Lokale initiatieven in het
onderwijs en het jeugdwerk
Cera richt zich met haar regionale projectwerking ook tot
lokale initiatieven in het onderwijs en in het jeugdwerk.
Onderwijs is een basisrecht voor iedereen. Het gaat
niet alleen om kinderen, leerlingen en studenten. Ook
leerkrachten, directie, inrichtende machten, ouders,
ouderraden en de bredere lokale context van de school
horen erbij. Niet alleen scholen bieden onderwijs en
vorming: ook andere educatieve instellingen hebben hier
een plaats.
Jeugdwerk heeft maatschappelijk een belangrijke rol en is vaak complementair aan het
onderwijs. Onder meer de jeugdbewegingen steunen grotendeels op jonge vrijwilligers.
Jongeren bouwen de toekomst van de samenleving.
Door te investeren in lokale onderwijsinitiatieven en jeugdwerk, draagt Cera bij aan de
leefbaarheid, verbondenheid en nabijheid van lokale gemeenschappen, dorpen en
wijken. Op het regionale niveau is het mogelijk om telkens op maat in te spelen op lokale
en specifieke behoeften van (kwetsbare) kinderen en hun (groot-)ouders. Het welzijn van
kinderen en alle betrokkenen staat telkens centraal. Cera toont extra waardering voor
intergenerationele projecten.
Cera heeft hierbij speciale aandacht voor kwetsbaarheid, bijvoorbeeld kinderen in het
buitengewoon onderwijs of leerlingen van scholen in kwetsbare wijken.
Cera moedigt aan tot kennisdeling en tot het creëren en uitwisselen van nieuwe
ervaringen.
Daartoe investeert Cera zowel in materieel als in mensen. Zo doet Cera een
toekomstgerichte investering. Vanuit haar waardering voor innovatie biedt Cera ook
kansen aan pilootprojecten. Cera waardeert initiatief en inzet, en ondersteunt het
opnemen van verantwoordelijkheid.
Cera streeft naar complementariteit met subsidiërende overheden. Cera geeft een steun
voor noodzakelijke extra inspanningen. Lokale onderwijsinitiatieven en lokaal jeugdwerk
hebben een groot potentieel tot kruisbestuiving – in het bijzonder met de andere
domeinen van de maatschappelijke projectwerking van Cera.

Cera speelt een voortrekkersrol in de transitie naar een meer duurzame en
coöperatieve samenleving. Hierbij zijn samenwerking, solidariteit en respect voor
iedereen sterk richtinggevend. In de algemene visienota van de maatschappelijke
dienstverlening staan deze krijtlijnen beschreven.

