Visiedocument
ZAAM is een jonge organisatie die een breed aanbod verzorgt voor ruim 11.000 leerlingen in het
voortgezet onderwijs, variërend van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Een jonge
organisatie zoekt, op de fundamenten van het verleden, naar de eigen kernwaarden. Die zijn
verweven in wat we vinden en wat we doen. Gemeenschappelijke kenmerken van de scholen
hebben we benut om onze missie en visie te verwoorden. Zo is een beeld ontstaan van ZAAM dat
past bij de dagelijkse praktijk en tevens de ambitie uitstraalt van waar we met elkaar voor gaan.
VISIE
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 èn onderlinge
relaties en verhoudingen. Samenwerking met de omgeving past bij de functie die wij onze scholen
toedichten. Leerlingen ontwikkelen er belangrijke sociale vaardigheden en leren zo
verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de samenleving en daarin samen te leven en
werken met mensen met verschillende religieuze, levensbeschouwelijke en culturele
achtergronden.
MISSIE
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.
IDENTITEIT
Waarden, voortvloeiend uit onze Christelijke traditie en interconfessionele identiteit, vormen ons
moreel kompas en helpen ons de beoogde bijdrage te leveren aan de toekomst van onze wereld.
Deze tradities dragen bij aan onze wens om mensen te waarderen en ons vermogen om ons te
verbinden.
KENMERKEN
Onderstaande kenmerken van ZAAM passen daarbij en betreffen onze leerlingen, onze partners en
onze organisatie: de scholen zijn immers van ons allemaal en wij geven hen samen vorm.
• ZAAM werkt in een breed onderwijsperspectief… LEERZAAM
• ZAAM investeert in de toekomst… DUURZAAM
• ZAAM ontplooit en verbindt… GROEIZAAM
• ZAAM is zichtbaar en herkenbaar… WERKZAAM
I ZAAM WERKT IN EEN BREED ONDERWIJSPERSPECTIEF
Binnen ZAAM willen wij goed onderwijs bieden, dat zowel gericht is op kwalificatie als op de
persoonlijke vorming van leerlingen. De levensbeschouwelijke pluriformiteit van onze samenleving
krijgt een plaats in ons curriculum. We besteden aandacht aan waardevolle tradities en praktijken.
Onze verwachtingen zijn hooggespannen. Wij sluiten graag aan bij de leervragen en mogelijkheden
van onze leerlingen.
In onze scholen willen wij met en van elkaar leren, de aanwezige talenten tot ontwikkeling brengen
en nog onvermoede talenten ontdekken. Door de inrichting van ons onderwijs kunnen leerlingen
hun zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen vergroten, waardoor initiatief en
ondernemerschap gestimuleerd worden. Wij zijn ervan overtuigd dat deze kwaliteiten van
toenemend belang zijn in de toekomst.
LEERZAAM…
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II ZAAM INVESTEERT IN DE TOEKOMST
Onze vensters op de wereld staan open, wij willen zien en begrijpen welke ontwikkelingen zich
lokaal en mondiaal voordoen. Wij zijn ons ervan bewust dat wij leerlingen opleiden voor de wereld
van morgen, zonder die van vandaag uit het oog te willen verliezen. De vraag wat onze leerlingen
nodig hebben voor hun toekomst, is in ons onderwijs en onze schoolloopbaanbegeleiding
nadrukkelijk aan de orde.
In het belang van de wereld hechten we veel aan duurzaamheid en rentmeesterschap. Onze
scholen geven elk op eigen wijze invulling aan ons streven om goed om te gaan met elkaar, onszelf
en de omgeving.
Wij zijn ons zeer bewust van de waarde van een scholengroep die haar bedrijfsvoering op orde
heeft en financieel gezond is. Om zo’n vitale en duurzaam gezonde organisatie te zijn willen wij
integer en wijs omgaan met de publieke middelen die ons ter beschikking worden gesteld. Wij
leggen daarom ook graag rekenschap af over onze plannen, uitgaven en geboekte resultaten.
DUURZAAM…
III ZAAM ONTPLOOIT EN VERBINDT
De diversiteit van onze scholen weerspiegelt die van onze leerlingen en medewerkers. We
respecteren én waarderen de onderlinge verschillen, ook in achtergrond, cultuur en geloof. Het is
verrijkend hierover met elkaar in gesprek te gaan. We zijn betrokken en voelen een gezamenlijke
verantwoordelijkheid in ons streven naar ontplooiing en groei. Door de kleinschaligheid van onze
ZAAM scholen worden leerlingen gezien en gekend, hetgeen helpt om relatie en prestatie goed in
balans te houden. Dit draagt bij aan een positief en veilig pedagogisch klimaat en een optimale
leer- en werkomgeving.
Bij pluriformiteit hoort verbinding. Wij zoeken verbinding, willen bruggen bouwen. Onze scholen
bieden kansrijk en uitdagend onderwijs. We stellen eisen en we vinden ook dat er van fouten
geleerd kan worden. Leerlingen die dat nodig hebben, bieden we een nieuwe kans.
GROEIZAAM…
IV ZAAM IS ZICHTBAAR EN HERKENBAAR
Wij zijn een grote scholengroep in Amsterdam en omgeving en we zijn ons bewust van onze
voorbeeldfunctie. Wij willen participeren en een betekenisvolle rol spelen in onze omgeving en onze
stad. We hebben veel maatschappelijk partners, waarmee wij intensief samenwerken in het belang
van onze leerlingen en van de samenleving waarin zij opgroeien.
Duidelijkheid en voorspelbaarheid bieden naar onze overtuiging leerlingen, medewerkers en
partners van ZAAM een goede basis voor de gewenste ontwikkeling en samenwerking. Daarom
willen we een transparante organisatie zijn met een duidelijke structuur en open communicatie. We
raadplegen onze belanghebbenden, we luisteren naar hen en gaan met uitgebrachte adviezen aan
het werk.
Goed werkgeverschap past bij deze ambitie. Wij koesteren onze jonge talenten, waarderen onze
medewerkers en kiezen voor leeftijdsbewust personeelsbeleid. Wij streven ernaar om ál onze
medewerkers de professionele ruimte te bieden die zij nodig hebben om hun expertise te benutten
en zich blijvend te ontwikkelen ten gunste van de beoogde onderwijskwaliteit. We hechten aan een
motiverend en stimulerend werkklimaat, waarin sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid en
een goede teamgeest.
WERKZAAM…
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