
 

 Missie, visie, doelen en waarden 

 

 

 

Missie 

Ieder kind heeft recht op levensgeluk. Wij helpen hoogbegaafde kinderen en jongeren om zichzelf te 

leren kennen en te zijn, een basis die vertrouwen biedt om krachtig in het leven te staan en met 

vertrouwen een pad te kunnen kiezen en eigen weg te gaan. Veilig en verbonden met de mensen om 

zich heen. 

 

Onze droom is dat alle scholen in Nederland goed onderwijs bieden aan hoogbegaafde leerlingen. 

Wij zetten leraren in hun kracht, zodat zij onderwijs kunnen bieden waarin hoogbegaafde kinderen 

zich optimaal kunnen ontwikkelen en echt zichzelf kunnen zijn. 

 

 

 

Visie 

Kinderen kunnen een unieke bijdrage leveren aan de toekomst door hun creatieve en speelse geest. 

Daarmee is hun inbreng van onschatbare waarde voor bijvoorbeeld het oplossen van problemen. 

Wanneer wij deze inbreng niet serieus nemen en kinderen ongelijkwaardig behandelen, missen wij 

deze waardevolle inbreng. 

 

 

 

Doel 

Doel van DNKRS is het adviseren en begeleiden van scholen, volwassenen, jongeren en kinderen 

(eventueel inclusief de ouders en/of het gezin) op het gebied van hoogbegaafdheid en hetgeen 

daarmede in de ruimste zin samenhangt. 

 

DNKRS werkt professioneel, doelgericht en levert maatwerk. Dit betekent dat we betrouwbaar, 

duidelijk en transparant zijn. De klant weet wat hij aan ons heeft en voelt zich serieus genomen. Wij 

leveren maatwerk omdat we niet geloven in standaard oplossingen. Anders zijn is leuk, anders doen 

is leuk, dat geeft het leven kleur. Niemand is gelijk. 



 

 

 

 

Waarden 

In onze begeleiding staan wij voor de volgende waarden. 

 

Het zien van de mens 

Als je als mens gezien wordt, voel je je veilig en geaccepteerd. Wanneer je je veilig en geaccepteerd 

voelt, kun je jezelf zijn en de kracht in jezelf optimaal ervaren. 

 

Gericht op groei 

Wij willen inspireren om mensen in beweging te krijgen. Beweging bij kinderen die stilstaan, bij 

volwassenen die vastzitten in oude gewoontes. Een inspirerende omgeving zet aan tot onderzoeken 

en ontdekken; in jezelf en in de wereld om je heen. 

 

Gelijkwaardig 

Wij geloven in gelijkwaardigheid, zowel binnen onze organisatie als daarbuiten. Ieder mens heeft een 

unieke inbreng. Door gelijkwaardig met elkaar, elkaars ideeën, gevoelens en meningen om te gaan, 

maken we optimaal geruik van wat de wereld ons biedt en komen we optimaal tot ontwikkeling. Wij 

communiceren vanuit een dialogische grondhouding. 

 

Creativiteit 

Creativiteit is een belangrijk aspect in onze begeleiding. Creativiteit geeft de mogelijkheid om op een 

eigen wijze en onderzoekend te komen tot nieuwe ideeën, oplossingen en resultaten. De creatieve 

en speelse geest van kinderen is van onschatbare waarde voor bijvoorbeeld het oplossen van 

problemen.  

 

Professionaliteit 

DNKRS hecht groot belang aan deskundigheid en het actueel houden daarvan. We zijn betrouwbaar, 

gemotiveerd en enthousiast. 

 

Kernwaarden in onze organisatie 

DNKRS heeft een horizontale organisatiestructuur. Als samenwerkend team vinden we de 

onderstaande kernwaarden belangrijk. 

 

oplossingsgericht 

flexibel, creatief, onderzoekend, uitgaand van verschillen 

gepassioneerd en verbonden 

oprechte interesse en betrokkenheid, samenwerken, meedenken, flow, enthousiasme 

gelijkwaardig en vrij 

verantwoordelijk, authentiek, grenzenloos vertrouwen, onvoorwaardelijke acceptatie, autonomie  

transparant 

open, zorgvuldig, eerlijk, communicatief, benaderbaar 

fluïde 

lerende organisatie, dynamisch inspelen op nieuwe ontwikkelingen 
 


