  Onze medewerkers zijn bezielde 

professionals

• De wereld leren kennen
• Focus op wat een kind wel kan
• Focus niet op product maar op proces
• Pedagogiek gaat voor didactiek

• Jezelf leren kennen
• Ik mag er zijn
• Ontdekken, durven, gebruiken
• Doorzettingsvermogen
• Zelfvertrouwen
• Een leven lang ontwikkelen
• Nieuwsgierigheid gebruiken
• Ethisch handelen en moreel besef
• Dialoog over waarden en normen

• Jezelf leren kennen
• Ik mag er zijn
• Ontdekken, durven, gebruiken
• Doorzettingsvermogen
• Zelfvertrouwen
• Een leven lang ontwikkelen
• Nieuwsgierigheid gebruiken

• Elkaar leren kennen
• Elkaars werkcontext leren kennen
• Samenwerken
• Professionele dialoog aangaan
• Zicht op elkaars kwaliteiten

• Elkaar leren kennen
• Samenwerken
•  Het ontdekken, ontwikkelen  

en toepassen van waarden  
en normen

Kwalificatie

SocialisatiePersoons-
vorming

Kwalificatie

SocialisatiePersoons-
vorming



SDG DOEL 9:  
Ontwikkelen van kwalitatieve en ondersteunende structuren,  
ter ondersteuning van de medewerkers en kinderen en ter bevordering  
van de gezamenlijke doelen, aanpak en verantwoordelijkheid.

WERELDDOEL 9:
Denk na hoe je zelf en samen kunt leren en ontwikkelen. Bedenk hoe je  
elkaar kunt helpen en ontdek wat het betekent om te zorgen voor elkaar.  
Deel je ideeën met de ander, zodat je samen elke dag vooruit gaat.

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID
EENHEID: We spreken binnen LPS niet meer van onderwijs en kinderopvang. We bieden Brede educatie aan kinderen. Iedere locatie van LPS wordt een Kindcentrum. Daar waar het kan vinden 

op één locatie activiteiten plaats die een breed aanbod aan educatie inhouden. Kan dat niet, dan wordt in het LPS netwerk dit aanbod aan kinderen aangeboden op een andere locatie. 
VERSCHEIDENHEID: De plaats en de doelgroep van de locatie heeft invloed op de wijze waarop het Kindcentrum en het aanbod in de Brede Edcuatie door het team wordt vormgegeven.  

De plannen worden uitgewerkt in het Locatieplan 2023-2027 en de bijbehorende Jaarplannen.

MEDEWERKERS KINDEREN

Alle medewerkers van LPS werken aan hetzelfde doel: kinderen laten ontwikkelen tot gelukkige 
sociale volwassenen die goed toegerust de toekomst tegemoet kunnen gaan. Iedere medewerker 
van LPS doet ertoe in de ontwikkeling van kinderen. Vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid draagt 
eenieder bij om in het Kindcentrum te kunnen bieden wat een kind nodig heeft. In het Kindcentrum 
zijn de medewerkers gelijkwaardig. Ze vormen een eenheid, één team, ten behoeve van de brede 
educatie van kinderen.

Kinderen krijgen de ruimte om te groeien en hun talenten te ontdekken in een veilige en rijke 
ontwikkelomgeving. Op onze Kindcentra kunnen ze terecht van ’s ochtendsvroeg tot ’s avonds.  
Ze krijgen de ruimte mee te denken over hun eigen ontwikkeling en helpen elkaar daar ook bij. 

HOE WE DIT MET ELKAAR GAAN VORMGEVEN? JE KUNT DAN DENKEN AAN:

VRAGEN DIE JE JEZELF EN ELKAAR KUNT STELLEN:

• Hoe leren we elkaar als team goed kennen?
• Vanuit welke pedagogische en didactische visie werken wij?
• Waar kunnen we elkaar versterken?
• Wat betekent flexibiliteit voor mij?
• Hoe kunnen ouders worden betrokken als educatief partner?

• Weet ik bij wie ik terecht kan als ik een vraag heb of hulp nodig heb?
• Hoe zorg je ervoor dat je samen goed voor de materialen zorgt?
• Kan ik ook zelf kiezen wanneer ik een bepaalde activiteit ga doen?
• Wat kunnen we samen doen?

BEWEGING IN BREDE EDUCATIE
VOOR IEDEREEN: MEDEWERKERS ÉN KINDEREN

It takes a village 
to raise a child; één locatie, 
één team, één eenheid

•  Brede educatie anders 
organiseren

•  Kindcentrum
•  Eén leidinggevende
•  Waar het kan op één locatie,  

anders in het LPS-netwerk

• Flexibele ontwikkelomgeving
•  Heel het Kindcentrum is een 

plek met mogelijkheden om 
te ontwikkelen

•  Alle medewerkers zijn er  
om het kind te helpen en 
ondersteunen

•  Verschil is rijkdom  
(expertise en kwaliteiten)

• Educatief partnerschap

• Samen ontwikkelen
• Samenwerken
•  Samen activiteiten 

ontplooien

• Bezielde professionals
• Gelijkwaardigheid
• Solidariteit
•  Richten op behoeften  

van kinderen en  
daarop afstemmen

•  Samen zijn we het 
Kindcentrum

•  Leren duidelijk maken 
wat je nodig hebt

•  Onderzoek naar één cao  
voor LPS

•  Slimme inzet en gebruik  
van materialen en ruimten

Cultuur Cultuur

Mensen Mensen

Structuur Structuur

Middelen Middelen •  Materialen samen gebruiken
•  Ook buiten rondom het 

Kindcentrum is een 
ontwikkelplek



WERELDDOELEN

WERELDDOEL 1: HELP EEN EINDE MAKEN  
AAN ARMOEDE    
Leer over de oorzaken van armoede en wat jij eraan kunt doen.  
Deel wat je kunt en leer uitgaan van gelijke kansen.

