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Onze
ambitie

Als kind en jongere in N�megen kr�g je kansen om je talenten te
ontplooien en kun je worden wie je bent. Daarom werken
kinderopvang en al het onderw�s - RU, HAN, ROC N�megen, VO
en PO - samen dwars door en over de grenzen van organisaties
heen. Zo dragen we b� aan een betere samenleving waar
talenten ontwikkeld worden, iedereen meetelt en meedoet. 

We zoeken oplossingen voor maatschappel�ke uitdagingen die
spelen b� kinderen en jongeren in onze stad. We weten nog niet
alt�d wat de oplossing is. Dat vinden we juist samen uit op een
positief waarderende en lichte manier. We proberen uit wat werkt,
en wat niet. Wat we wel al weten brengen we verder in de
organisaties - in projecten, programma's en curricula. Zo leren we
met en voor onderw�s, kinderopvang en andere geïnteresseerden.

Broed-
plaatsen

Dit doen we in broedplaatsen met mensen die zich betrokken
voelen en zich willen inzetten voor een specifiek onderwerp.
Broedplaatsen z�n onze leercommunities waarin jongeren,
professionals, docenten, studenten, bestuurders en
enthousiastelingen kennis verzamelen, delen, experimenteren,
netwerken en samenwerken. 

De komende drie jaar gaan we verder op avontuur. Met  onze
principes in de rugzak verkennen we deze drie paden die
voor ons liggen. Dit z�n complexe, actuele maatschappel�ke
vraagstukken voor N�megen. Alleen samen kunnen we hier
een innovatieve b�drage aan leveren. 

Ons kompas

Wat we
doen

Ontdekken en ontwikkelen 

Faciliteren van ruimte voor 

                 Individuele 
             talentontwikkeling

       van je (professionele) identiteit

       individuele ontwikkeling 

Samenwerken aan maatschappel�ke vraagstukken
Van kinderopvang tot werk

Samen leren, samen werken

Faciliteren van samenwerken door de
grenzen van instellingen heen
Inclusie, diversiteit en gel�kheid
Welz�n in onderw�s en 

Kansengel�kheid

       kinderopvang

Als ITT ontwikkelen we ons ook verder volgens onze eigen principes. Dat doen 
we met het jongerendenkteam, evalueren en verzamelen van opbrengsten, 

impact meten, samen leren, zichtbaarheid vergroten en kennis delen.

https://iedertalenttelt.nl/broedplaatsen/
https://iedertalenttelt.nl/over/

