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De Esprit scholen zijn een begrip in Amsterdam. Esprit staat voor kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs, dat resultaatgericht, internationaal en dynamisch is. De scholengroep bestaat 
uit elf scholen, met elk een eigen onderwijsprofiel en -cultuur. Het brede onderwijsaanbod 
bestaat uit primair, voortgezet - variërend van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, 
waaronder tweetalig HAVO en VWO - en internationaal onderwijs. 

Iedereen is betrokken en draagt naar vermogen bij aan de vervulling van onze 
belangrijke maatschappelijke opdracht: het door goed onderwijs voorbereiden van jonge 
mensen om als verantwoordelijke burgers volwaardig deel te nemen aan de 
samenleving.

De Eilanden
Grote Bickersstraat 102
1013 KS Amsterdam
T: 020-6209608
E: info@eilanden.espritscholen.nl
www.eilanden.espritscholen.nl

Amsterdam International Community School
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
T: 020-5771240
E: info@aics.eu
www.aics.eu

Berlage Lyceum
Pieter Lodewijk Takstraat 33
1073 KJ Amsterdam
T: 020-5721200
E: info@berlage.espritscholen.nl
www.berlage.espritscholen.nl

Cartesius Lyceum
Frederik Hendrikplantsoen 7a
1052 XN Amsterdam
T: 020-5849677
E: info@cartesius.espritscholen.nl
www.cartesius.espritscholen.nl

Het 4e Gymnasium
Stavangerweg 902
1013 AX Amsterdam
T: 020-5849010
E: info@het4egymnasium.nl
www.het4egymnasium.nl

Marcanti College
Jan van Galenstraat 31
1051 KM Amsterdam
T: 020-6069000
E: info@marcanti.espritscholen.nl
www.marcanti.espritscholen.nl

Nova College Amsterdam
Burgemeester Hogguerstraat 2
1064 EB Amsterdam
T: 020-5854854
E: info@nova.espritscholen.nl
www.nova.espritscholen.nl

De WSV
Copernicusstraat 38 - 40
1098 JH Amsterdam
T: 020-6947481
E: info@wsv.espritscholen.nl
www.wsv.espritscholen.nl

De Poort
Schipluidenlaan 14
1062 HE Amsterdam
T: 020-3467936
E: info@poort.espritscholen.nl
www.poort.espritscholen.nl

De Wissel
Herman Poortstraat 17
1064 BR  Amsterdam
T: 020-5893030
E: info@wissel.espritscholen.nl
www.wissel.espritscholen.nl

Europaschool
Hygiëaplein 8
1076 RT Amsterdam
T: 020-5730800
E: info@europaschool.espritscholen.nl
www.europaschool.espritscholen.nl
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De Esprit scholen



Dit Onderwijsmanifest is bedoeld om inzicht te geven in ons gezamenlijke perspectief 
en onze gemeenschappelijke ambities, verwoord in een vijftal pijler’s waarmee wij ons 
willen onderscheiden. Op basis hiervan willen wij, het College van Bestuur en de eind-
verantwoordelijke schoolleiders van Esprit, inspiratie bieden aan onze scholen. Daar 
zullen de pijlers in een goede samenhang moeten worden vertaald naar het dagelijkse 
onderwijs met onze leerlingen. Hierbij hechten wij aan ruimte voor de ontplooiing van 
individuele kwaliteiten en ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. 

Aldus beogen wij onderwijs op de Esprit scholen aan te bieden waarmee leerlingen 
gezien hun talenten, de beste onderwijsresultaten behalen.

Dit Onderwijsmanifest is richtinggevend en bedoeld als basis voor de beleidsagenda 
van de verschillende Esprit scholen. In het kader van ‘goed bestuur’ en het kwaliteits-
kader leggen schoolleiders over de resultaten van hun beleid rekenschap af aan het 
College van Bestuur. Zoals het College van Bestuur rekenschap aflegt aan de 
Raad van Toezicht en de overheid.