WERELDDOEL 7: GEBRUIK SCHONE ENERGIE  
Leer over energie en waar het vandaan komt. Het is lastig genoeg energie  
op te wekken voor iedereen. Energie opwekken kan vervuilend zijn en is duur. 
Wees dus zuinig met energie.

WERELDDOEL 2: EET BETER  
Niet op iedere plek in de wereld hebben ze evenveel en goed voedsel.  
Leer waar je eten vandaan komt. Leer wat goed eten is en waarom dat 
belangrijk is. 

WERELDDOEL 8: VEILIG EN GOED WERK  
Niet overal op de wereld kan iedereen op een veilige manier geld verdienen. 
Het is daarom belangrijk om te weten hoe de spullen die je koopt gemaakt 
zijn en door wie. Als het kan, koop je spullen dan dicht bij huis.

WERELDDOEL 3: BLIJF GEZOND  
Leer over en deel manieren om gezond te blijven. Was je handen.  
Pas op jezelf op straat of als je aan het buiten spelen bent. Leer over 
geestelijke gezondheid en welbevinden. Leer over medische zorg.

WERELDDOEL 9: MAAK SAMEN SLIMME KEUZES  
Denk na hoe je zelf en samen kunt leren en ontwikkelen. Bedenk hoe je  
elkaar kunt helpen en ontdek wat het betekent om te zorgen voor elkaar.  
Deel je ideeën met de ander, zodat je samen elke dag vooruit gaat.

WERELDDOEL 4: LEREN EN ONTWIKKELEN  
Blijf een leven lang ontwikkelen en doe je best om te ontdekken  
waar je goed in bent en talent voor hebt. Leer te zorgen voor elkaar  
en leer elkaar te helpen.

WERELDDOEL 10: WEES RECHTVAARDIG  
Luister en leer van anderen. Sta open voor elkaars ideeën.  
Leer over gelijkheid en gelijke behandeling en kom voor elkaar op. 

WERELDDOEL 5: WE ZIJN GELIJKWAARDIG  
Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Maak geen 
onderscheid tussen mensen, groot of klein, jong of oud, jongen of meisje.  
Heb respect voor elkaar en elkaars ideeën. Ga uit van gelijkwaardigheid. 

WERELDDOEL 11: LEREN EN ONTWIKKELEN  
Leer over je eigen buurt en de plaats waar je woont. Neem deel aan 
buurtactiviteiten en leer je buren kennen. Zorg goed voor je eigen omgeving, 
de spullen, de bomen, het groen en de dieren.

WERELDDOEL 6: WEES ZUINIG MET WATER  
Leer over schoon water en waarom dat belangrijk is. Niet overal op  
de wereld is genoeg schoon water. Wees daarom zelf zuinig met water.  
Laat niet onnodig de kraan lopen. Gooi geen vieze rommel in het water,  
maar houdt het schoon. 

WERELDDOEL 12: GOED LEVEN  
Leer over duurzaamheid en hoe jij daaraan kunt bijdragen.  
Hergebruik, repareer, recycle, deel en leen spullen. Gooi eten niet  
zomaar weg. Verzamel vrienden en herinneringen in plaats van spullen.



WERELDDOELEN

WERELDDOEL 13: KLIMAAT ACTIE  
Leer wat je kunt doen tegen klimaatverandering. 
Gebruik schone energie. Eet meer planten in plaats van vlees.  
Ga te voet of pak de fiets in plaats van de auto. 

WERELDDOEL 16: BEWAAR DE VREDE  
Leer over je rechten en hoe je die kunt gebruiken.
Wees aardig voor een ander en tolerant. Speel niet de baas  
en werk aan eerlijkheid en vrede.

WERELDDOEL 14: LEVEN ONDER WATER  
Leer over het leven en de natuur in de zeeën en oceanen en  
wat je kunt doen om deze schoon te houden. Eet vis met een 
duurzaamheidsmerk.

WERELDDOEL 17: DOE HET SAMEN  
Ontdek en deel de Sustainable Development Goals (SDG’s).  
Draag je steentje bij aan deze doelen en doe dat ook samen met anderen. 
Vier met elkaar wat is gelukt. Help mee om het elke dag een beetje beter  
te doen. 

WERELDDOEL 15: LEVEN OP HET LAND  
Leer over het leven en de natuur op de wereld en hoe je die schoon  
kunt houden. Bescherm planten en dieren in je eigen buurt.  
Koop geen spullen die van bedreigde diersoorten of planten zijn gemaakt.


