Visie FONK
Digitalisering, globalisering, technologische innovatie, klimaatverandering en individualisering… onze
samenleving is de afgelopen decennia, snel en ingrijpend veranderd. Daardoor ontwikkelen kinderen
van nu zich anders dan voorheen. Het huidige (onderwijs)systeem ondersteunt niet alle kinderen
optimaal in hun ontwikkelbehoeften. Het kind van nu heeft baat bij het ontwikkelen van een sterk
zelfbewustzijn, sociale sensitiviteit, communicatiekracht en creativiteit om de wereld tegemoet te
treden met oplossingen voor steeds veranderende situaties.
FONK geeft een antwoord op de veranderde ontwikkelvraag van de nieuwe generatie (0-21 jaar). Zo
krijgen de kinderen van nu optimaal de kans om hun talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen
tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen. Dit antwoord vindt FONK overwegend in de natuur.
Als veelzijdige en betekenisvolle omgeving om in te groeien. En als verbinding tussen het ‘binnen en
buiten’ van het individu. Contact maken met de fysieke wereld - en daarin samen fascinerende
opdrachten uit voeren - stimuleert leren (en daarop reflecteren) in een veel rijkere context. FONK
daagt kinderen dan ook volop uit om ‘naar buiten te gaan’ en hun sociale, technische, motorische en
persoonlijke vaardigheden te verkennen. Met natuur-geïnspireerd leren ondersteunt FONK de
ontwikkeling van brede persoonskenmerken, zoals: veerkracht, flexibiliteit, doorzettingsvermogen,
(zelf)vertrouwen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en inventiviteit.
Het educatieve concept van FONK vertrekt vanuit het kind. Dat betekent educatie waarbij alle
kinderen in hun unieke eigenschappen ‘gezien ’worden, zichzelf mogen zijn en op hun eigen manier
kunnen groeien. Daarbij zoekt FONK actief de verbinding met alles wat zich om het kind heen
beweegt: kinderopvang, onderwijs, ouders, jeugdzorg, de directe (leef)omgeving van de school, tot
aan overheden en natuurorganisaties. Samen creëren we de verbinding die leidt tot de optimale en
persoonlijke ontwikkelomgeving van het kind.
Missie FONK
Met natuur-geïnspireerd leren creëert FONK optimale educatie (ontwikkeling, opvoeding en
onderwijs) op maat voor alle kinderen en jongeren (0-21 jaar). Hiermee vergroot FONK het
welbevinden en betrokkenheid bij kinderen/jongeren, ouders/opvoeders en professionals. Zo helpt
FONK de nieuwe generatie haar talenten te ontdekken en op te groeien tot zelfstandige, sociale,
zelfbewuste en bekwame mensen, die in een steeds veranderende wereld blijven groeien,
verantwoordelijkheid nemen en respectvol samenleven.

Kernwaarden
Ontdekken
Het vinden van passies en talenten, omgaan met onbekende situaties, leren uit interactie met de
omgeving; ontdekken is een belangrijke pijler van FONK. De natuur vormt hierbij een bron van
inspiratie. Professionals scheppen ruimte om tot ontdekking te komen. Ze stimuleren kinderen op
didactisch en sociaal vlak en op alle andere belangrijke gebieden. Doen en ervaren stimuleert de
intrinsieke motivatie van kinderen.
Verantwoordelijkheid
Goed voor jezelf zorgen, voor anderen en voor je omgeving. Verantwoordelijkheid nemen is een
cruciale competentie. Professionals geven het voorbeeld met een juiste voorbereiding van de lessen,
het nakomen van afspraken en zorg voor de leeromgeving van het kind. Ze stimuleren kinderen om
eigenaarschap te nemen over hun eigen groei- en leerproces. Zo ontwikkelen zij bewustzijn en
betrokkenheid.
Groei
Je verwonderen, het onbekende aangaan, zelf doen en ervaren en daarop reflecteren. De
FONKomgeving stimuleert groei in vele facetten. Kinderen vinden er stimulansen om hun
persoonskenmerken breed te ontwikkelen (wat voel ik, wat denk ik en hoe gedraag ik me). Zo
groeien zij uit tot zelfstandige, sociale, veerkrachtige en bekwame mensen.
Verbinding
Doordat kinderen, professionals, ouders en de omgeving samenwerken, bouwen kinderen
betekenisvolle relaties op met de wereld om hen heen. Deze ervaringen nemen zij mee naar
‘binnen’. Zo leren kinderen in verbinding te staan met zichzelf, met elkaar en met de omgeving en
natuur.

