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Voorwoord 
 

 

In schooljaar 2016/2017 is Cartesius 2 officieel van start gegaan, als dislocatie van het 

Cartesius Lyceum. Cartesius 2 heeft echter een eigen onderwijsaanpak en –visie. Deze 

staan beschreven in dit schoolplan.   

De visie en beleidsopvattingen die in dit schoolplan zijn opgeschreven zijn de uitkomst van 

ruim een jaar voorbereiding- en ontwikkelwerk voorafgaand aan de start van de school, 

alsmede aanscherpingen en bijstellingen van die visie in ons eerste jaar.  

Het ligt volledig in de lijn der verwachtingen - en het vloeit ook voort uit onze visie - dat we dit 

plan gaandeweg regelmatig zullen bijstellen en actualiseren. Ik beoog van dit document 

daarom een levend, veranderlijk en groeiend document te maken dat in de periode 2017 – 

2020 voortdurend een geactualiseerde stand van zaken biedt aangaande onze visie, missie, 

onderwijskundige en pedagogische aanpak.  

 

Martijn Meerhoff 

rector Cartesius 2 

 

 

 

  



Cartesius 2: missie en visie 
 

 

De leerling als vertrekpunt 

Onze onderwijsaanpak is erop gericht om leerlingen te stimuleren het meeste uit zichzelf te 

halen. Wij koesteren hoge verwachtingen van hen en sporen leerlingen aan ambitieus te zijn. 

Onze school is erop gericht leerlingen op te leiden tot zelfstandig denkende, ambitieuze, 

analytische denkers en doeners, met een sterk moreel kompas. Zij zijn geïnteresseerd in de 

wereld om hen heen en willen daar graag een bijdrage aan gaan leveren.  

 

Liberal arts & sciences 

Het onderwijs op C2 is opgebouwd uit thematische modules en projecten. De school 

doorbreekt daarmee grotendeels de schotten tussen de vakken. Inhoudelijk uitgangspunt 

daarbij is, dat de school, vanuit een liberal arts and sciences-programma, een breed en 

academisch perspectief biedt op de grote vragen van onze tijd. Daarom spelen thema’s als 

identiteit, duurzaamheid, globalisering en ethiek een belangrijke rol in ons curriculum. 

Ook onderzoeksvaardigheden, filosofie en digitale vaardigheden (zoals design en 

programmeren) spelen daarbij een belangrijke rol. Kunstzinnige en expressieve 

vaardigheden, tot slot, vormen tevens een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Daarbij 

geldt dat leerlingen niet alleen nadenken, maar ook handelen, ontwerpen en maken.  

Onze leerlingen zijn de wereldverbeteraars van morgen. Zij worden uitgedaagd om 

betrokken te zijn, hun talenten ten dienste te stellen van anderen. Parallel daaraan werken 

leerlingen aan hun eigen waardebesef en ontwikkelen zij hun eigen perspectieven op 

eerlijkheid en rechtvaardigheid, zowel in een lokale, als in een bredere, internationale 

context. 

De school zet sterk in op kennis van de Engelse taal en kent een curriculum met een 

internationale focus. Een deel van het onderwijs en studiemateriaal is Engelstalig. 

 

De prachtige risico’s van ons onderwijs 

Wij verwachten veel van onze leerlingen. Wij hechten er waarde aan onze leerlingen te 

brengen tot zelfstandigheid in leren, denken en werken. Zij krijgen veel vrijheid en 

verantwoordelijkheid, die zij stapsgewijs leren in te vullen door nieuwe dingen te doen en 

risico’s te nemen. Risico’s nemen en koesteren van hoge verwachtingen gaan dus hand in 

hand. Dat komt tot uiting in onze lessen en lesmateriaal, ons taalgebruik, de ruimte die we 

leerlingen geven, de eisen die we aan leerlingen stellen, onze begeleidingslijn en onze 

(buitenschoolse) activiteiten. Leerlingen met Havo- en Vwo-advies volgen bij ons samen 

onderwijs, waarbij het Vwo(plus)-niveau echter wel het uitgangspunt vormt voor het 

onderwijs. De lat ligt hoog, voor iedereen. We weten echter ook dat fouten maken hoort bij 

leren. Sommige leerlingen hebben bovendien soms extra tijd nodig om bepaalde kennis of 

vaardigheden eigen te maken. We rekenen leerlingen daarom niet direct af op hun zwakkere 

punten. Leerlingen doubleren daarom niet en kunnen op onderdelen vertragen om zo het 

vereiste niveau alsnog te behalen. 

