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Voor ieder kind een plek op de ZAAM scholengemeenschap in Amsterdam 
(Nieuw) West 
 
“Het Reinaert”, voorheen Meridiaan College, zetelt sinds januari 2017 in de voormalige 
Hubertus Vakschool aan de Reinaert de Vosstraat 27 in Bos en Lommer. Met modern 
onderwijs met veel aandacht voor vaardigheidsontwikkeling, met een nieuw examenvak 
informatietechnologie in een nieuw gebouw betekent het eigenlijk dat Amsterdam West 
een school rijker is. 
 
In West bevinden zich nu vijf ZAAM-scholen; 
Het Comenius Lyceum (havo-VWO, econasium) 
Het Calvijn College (vmbo-b, -k, MBO2) 
Het Huygens College (vmbo-b, -k, -t) 
Het Iedersland College (tussenvoorziening vmbo-b, -k)  
Het Reinaert (vmbo-t, havo kansklas). 
 
Hiermee biedt stichting ZAAM voor ieder kind een veilige plek waar hij of zij wordt gezien 
en gekend en waar de leerlingen leren om het beste uit zichzelf te halen.   
De scholen zijn uniek van karakter en onderwijsaanbod, maar hebben uiteraard ook 
overeenkomsten. Ze hechten namelijk allen veel waarde aan hun kleinschalige locaties 
waardoor leerlingen zich veilig voelen en zich herkennen in hun medeleerlingen.  
 
Het ontwikkelen van sociale vaardigheden en contact met ouders en de omgeving is een 
tweede overeenkomst tussen de scholen. Door samen te werken met verschillende 
buurtorganisaties, sportverenigingen en bedrijven in de buurt worden de leerlingen zich 
bewust van de verbindingen die er in een buurt nodig zijn en leren ze samenwerken met 
mensen met uiteenlopende achtergronden. 
 
Een andere overeenkomst is de wens om elk kind passend onderwijs te bieden. Soms zit 
een leerling boven niveau, soms onder. De scholengemeenschap West zorgt voor een 
soepele overstap naar een andere (ZAAM-) school. Voor leerlingen die meer kunnen is er 
altijd de mogelijkheid op een niveau hoger onderwijs te volgen. Leerlingen die het 
onderwijs net te zwaar vinden, vinden in West de juiste school. Met loopbaanoriëntatie 
en –begeleiding worden de leerlingen geholpen met hun keuzes.  
 
 
 
 
 
 
 
Over Stichting ZAAM 
Stichting ZAAM is een onderwijsorganisatie met een breed aanbod van voortgezet 
onderwijs, variërend van praktijkonderwijs tot en met gymnasium in Amsterdam, 
Zaandam en Monnickendam. Met meer dan 20 scholen kunnen we ruim 11.000 leerlingen 
een veilig leer- en leefklimaat bieden en begeleiden we ze in hun ontwikkeling tot 
zelfbewuste en verantwoordelijke jonge mensen. 
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Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: 
Nienke Siemons, medewerker communicatie Stichting ZAAM, 06-
25044168/n.siemons@zaam.nl 