Het College van Bestuur beschouwt dit Onderwijsmanifest als een ‘dynamisch docu-
ment’. Dit betekent dat wij niet proberen voor vier jaar de werkelijkheid ‘te bevriezen’ 
maar dat wij op basis van jaarlijkse evaluaties het Onderwijsmanifest zullen aanpassen 
aan de gewijzigde omstandigheden.

Amsterdam, 29 januari 2008
Ruth Kervezee

Voorzitter College van Bestuur

Onderwijsmanifest 
Esprit scholen
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In het onderwijs van de Esprit scholen staat het leren en de ontwikkeling van de 
leerlingen centraal. De focus is hierbij gericht op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid 
en samenwerking. Bij hun voorbereiding op een actieve participatie in de samenleving, 
nu en later, wordt naast het verwerven van kennis en vaardigheden, ook aandacht 
gegeven aan bijvoorbeeld de sociaal-emotionele kant van hun persoonlijke ontwikkeling.

Wij nodigen onze leerlingen uit, in samenwerking met docenten en andere leerlingen, 
mede sturing te geven aan hun eigen leerproces en daarvoor ook verantwoordelijkheid 
te nemen. Wij creëren mogelijkheden om het leren voor onze leerlingen betekenisvol 
en zinvol te maken. Betekenisvol leren houdt voor ons in dat onze leerlingen door 
actieve deelname de leerinhoud begrijpen, begrippen kunnen toepassen, verbanden 
kunnen leggen en zelf voorbeelden kunnen geven. In het bijzonder betekent het dat onze 
leerlingen het geleerde ook kunnen toepassen buiten de directe leersituatie, in de 
omgevingen waarvan zij deel uitmaken. Abstractie en veralgemenisering winnen aan 
betekenis als er concrete ervaring in een specifieke context aan ten grondslag ligt.

Van zinvol leren is volgens ons sprake als onze leerlingen zich de leerinhoud 
gaandeweg eigen maken. Op die manier vormen zij zich een beeld van de wereld, van 
hun positie daarin en van hun mogelijkheden in relatie tot anderen. Om dit te bereiken 
is het nodig dat verbindingen worden gelegd tussen wat geleerd moet worden en de al 
aanwezige kennis en ervaringen die leerlingen meenemen naar school. Wij vragen een 
actieve leerhouding van onze leerlingen, want in onze visie is leren een dynamisch 
proces waarin leerlingen zelf nieuwe kennis construeren op basis van wat ze al weten en 
kunnen. Door middel van concrete opdrachten worden de leerlingen geconfronteerd met 
het algemene principe dat in die context aan de orde is. Wij stimuleren hierbij nieuwe 
informatie te verbinden met bestaande ideeën, houdingen en ervaringen en  zelf actief te 
zoeken naar informatie en te bouwen aan kennis.

Ons uitgangspunt is dat iedere leerling anders is wat betreft capaciteiten, interesses en 
identiteiten. Uit respect voor die verschillen stemmen wij ons onderwijs zoveel mogelijk 
af op de individuele leervraag van onze leerlingen, bieden wij leerarrangementen op 
maat en streven wij er naar dat elke leerling in relatie tot zijn talenten het maximale 
eindresultaat behaalt. Wij beogen dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. 
Waar het leerproces stagneert en aanvullende ondersteuning of professionele zorg 
gewenst is, zorgen wij er voor dat ‘het leren blijft lukken’. Wij zijn ervan overtuigd dat 
(zelf)vertrouwen en veiligheid in dit verband belangrijke voorwaarden zijn.

Afhankelijk van de te leren kennis en vaardigheden en de te bereiken doelen, wordt in 
ons onderwijs gebruik gemaakt van verschillende (didactische) werkvormen, zoals 
klassikale lessen, groepswerk, individuele projecten en buitenschools leren.
Wij beschouwen de klas als een leer- en leefgemeenschap waarin leerlingen met en 
van elkaar leren en waarin wij voorzien in ieders behoefte aan geborgenheid, 
duidelijkheid en waardering.