Ook docenten nemen bewust risico’s. Zij kiezen ervoor om te werken op een school waar 

veel dingen anders zijn dan wat zij gewend zijn. Zij kiezen ervoor hun professionaliteit ten 

volle te benutten in een school waar veel in ontwikkeling is, waar nog weinig vaststaat en 

waar onderzoek, reflectie en werken aan verbetering tot de kern van het beroep behoren.  

 



Onderwijskundige aanpak 

 
 

Werken in modules 

Gedurende een lesperiode werkt een leerling binnen een aantal modules en opdrachten aan 

een set leerdoelen. De modules kennen vaak een thematisch en/of interdisciplinair karakter, 

en zijn daarmee contextrijk. Iedere module is beschreven in de modulegids waarin de 

inhoud, modulespecifieke leerdoelen, de landelijke kerndoelen en evaluatievormen staan 

beschreven. Op deze wijze kunnen leerlingen en ouders altijd zien aan welke leerdoelen zij 

werken in de aankomende lesperiode en hoe zij dat gaan doen.  

 

Werken en maken in projecten 

Binnen projectonderwijs werken leerlingen in groepen toe naar een concreet eindproduct. 

Een vorm van projectwerken die een vaste plek heeft in ons curriculum is Research & 

development (R&D). Bij deze projecten werken leerlingen aan concrete maakopdrachten. Zij 

leren daarbij werken volgens de ontwerpcyclus. 

 

Keuzeruimte en aanvullende vereisten 

In het curriculum is een aantal momenten opgenomen waarin leerlingen uit leerjaren 2 en 3 

keuze-onderwijs mogen volgen. Deze ruimte is erop gericht leerlingen hun kennis en 

ervaringen te laten verbreden en verdiepen. Leerlingen kunnen daarbij ook worden verplicht 

om deficiëntie-onderwijs te volgen in modules waarmee zij moeite hebben. 

In iedere periode is een dagdeel opgenomen voor begeleide zelfstudie. Op deze momenten 

kunnen leerlingen werken aan werk uit de modules, hun leesdossier, projecten en/of 

inhaalwerk.  

De school heeft mede voor deze opzet gekozen omdat wij geloven in het positieve effect van 

het bieden van keuzes op de motivatie van leerlingen. Zij krijgen zo meer eigenaarschap 

over hun leerproces en leerweg. 

Assessment  

De school gebruikt assessment om leerlingen feedback te geven, te stimuleren om meer uit 

henzelf te halen (formatief) en om modules af te sluiten met een eindoordeel (summatief). 

Leerdoelen kunnen worden behaald op drie mogelijke beheersingsniveaus: Basis (B), 

Gevorderd (G) en Expert (E). De beheersingsniveaus zijn gebaseerd op de herziene 

taxonomie van Bloom en de kern-/tussendoelen, zoals geformuleerd door SLO.  

De leerdoelen zijn ingedeeld naar beheersingsniveaus om zo duidelijk onderscheid te maken 

tussen de meer basale en complexere denk- en leeractiviteiten, gekoppeld aan determinatie 

naar Havo en Vwo.  

Op de volgende pagina volgt een voorbeeld van deze systematiek uitgewerkt voor twee 

globale leerdoelen behorend bij de vakken aardrijskunde en natuurkunde.  

  



 

 
              Beheersings-  
              niveau            
          
Domein/ 
globaal leerdoel 

 
Basis 

(Bloom: 1, 2) 

 
Gevorderd  

(Bloom: 3, 4, 5) 

 
Expert 

(Bloom: 5, 6) 

Werking van het 
broeikaseffect en 
gevolgen voor de mens 
op mondiaal niveau 
(AK) 

De werking en 
gevolgen van het 
broeikaseffect 
beschrijven voor 
verschillende 
gebieden 

De oorzaken van 
het broeikaseffect 
(onderbouwd) 
waarderen 

De oorzaken, 
werking en 
gevolgen van het 
broeikaseffect voor 
twee landen 
toelichten 

