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In twee ontwerpsessies zijn medewerkers van Berséba, leden van de raad van toezicht en een
vertegenwoordiger van de Ondersteuningsplanraad bezig geweest met het formuleren van de
bedoeling van Berséba en het benoemen van kernwaarden, passend bij deze bedoeling. Dit heeft
geleid tot onderstaand ontwerp.

Dit is de bedoeling waartoe Berséba bestaat:


Berséba is een uniek samenwerkingsverband. Door Gods leiding is Berséba er gekomen als een
landelijk reformatorisch samenwerkingsverband, waardoor het mogelijk is een dekkend netwerk
van reformatorisch onderwijsvoorzieningen te realiseren.



Vanuit een Bijbelse mensvisie stimuleert en faciliteert Berséba de scholen en werkt in het belang
van het welbevinden van de kinderen goed samen met de scholen, de gezinnen, de gemeenten
en jeugdhulp- en zorgaanbieders. De medewerkers van Berséba werken vanuit dezelfde
gezamenlijke basis.



De medewerkers van Berséba moedigen de teamleden van de scholen aan om een goede
ontwikkelomgeving te creëren, waarin elke leerling emotioneel, sociaal en cognitief kan groeien
en steunen de scholen hierbij. Het bieden van herbergzaamheid is de vertolking van onze reis naar
inclusiever onderwijs. De wettelijke opdracht wordt adequaat ingevuld.



Samen met de teamleden van de scholen spannen de medewerkers Berséba zich in om voor elke
leerling thuisnabij reformatorisch onderwijs te bieden. Daartoe participeren de medewerkers van
Berséba actief in relevante netwerken en zijn zij ambassadeur van het reformatorisch onderwijs
o.a. naar gemeenten, jeugdhulp- en zorgaanbieders en andere samenwerkingsverbanden.



Dit alles doen medewerkers van Berséba door teamleden van scholen en externen op een
deskundige en praktische manier te inspireren en te ondersteunen. De medewerkers van Berséba
voegen expertise toe aan de deskundigheid van scholen, denken mee met scholen en ouders en
stimuleren en ondersteunen een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen.

Samen - gedreven - barmhartig
Deze drie kernwaarden geven ons als medewerkers richting in allerlei keuzes en vraagstukken en
bepalen ons gedrag en handelen om dichter bij de bedoeling van Berséba te komen.

Kernwaarde 1: Samen
Waarom deze kernwaarde voor Berséba?
- Berséba is een samenwerkingsverband. Samen met de besturen en hun scholen werken we aan
onze opdracht.
- Deze opdracht vereist wederzijdse betrokkenheid, samenspel en een gezamenlijk ervaren
verantwoordelijkheid, waarbij ieder eigenaarschap toont.
De kernwaarde samen betekent voor mijn gedrag en handelen als medewerker van Berséba:
- Ik ben coöperatief en collegiaal aan het werk.
- Ik zoek en leg actief verbindingen, altijd vanuit de bedoeling van Berséba.
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- Ik ben dienstbaar aan de scholen, dienend, eerlijk en gericht op het welzijn van teamleden en
kinderen.
- Ik ben nieuwsgierig naar de ander, benader de ander respectvol en bied ruimte aan de ander.
- Ik ben bereikbaar en attent en investeer in persoonlijke contacten.
- Ik zoek merkbaar naar cohesie met alle stakeholders.
- Ik communiceer duidelijk over de bedoeling, de route en de werkwijze.
- Ik ben in staat om het samenspel te faciliteren, ook als er druk op staat.

Kernwaarde 2: Gedreven
Waarom deze kernwaarde voor Berséba?
- Onze opdracht vraagt om gedrevenheid en nauwgezetheid van de medewerkers, juist omdat we
graag aansluiten bij de vragen en opgaven die er leven. Maatwerk is vaak vereist. Dat vraagt
doorzettingsvermogen, inspiratie, bevlogenheid om onze bedoeling waar te maken.
- De medewerkers van Berséba willen van toegevoegde waarde zijn. Ze willen kennis en ervaring
toevoegen en critical friend en sparringpartner zijn van de teamleden van de scholen.
De kernwaarde gedreven betekent voor mijn gedrag en handelen als medewerker van Berséba:
- Ik ben merkbaar intrinsiek gemotiveerd voor de bedoeling van Berséba en draag dit consistent uit.
- Ik ben vindingrijk en creatief in het vinden van oplossingen.
- Ik lever merkbaar een toegevoegde waarde.
- Ik ben nieuwsgierig, onderzoekend en denk in mogelijkheden en kansen.
- Ik daag uit om te zoeken naar creatieve oplossingen.
- Ik ben present op plaatsen waar ik het verschil kan maken.
- Ik ben in staat om snel en adequaat aan te sluiten op ondersteuningsbehoeften van kinderen,
medewerkers en scholen.

Kernwaarde 3: Barmhartig
Waarom deze kernwaarde voor Berséba?
- Berséba staat ten dienste van Bijbels-genormeerd onderwijs. De kernwaarde barmhartigheid is een
voluit bijbelse opdracht. We willen barmhartig en dienstbaar zijn en herbergzaamheid bieden voor
(kwetsbare) kinderen in een hele belangrijke fase van hun leven.
- We werken vanuit ons hart, uit liefde tot kinderen en voelen mee met leerlingen die het moeilijk
hebben.
De kernwaarde barmhartig betekent voor mijn gedrag en handelen als medewerker van Berséba:
- Ik ben sensitief: ik ben in staat om te observeren, situaties te duiden en te interpreteren.
- Ik ben empatisch: ik kan me verplaatsen in de ander.
- Ik ben bewogen met (kwestbare) kinderen.
- Ik kan me verplaatsen in de ouders van deze kinderen.
- Ik kan me verplaatsen in teamleden van de scholen die worstelen op reis naar inclusiever onderwijs.
- Ik ben betrokken en ontferm me. Ik draag mee en soms lijd ik mee.
- Ik ken mijn persoonlijke en professionele grenzen.
- Ik verleen nazorg.
- Ik reken niet af, maar spiegel en geef feedback.
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