1. Talentontwikkeling
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De Amsterdamse leerling van vandaag is de wereldburger van morgen. Het is de 
ambitie van Esprit de rijkdom van de culturele verscheidenheid uit haar directe 
omgeving te benutten ten behoeve van meer sociale cohesie en actief wereldburger-
schap. Het motto hierbij is: Think Global, Act Local.

Het kennismaken met en het wegwijs worden in een internationaliserende woon-, 
werk- en vrijetijdsomgeving, kan beginnen bij onze nabije omgeving (onze klassen, 
scholen, buurten en onze stad Amsterdam). Wij verbinden de culturele rijkdom van onze 
leerlingen aan ons internationale perspectief. In ons onderwijs bieden wij onze leerlingen 
mogelijkheden elkaars achtergrond te leren kennen en met het daaruit voortvloeiende 
respect voor elkaars overeenkomsten en verschillen samen te werken. Dit mede in het 
perspectief van een ‘democratische’ samenleving waarin mensen zich in de positie van 
een ander kunnen verplaatsen, evenwicht betrachten tussen individuele en andermans/ 
sociale belangen en via overleg conflicten voorkomen of eventueel oplossen.

Wij realiseren ons terdege dat de wereld voor veel van onze leerlingen verder reikt 
dan Amsterdam of Nederland. Naast wereldburgerschap is het voor een daadwerkelijk 
internationale oriëntatie noodzakelijk dat dit tot in het hart van het onderwijs - het 
programma en de wijze van werken in de klas - doordringt. Wij werken aan de realisatie 
van een Europees taalportfolio, bieden de mogelijkheid deel te nemen aan Engelstalige 
debatingclubs, brengen uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse scholen tot stand en 
bieden de mogelijkheid internationaal erkende diploma’s te behalen. 

Wij stimuleren en begeleiden onze leerlingen bij het verwerven van kennis, vaardigheden 
en houdingen. Waarmee zij zich zelfbewust en effectief in verschillende ‘werelden’ kun-
nen bewegen. Taal is daarin zowel cultuurdrager als communicatiemiddel. Wij hechten 
veel waarde aan een doelgerichte taalverwerving van onze leerlingen. Zij kunnen daar-
van profiteren tijdens hun schoolloopbaan, in diverse leer- en werkomgevingen, maar 
ook in internationale uitwisselingsprogramma’s of stages in het buitenland.

Al onze leerlingen worden gestimuleerd actief betrokken te zijn bij de wereld om hen 
heen, ook in dienstverlenende zin of in maatschappelijke stages. Wij willen de rijkdom 
van de eigen omgeving gebruiken als een krachtenveld om van te leren.
Onze docenten zoeken actief de verbinding met de leerlingen en de contexten waarin 
zij zich thuis voelen. Leerkrachten van Esprit tonen positieve betrokkenheid. Zij begrijpen 
de betekenis van thuiscultuur, schoolcultuur, jeugd- en straatcultuur voor de leerlingen en 
de ontwikkeling van hun identiteit.

2. Wereldburgerschap



De wereld waarin leerlingen opgroeien en waarop ze zich op school voorbereiden is 
volop in beweging en ontwikkelt zich snel. Vanuit deze achtergrond stimuleren de Esprit 
scholen een ondernemende instelling, omdat wij geloven in de mogelijkheden en kansen 
die dat biedt.

Deze attitude kenmerkt zich door een open geest, ambities, lef, daadkracht en 
doorzettingsvermogen. Ondernemende mensen hebben het vermogen open te staan 
voor en te leren van nieuwe ervaringen. Zij zijn in staat andere mensen in uiteenlopende 
situaties te ontmoeten en met vanzelfsprekend zelfbewustzijn zichzelf en hun 
vaardigheden te presenteren. 