Werking van licht (NA) Het maken van 
verschillende 
kleuren door het 
mengen van 
primaire lichtkleuren 
beschrijven 

Het maken van 
verschillende 
kleuren door het 
mengen van 
primaire 
lichtkleuren 
beschrijven en 
voorspellen 

Het fenomeen van 
een regenboog 
uitleggen a.d.h.v. 
kenmerken van 
licht 

              ↑                       ↑        ↑        ↑  
         Tussendoel       Havo-niveau               Vwo-niveau          Vwoplus-niveau  
         (SLO)                    (SLO)                          (SLO)                      (C2-eigen)  
 

 

Het niveau waarop de leerlingen de leerdoelen uit een module beheerst, vormt de basis voor 

de eindbeoordeling voor die module. Die beoordeling wordt opnieuw uitgedrukt in B, G of E. 

Daarnaast is het mogelijk een module af te ronden met de beoordeling excellent (X). Dit 

geldt in gevallen waarin leerlingen de leerdoelen hebben afgerond op beheersingsniveau 

Expert en die een omvangrijke verbredende en/of verdiepende leeropdracht hebben 

uitgevoerd. 

Alle modules moeten worden afgerond op niveau Basis. Wanneer een module nog niet is 

afgerond (NV = Nog Niet Voldaan) zal de leerling zich extra moeten inspannen om alsnog 

het minimale niveau te behalen. De school organiseert daarvoor meerdere momenten in het 

jaar: de zgn. deficiëntiedagen.  

De eindbeoordelingen van de modules worden in leerjaar 3 als basis gebruikt voor 

determinatie naar Havo of Vwo in de bovenbouw. 

 

Service learning 

Brede vorming behoort tot onze kernwaarden en dat stopt niet bij het aanleren van kennis 

alleen. De school vindt het daarbij belangrijk dat leerlingen niet alleen nadenken over vragen 

rondom rechtvaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid, maar dat zij zich ook zichtbaar 

inzetten voor anderen. Dienstbaarheid en werken aan eigen leerdoelen komen daarbij 

samen in ons service learning-programma. Dat begint in jaar 1 bij de module 

projectvaardigheden: daar organiseren leerlingen in groepen een activiteit of project voor een 

maatschappelijk doel. In de jaren daarna participeren alle leerlingen doorlopend in 

maatschappelijke projecten of zetten zij zelf dergelijke projecten op. Iedere leerling wordt zo 

uitgedaagd om zijn/haar eigen talenten in te zetten om een bijdrage te leveren aan de 

samenleving om hen heen.  



Internationalisering en Engelse taalvaardigheid 

Ons curriculum kent een internationale focus, waarbij vragen rondom duurzaamheid, 

verdeling van welvaart en rechtvaardigheid een expliciete rol krijgen. Om leerlingen voor te 

bereiden op een toekomst in die internationale context, zet de school sterk in op Engelse 

taalvaardigheid. Zo worden sommige modules volledig in het Engels verzorgd en worden in 

meerdere modules Engelstalige bronnen gebruikt. Alle leerlingen bereiden zich daarnaast 

voor op het behalen van een Cambridge-certificaat op het vlak van Engelse taalvaardigheid. 

De school helpt hen daarbij onder meer door meerdere keren per jaar immersion weeks in te 

plannen. Dat is week waarin de docenten en leerlingen zich volledig onderdompelen in de 

Engelse taal en werken aan een of meerdere projecten.   

 

Leerlingparticipatie 

De school hecht, in de eerste groeifase en in de jaren daarna, grote waarde aan 

leerlingparticipatie. Leerlingen bouwen mee aan de school op meerdere vlakken. Zij krijgen 

veel ruimte en verantwoordelijkheid om zelf initiatieven te ontplooien en worden regelmatig 

betrokken bij schoolontwikkelingen. Leerlingen hebben ook een expliciete rol bij het 

ondersteunen en begeleiden van elkaar. Zo is er een leerling-veiligheidsteam, die zich 

bezighoudt met zowel fysieke als sociale veiligheid, en zijn er hulpmentoren die jongerejaars 

begeleiden. Leerlingen geven soms ook bijlessen aan anderen.  

Dit doen wij niet alleen omdat wij de input van leerlingen waarderen en nodig hebben, maar 

ook omdat wij ervan overtuigd zijn dat leerlingen groeien als zij serieus worden genomen en 

verantwoordelijkheden krijgen.  

