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Onze strategische belofte in het kort

Kinderen Ouders Professionals Omgeving

“Wij gaan voor gelijke 
kansen! Bij ons word je 

gezien en gehoord.”

“Samen zetten wij  
onze kinderen in  

hun kracht.”

“We doen wat we 
zeggen en we zeggen 

wat we doen.”

“Wij staan in verbinding 
met de wijk, stad, regio 

en de wereld.”

• Een stevige basis
• Leren leren, leren leven
• Talentontwikkeling
• Ondersteuning op maat
• Veilig en gezond

• Gelijkwaardig
• Toegankelijk
• Betrokken
• Integer
• Geïnformeerd

• Positieve grondhouding
• Eigenaarschap
• Integraal
• Ruimte voor talent
• Een leven lang leren

• Zichtbaar
• Online en offline
• Betekenisvol aanbod
• Duurzaam
• Wereldburgerschap
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ONZE KERNWAARDEN HEBBEN IMPACT OP DE VOLGENDE GEBIEDEN:

Energie Daadkracht Vertrouwen



DE REIS VAN JE LEVEN!
De wereld verandert, QliQ verandert mee. Een doorlopend proces 
waarin we samen blijven ontwikkelen. De afgelopen jaren zijn de losse 
organisatieonderdelen uitgegroeid tot een geheel dat meer is dan 
de som der delen. QliQ gaat voor ‘samen’ en barst van de kwaliteit 
en diversiteit. Daar zijn we trots op! Met energie, daadkracht en 
vertrouwen gaan we nu een nieuwe fase in.

Onze strategische belofte, ‘De reis van je leven’, is ons kompas. Aan 
ons de mooie taak om kinderen te begeleiden tijdens een deel van 
hun levensreis, en hun rugzak te vullen met kennis en vaardigheden 
waarmee ze hun weg kunnen vinden in een wereld die prachtig, maar 
ook dynamisch en complex is. Wij ondersteunen onze kinderen om 
vol vertrouwen op weg te gaan naar hun volgende reisdoel. Hiervoor 
investeren wij continu in de kwaliteit van onze professionals, de 
‘reisbegeleiders’.

 Dit is waar we voor staan en voor gaan



Gelijkwaardigheid en maatwerk
Ieder mens is uniek en bij ons is een plek voor iedereen, 
ongeacht afkomst of achtergrond. Bij ons ben je welkom, 
word je gezien en gehoord! Wij zorgen voor maatwerk 
omdat niet iedereen hetzelfde nodig heeft om een 
reisdoel te behalen. De diversiteit binnen onze scholen en 
kindcentra zorgt voor een schat aan talenten, ervaring en 
expertise die we hiervoor optimaal benutten en koesteren.

Leren leren, leren leven
Wij kennen onze kinderen en weten welke kennis en 
vaardigheden ze nodig hebben om nu en in de toekomst 
optimaal tot ontwikkeling te komen. In een rijke 
leeromgeving en betekenisvolle context zorgen wij voor 
een uitdagend aanbod op maat. Kinderen leren leren en 
leren leven, daar gaan we voor. 

Ik + jij = wij
We geloven in de kracht van duurzame samenwerking 
en investeren daarin. We zijn ons bewust van onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en zoeken 
verbinding met onze omgeving. Samen gaan we voor 
kwaliteit en continuïteit. Elk kind en professional geven we 
de ruimte en vertrouwen om zichzelf optimaal te kunnen 
ontwikkelen. Met integriteit als basis voor contact, door te 
doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen. 

Innoveren zit in ons DNA
Wij zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij kijken kritisch 
naar ons aanbod, reflecteren op ons handelen en houden 
zicht op ontwikkeling. Bij QliQ zijn we nieuwsgierig en gaan 
we actief op onderzoek uit. Daarbij leren we van en 
met elkaar en maken we onderbouwde keuzes. Als het 
nodig is sturen we bij. Het stellen van kritische vragen, 
het delen van vernieuwende ideeën en het 
nemen van initiatief juichen wij toe. 