Deze ondernemende attitude krijgt in de onderwijspraktijk vorm in de actieve rol van leer-
lingen die wij nastreven. Met in het voortgezet onderwijs ook een eigen verantwoordelijk-
heid voor het leren. Wij denken hiermee te bevorderen dat leerlingen in hun latere leven 
blijven leren en zich ontwikkelen.

Wij kijken graag over de grenzen van de school heen als dat perspectieven op beter 
onderwijs en resultaten biedt. Ouders zijn onze educatieve partners en wij voeren actief 
beleid om hen te betrekken bij onze scholen en de leerprocessen van hun kinderen.
Onze deuren staan tevens open voor partnerorganisaties die een bijdrage willen leveren 
aan inspirerende leefomgevingen en rijke leerervaringen. Partners die bereid zijn waar 
nodig extra steun te geven aan onze leerlingen en docenten.

Wij hebben contact met en zoeken partnerorganisaties op zoals voor- en vervolg-
opleidingen, maar ook vertegenwoordigers van buurten, bedrijven en instellingen. 
De Esprit scholen zijn alert op het benutten van nieuwe kansen, met het oog op 
mogelijkheden voor onderwijs en scholing, deelnemen aan sportieve- en culturele vrije-
tijdsbesteding en kennismaken met ondernemerschap.

Als maatschappelijk ondernemende instelling hecht Esprit bij het verbeteren van 
de leer- en werkomgeving en haar schoolgebouwen, veel waarde aan gezondheids- 
en milieuaspecten en het gebruik van duurzame producten.

3. Ondernemend
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4. Professioneel

Het is onze ambitie een professionele organisatie met vakkundige professionals te zijn, 
die zich kenmerken door verantwoordelijkheid, kwaliteit, integriteit en loyaliteit.

Deskundig, ondernemend en gemotiveerd onderwijzend en onderwijsondersteunend 
personeel is een eerste vereiste om excellent onderwijs te kunnen verzorgen dat voldoet 
aan de kwaliteitseisen. Onze leerlingen en hun ouders mogen verwachten dat de mede-
werkers van Esprit uitstekend gekwalificeerde en bevlogen ‘onderwijsmensen’ zijn, die 
zich bewust zijn van de eisen die aan hen worden gesteld om hun maatschappelijk zeer 
belangrijke taak nu en in de toekomst goed te kunnen uitvoeren.
Wij vragen van onze docenten dat zij als professionals regelmatig reflecteren op de 
kwaliteit van hun werk, zich bewust zijn van hun ‘rolmodel’ en bereid zijn rekenschap 
af te leggen over hun onderwijsresultaten. Docenten krijgen bij ons de ruimte en de 
mogelijkheden om hun professionaliteit voortdurend op peil te houden en zonodig 
te versterken. Ook voor hen geldt het motto: ‘een leven lang leren’.
Tot hun pedagogische en didactische competenties rekenen wij het kunnen aanbieden 
van verschillende vormen van leren. Wij verwachten van onze docenten dat zij in staat 
zijn de diverse talenten van leerlingen te herkennen, om daar met het onderwijs 
rekening mee te kunnen houden. Hierbij is het kunnen creëren van een ‘ondernemende 
leeromgeving’ van belang, die leerlingen uitdaagt te leren en zich te ontwikkelen.

In de Esprit scholen wordt intensieve samenwerking tussen docenten als vanzelf-
sprekend beschouwd. Een sterk veranderende samenleving dwingt onze scholen het 
onderwijs aan te passen en te vernieuwen. Docenten zoeken voortdurend naar nieuwe 
oplossingen om op ontwikkelingen in te spelen. Wij moeten hen daarvoor de ruimte 
bieden. Die ruimte krijgt bij ons vorm in onderwijsteams. In deze teams dragen onze 
docenten gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan en de begeleiding 
van een groep leerlingen. 