 

Bring your own device 

Digitale hulpmiddelen vormen een belangrijke basis onder ons onderwijs. Docenten 

ontwikkelen zelf lesbrieven die zij digitaal delen met leerlingen. Er wordt daarnaast veel 

gewerkt met de Google applicaties: Gmail, Classroom en Drive. Leerlingen hebben daartoe 

allen een eigen laptop mee naar school. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het 

onderhoud daarvan. De school heeft geen voorkeuren voor een merk of type, maar raadt het 

gebruik van een tablet sterk af.  

Voor leerlingen die geen laptop kunnen betalen of in voorkomende gevallen dat een laptop 

van een leerling niet functioneert, is op school een aantal vaste pc’s aanwezig.  

 

  



De organisatie van de school en het onderwijs 

 

 
Opbouw van het schooljaar 

Een schooljaar bestaat uit vier lesperiodes die steeds tussen de 8 tot 11 lesweken duren. In 

leerjaren 2 en 3 zijn drie dagdelen per week gereserveerd voor keuzeruimte en (maximaal) 7 

dagdelen voor het kerncurriculum. Het kerncurriculum bevat de kernmodules en de reguliere 

modules. 

Iedere periode wordt afgesloten met enkele deficiëntiedagen waarop leerlingen 

achterstanden (NV’s) wegwerken of beoordelingen voor modules ophogen. Tweemaal per 

jaar vinden er ook immersion days plaats waarop een project of thema aan bod komt in de 

Engelse taal. 

 

Opbouw van het rooster 

Iedere dag kent twee roostermomenten: een om 09.30 uur en een om 12.30 uur. Per les 

werkt de leerling aan een module. Dat betekent dat de school werkt met relatief lange 

lestijden: 2,5 klokuur. Hiervoor is gekozen, om zo meer tijd te hebben om de diepte in te 

gaan in de georganiseerde leeractiviteiten en meer rust te creëren in de school.   

Na de laatste reguliere les om 15.00 uur is er tijd om nog verder te werken aan schoolwerk 

dat niet af is gekomen tijdens de lessen. Dat kan vrijwillig, maar zal soms ook door docenten 

worden vereist.  

 

Een overzicht van de lestijden en roosteropbouw: 

08.30 uur School geopend 

09.00 uur Dagopening in klassenverband 

09.30 uur Les 1 

12.00 uur Pauze 

12.30 uur Les 2 

15.00 uur Extra-curriculaire activiteiten / extra werktijd 

16.30 uur School gesloten 

 

 

 



Begeleiding en zorg 
 

De school besteed veel aandacht en tijd aan de begeleiding van leerlingen in hun 

ontwikkeling en leerproces. De school kent geen specifiek zorgprofiel, maar spant zich in om 

- binnen grenzen van redelijkheid - passend onderwijs te bieden voor alle leerlingen die zich 

herkennen in het schoolprofiel van de school. 

 

Op onze website is meer informatie te vinden over de ondersteuning die de school biedt: 

https://c2.espritscholen.nl/home/voor-ouders/ondersteuning/ 

 

  

https://c2.espritscholen.nl/home/voor-ouders/ondersteuning/


Personeelsbeleid 
 

De C2-docent 

Cartesius 2 is een school in opbouw. De onderwijskundige visie en opzet van de school 

vragen bovendien om een bijzonder type docent. Het gaat daarbij om docenten die vorm 

geven aan de school vanuit gezamenlijk verantwoordelijkheids- en missiebesef. Doordat de 

school niet werkt met traditionele lesmethoden wordt ook een groot beroep gedaan op de 

ontwikkelvaardigheden van de docent. Van een C2-docent wordt dan ook naast een 

uitstekende vakkennis, denkkracht verwacht. Hij zorgt voor een taakgerichte sfeer en geeft 

structuur aan de leeromgeving. Hij werkt graag samen met collega’s, binnen de klas en 

daarbuiten en begeleidt leerlingen in het proces van leren, leren leren en reflecteren. 

In het team wordt sterk waarde gehecht aan onderzoekende en evidence informed manier 

van werken en ontwikkelen. Dat vereist docenten die zich verdiepen in de relevante 

onderwijskundige ontwikkelingen en bestaande kennis inzetten om onderzoeksmatig te 

werken aan verbetering van hun lespraktijk.  