Veilig en gezond op reis
Om tot ontwikkeling te komen is het 
belangrijk dat je lekker in je vel zit en 
je fit voelt. Daar investeren wij in. 
Zodat je - zowel fysiek, sociaal als 
online - veilig en gezond op reis kunt. 
Ouders en partners nemen we mee in 
de stappen die we zetten. En mijlpalen 
vieren we samen. 

Dit is waar we voor staan en voor gaan



Wij benaderen elkaar vanuit een positieve 
grondhouding. We zijn toegankelijk, 
betrokken en integer.

Wij hebben een positief en realistisch 
zelfbeeld. Vol zelfvertrouwen gaan wij samen 
op onderzoek uit. Wij beschikken over goede 
taal- en rekenvaardigheden en relevante 
kennis over de wereld. Op deze stevige basis 
kunnen wij terugvallen, ook als het even 
tegen zit.

Wij weten waarom wij iets leren en op welke 
manier wij dat het beste kunnen doen. 
Wij hebben geleerd hoe wij informatie het 
beste kunnen verwerven en verwerken. 
Vaardigheden ontwikkelen wij door ‘te doen’ 
en in ontmoeting en gesprek met anderen. 
Samen leren leren en leren leven.

Wij investeren in een betekenisvol aanbod 
passend bij de doelgroep, de omgeving en de 
huidige tijd. Wereldburgerschap, als optelsom 
van burgerschap en internationalisering, is 
een geïntegreerd onderdeel van dit aanbod.

Wij zien jou en helpen je om jezelf steeds 
beter te leren kennen. Wij stimuleren dat je 
je talenten ontwikkelt en inzet voor jezelf en 
het collectief.

Wij  bieden ondersteuning op maat om je 
reisdoelen te behalen. Waar bij de een een 
compliment of duwtje in rug al voldoende 
is, heeft een ander extra begeleiding of 
hulpmiddelen nodig. Samen komen we verder.

Wij  gaan voor veilig en gezond. Zowel fysiek, 
sociaal als online. Beweging, gezonde voeding 
en ontspanning zijn onderdeel van ons 
dagelijkse aanbod.

Wij zorgen ervoor dat iedereen goed 
geïnformeerd is. Met efficiënte, transparante 
en laagdrempelige communicatie, online en 
offline,  beschikken alle betrokkenen over de 
informatie die nodig is om goed te kunnen 
sturen, ontwikkelen en volgen.

Wij streven naar integrale samenwerking 
tussen onderwijs en opvang.

Wij brengen samen voortdurend onze 
kwaliteit op een hoger niveau door 
een cyclisch proces van onderzoeken, 
ontwikkelen, uitvoeren, reflecteren en vieren. 
Wij investeren hiermee in metacognitieve 
vaardigheden en zelfsturing op alle niveaus.

De uitwerking van deze reisdoelen vind 
je terug in onze reisplanner (strategische 
agenda) waarin wij aangeven hoe wij via 
mijlpalen (tussendoelen) onze reisdoelen 
gaan behalen.

REISDOELEN QLIQ 2022-2026 
(VOOR ALLE KLEINE EN GROTE MENSEN)



ONZE SCHOLEN
Klik op de logo’s om de sites van onze scholen te bekijken

https://qliqprimair.nl/category/scholen
https://www.bs-talentrijk.nl
http://www.mondomijn.nl
http://www.westwijzerhelmond.nl
http://www.kc-mozaiek.nl
http://www.bs-dekorenaar.nl
https://www.mondorijk.nl/
http://www.bbsdevuurvogel.nl
http://www.inhethartvanhethout.nl
http://www.devlier.nl
http://www.sbo-de-toermalijn.nl/
https://www.devendelier.nl
http://www.trudoschoolstiphout.nl
http://www.dierdonkschool.nl


Nieuwveld 61
5702 HW Helmond
 
Tel: 0492 - 477 960
E-mail: info@qliqprimair.nl
www.qliqprimair.nl
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