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Goedkeuring RvT

ZAAM – visie en missie
Kwalitatief goed onderwijs in een snel veranderende wereld doet recht aan verschillen tussen
leerlingen, verschillen in achtergrond, cultuur, geloof, capaciteiten en leervoorkeuren. Leerlingen leren actief en op hun eigen manier, individueel en in samenwerking met anderen. Het
onderwijs omvat zoveel mogelijk maatwerk, zodat de leerlingen hun identiteit kunnen ontwikkelen en zich optimaal kunnen ontplooien.
Dit vraagt een leer- en werkomgeving met aandacht voor talenten, prestaties én onderlinge
relaties en verhoudingen. Samenwerking met de omgeving vinden wij belangrijk. Leerlingen
ontwikkelen zo belangrijke sociale vaardigheden en leren verantwoordelijkheid te nemen voor
elkaar en voor de samenleving en daarin samen te leven en werken met mensen met verschillende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden.
Het is ons streven om met kwalitatief goed onderwijs bij te dragen aan de toekomst van
jonge mensen in onze samenleving. Wij willen hen, in een veilig leer- en leefklimaat, begeleiden en inspireren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, gezonde en verantwoordelijke wereldburgers.
De rol van het College van Bestuur
Het College van Bestuur is het bevoegd gezag en daarmee eindverantwoordelijk voor de integrale aansturing van ZAAM. Hij bepaalt de strategische koers en het beleid van ZAAM binnen
de door hem bepaalde en door de Raad van Toezicht (RvT) geaccordeerde kaders.
Het College is werkgever en leidinggevende van de directeuren van de scholen en van de managers van ZAAM diensten, inclusief concerncontroller en bestuurssecretaris. De leden van
het College staan de directeuren en de managers met raad en daad terzijde. Het College is
tevens de verbinder tussen de scholen van ZAAM. Samen is meer dan alleen is het uitgangspunt in alles wat het College doet.
Het College van Bestuur bewaakt de realisatie van de koers en de doelstellingen van ZAAM en
stuurt bij waar nodig. Hij kan deze rol alleen vervullen als de directeuren van de scholen en
de managers van ZAAM diensten hun verantwoordelijkheid nemen. Een goed samenspel met
de GMR is eveneens van wezenlijk belang bij het realiseren van de doelen van ZAAM. Het
College van Bestuur legt door middel van de bestuursrapportages en het jaarverslag verantwoording aan de RvT af.

De taakverdeling van het College van Bestuur
Het College van Bestuur van ZAAM is een collegiaal bestuur, waar beide leden gezamenlijk
verantwoordelijkheid dragen voor het geheel. De portefeuilleverdeling is gericht op een eerste
verantwoordelijkheid met betrekking tot ontwikkeling van (strategisch) beleid en kaderstelling. In de functionele aansturing naar staf en de scholen nemen beide bestuurders hun verantwoordelijkheid voor de uitwerking.
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Met ingang van 1 mei 2020 bestaat het bestuur van ZAAM uit Barbara Dijkgraaf, voorzitter en
David Asser, lid.
De portefeuilles binnen het bestuur zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter College van Bestuur
Strategie
Profilering en positionering ZAAM
Onderwijs
Kwaliteit
HRM
Personele zaken

Lid College van Bestuur
Strategie
Planning en control
Financiën
ICT
Huisvesting
Leerlingzaken

De 23 scholen zijn voor de directe aansturing verdeeld onder de twee bestuursleden. Het eerste aanspreekpunt voor de directeur is de bestuurder waaronder de school valt.

Voorzitter College van Bestuur
Damstede Lyceum
Over-Y College
Hogelant
Zuiderlicht College
Vinse School
Iedersland College
Sweelinck College
Gerrit van der Veen College
Cygnus Gymnasium
Comenius Lyceum (incl. Reinaert)
Calvijn College

Lid College van Bestuur
Blaise Pascal College
Pascal Zuid
De Faam
Pieter Nieuwland College
Havo De Hof
College De Meer
Bindelmeer College
Apollo
Huygens College
Xplore
Noorderlicht
Bernard Nieuwentijt College

Bestuurlijk vertegenwoordiging
Barbara Dijkgraaf vertegenwoordigt ZAAM in Amsterdam. David Asser vertegenwoordigt
ZAAM in Zaanstad en Waterland. Deze vertegenwoordiging betreft zowel de bestuurlijk overleggen als de samenwerkingsverbanden.
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