 

Opleidingsschool 

In de visie van de school is het opleiden van nieuwe collega’s een integraal onderdeel van 

onze onderwijstaak. De eigen onderwijsontwikkeling krijgt zo een impuls door de nieuwe 

inzichten en ontwikkelingen die de school in worden gebracht. Esprit Scholen participeert, 

samen met de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam, in de 

opleidingsschool Opleiden met Esprit. Ook Cartesius 2 draagt bij aan het opleiden van 

studenten. Dat betekent dat zittende docenten ook regelmatig een begeleidende en 

coachende rol krijgen toebedeeld binnen de school.  

 

Organisatiestructuur 

De school kent een relatief platte organisatiestructuur waarin docenten breed 

verantwoordelijkheden dragen. De schoolleiding bestaat thans alleen nog uit een rector, die 

integrale eindverantwoordelijkheid draagt. In de toekomst zal de schoolleiding worden 

uitgebreid. Het team is nog in gesprek over de wijze waarop dit wordt georganiseerd.  

 

Aansluiting bij beleid van Esprit Scholen 

Cartesius 2 is een onderdeel van Esprit Scholen en maakt als zodanig gebruik van het 

Espritbrede strategisch HR-beleid.  

Dit betekent o.a. dat de school streeft naar een evenwichtige opbouw van het team voor wat 

betreft geslacht, leeftijd en culturele achtergrond.  

 

 

 

  



Kwaliteitsbeleid 
 

Kwaliteit 

Het Cartesius 2 biedt goed uitdagend onderwijs, streeft naar excellent rendement en een 

uitstekend imago. Als nieuwe school is het een constante uitdaging om de kwaliteit zo hoog 

mogelijk te houden. Niet alleen van onze leerlingen verwachten wij veel, maar wij stellen ook 

hoge eisen aan onszelf en het onderwijs dat wij bieden.  

Het onderwijs op het Cartesius 2 is, via een proces van backwards design, zodanig ingericht 

dat het voldoet aan de landelijk voorgeschreven kerndoelen, eindtermen en 

referentieniveaus. De drie elementaire vragen die wij ons steeds stellen: leren de leerlingen 

genoeg? (resultaten); krijgen ze goed les? (onderwijsproces); en zijn ze veilig? 

(schoolklimaat).  

 

De PDCA-cyclus 

Om gericht en cyclisch te werken aan borging en verbetering van kwaliteit, sluit Cartesius 2 

aan bij het kwaliteitsbeleid van Esprit scholen. Dat beleid schrijft voor dat op een aantal 

indicatoren regelmatig, en via vaste cycli, de beleving van leerlingen en ouders in kaart wordt 

gebracht.  

Daarnaast hanteert de school een eigen, aanvullend kwaliteitsbeleid waarbij de focus ligt op 

de onderwijskwaliteit. Zo worden alle modules in iedere lesperiode schriftelijk geëvalueerd 

door de leerlingen. Ook docenten evalueren op schriftelijke wijze per periode een of 

meerdere modules die zij hebben verzorgd. De ouder- en leerlingklankbordgroepen 

evalueren regelmatig op meer informele wijze, maar ook minstens eens per jaar op meer 

formele wijze, hun beleving van de onderwijskwaliteit op de school.  

De kwaliteitszorg is in handen van een onderwijskundig stafmedewerker. De resultaten van 

de uitgevoerde evaluatie-activiteiten zijn minstens tweemaal per schooljaar onderwerp van 

gesprek in een thematisch teamoverleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beleid op andere terreinen 
 

 

Financieel beleid 

Cartesius 2 is een nieuwe en (derhalve) groeiende school. De groei van de school wordt 

gefinancierd uit innovatie-middelen van Esprit Scholen.  

De school maakt geen gebruik van sponsoring.  

Huisvesting 

Cartesius 2 is voorlopig gehuisvest in een klein, mooi pand aan de Passeerdersgracht. 

Vanwege de groei van de school wordt er voor schooljaar 2018/2019 een locatie in gebruik 

genomen, gelegen aan de Lindengracht.  

De school verhuist naar verwachting in 2019 naar haar nieuwe, definitieve locatie aan de 

Plantage Muidergracht.  