De leerkrachten kunnen hun professionele ontwikkeling integreren in hun werk. Wij zijn 
er namelijk van overtuigd dat de eigen werkomgeving de krachtigste leeromgeving biedt. 
Onze leerkrachten krijgen binnen de onderwijsteams ruime mogelijkheden om 
beslissingen te nemen over de organisatie van hun werk en de vormgeving van het 
onderwijs. Wat er ons inziens aan bijdraagt dat er slagvaardig op allerlei ontwikkelingen 
in gespeeld kan worden. Wij geloven dat het professionals inspireert om zo bij te dragen 
aan de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs.

Esprit heeft de ambitie te excelleren in onderwijskwaliteit en onderwijsresultaten. Goed 
bestuur en rekenschap afleggen zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. Esprit kent een 
Raad van Toezicht, een College van Bestuur en eindverantwoordelijke schoolleiders. Er 
zijn heldere, eenduidige afspraken over de verdeling van bestuurlijke- en management-
bevoegdheden. Van belang is voorts dat de schoolleiders van de Esprit scholen zich met 
name kunnen richten op de onderwijsaspecten van hun organisatie.



Als onderwijsorganisatie is Esprit gericht op zo goed mogelijke onderwijsresultaten van 
de Esprit leerlingen. Exameneisen vormen hiervoor vanzelfsprekend een belangrijke 
leidraad. Voor leerlingen is dit vaak bepalend voor de toelating tot een vervolgopleiding 
of je schoolresultaten bepalen of je in aanmerking komt voor een baan. Voor de Esprit 
scholen zijn examenresultaten belangrijk: het bepaalt in belangrijke mate hoe goed je als 
school ‘te boek’ staat.

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en het is onze opdracht de best 
mogelijke condities te scheppen voor hun ontwikkeling op korte en langere termijn. Wij 
werken met onze leerlingen gericht toe naar hun diploma en naar een helder perspectief 
op een vervolgopleiding of een plek op de arbeidsmarkt. Met onze leerlingen plaatsen wij 
dit, vaak over de grenzen van Esprit heen, in het perspectief van een schoolloopbaan die 
bij hun talenten en interesses past. Wij maken daarom resultaatafspraken met collega-
organisaties, zoals PO scholen en ROC’s.

Wij brengen onze processen en resultaten overzichtelijk in beeld en maken daarbij 
gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve metingen. Kwantitatief meten wij op het gebied 
van instroom, doorstroom, uitstroom, lesuitval, rendement en verzuim van leerlingen en 
medewerkers. Kwalitatief meten wij op interne kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken. 
Wij werken met een intern kwaliteitszorgsysteem waarmee wij de kwaliteit en de 
resultaten van het onderwijs permanent toetsen. 
Voornoemde gegevens worden door de scholen en met name de teams gebruikt om de 
onderwijskwaliteit te bewaken. Zij kunnen aanleiding zijn voor verbetering en verdere 
ontwikkeling van het onderwijs. Altijd zullen deze inspanningen worden beoordeeld op 
hun effect op de onderwijsresultaten.

De Esprit scholen zijn trots op goede resultaten. Gezien de maatschappelijke opdracht, 
maar ook omdat er met ‘publieke middelen’ gewerkt wordt, hecht Esprit eraan zich te 
verantwoorden over de geboekte resultaten en de aanwending van die middelen. 

Leerlingen hebben recht op goed onderwijs en in relatie tot hun talenten de best 
mogelijke onderwijsresultaten. Esprit wil al haar leerlingen in het primair en voortgezet 
onderwijs, waaronder ook nieuwkomers en ‘internationale’ leerlingen, passend en hoog-
waardig onderwijs bieden. Het diverse onderwijsaanbod van en de goede samenwerking 
tussen de Esprit scholen maakt dat mogelijk. Leerlingen worden eventueel doorver-
wezen en onderwijs- en zorgexpertise wordt uitgewisseld. 
Centraal bij dit alles staat het belang van onze leerlingen. De Esprit scholen bouwen 
samen met hen en hun ouders aan hun onderwijsresultaten en daarmee aan hun 
maatschappelijke kansen en toekomst.

5. Resultaatgericht
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