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1. WIJ ZIJN AMOS 

 

Wij zijn AMOS, een groep van 28 scholen in Amsterdam, geworteld in de christelijke traditie. 

Wij geloven dat elk kind unieke talenten heeft, in het besef dat niet elk kind altijd gelijke kansen heeft 

om die talenten te ontdekken en te ontplooien. Het is onze missie die gelijke kansen wel te bieden. 

Niet louter als fraai ogend motto maar door een keiharde inzet in de praktijk van alledag. Verschillen 

in herkomst, geloofsovertuiging, cultuur, enzovoorts zijn voor ons daarbij zowel een vanzelfsprekend-

heid als een inspiratie. Ontdekken wie je zelf bent en nieuwsgierig zijn naar wat anderen beweegt. 

Dat hebben wij voor ogen als wij spreken over de waarde van diversiteit. Je talenten ontdekken en 

ontwikkelen is één ding. Wij inspireren onze leerlingen die talenten ook te (gaan) benutten voor onze 

stad, ons land, onze wereld. 

 

 

2. ONZE KERNWAARDEN  

 

Als AMOS maken wij het verschil door wat wij doen. Onze daden zijn geïnspireerd door onze over-

tuiging en gestoeld op onze kernwaarden: nieuwsgierig, betrokken, gedreven en doelgericht. 

Wij geloven dat we in het leven voor de uitdaging staan om onze talenten te ontdekken en ten volle 

te ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk om iets terug te doen voor onze gemeenschap, onze stad. 

Om met onze oud-burgemeester Van der Laan te spreken: “Zorg goed voor de stad en voor elkaar”. 

Onze ouders herkennen zich in deze kernwaarden. Samen stimuleren we de kinderen nieuwsgierig te 

zijn naar de wereld om hen heen en zich bewust te worden van het feit dat betrokkenheid met de 

wereld niet gaat zonder de handen uit de mouwen te steken. Waarmee we weer aangeland zijn bij 

het begin: wij van AMOS zijn doeners. 

 

 

4. DRIE HOOFDTHEMA’S VOOR DE PERIODE 2021-2023 

 

Voor de periode 2021-2023 worden de volgende drie speerpunten uit de (oorspronkelijke) Koers 

2019-2023 met prioriteit opgepakt: 

 

1. Behoud en doorontwikkelen van de basiskwaliteit van het onderwijs 

2. Excellent werkgeverschap 

3. Versterken van de lerende organisatie / bevorderen van deskundigheid 

 

Ad 1: Behoud en doorontwikkelen van de basiskwaliteit van het onderwijs 

Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen; en die wereld verandert razendsnel. Dat vraagt 

van onze leerlingen straks andere vaardigheden om zich in die wereld staande te houden. Creativiteit, 

flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om jezelf een weg te banen in het gigantische infor-

matieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties. Daar dient het onderwijs op 
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in te spelen. Maar een minstens zo belangrijke ontwikkeling zijn de al jaren dalende prestaties van 

leerlingen op het gebied van rekenen en taal in het Nederlandse onderwijs. Als AMOS vinden we dat 

de focus primair gericht moet worden op het goed leren lezen, rekenen, schrijven en spellen van onze 

leerlingen. Deze kerntaak staat al jaren onder druk vanwege alle andere zaken die op het bordje van 

het onderwijs zijn gelegd en door het toenemen van het lerarentekort. Ook de coronacrisis heeft 

bijgedragen aan het verder wegzakken van de leerresultaten. Met het verbeteren van de taal- en 

rekenvaardigheid (en maatschappelijke competenties) van leerlingen wordt ook de kansengelijkheid 

bevorderd: immers, wanneer wij onze leerlingen goed toerusten op de basisvaardigheden geeft dat 

later in de schoolloopbaan (en weer later op de arbeidsmarkt) meer kansen op succes. Ook de talent-

ontwikkeling van leerlingen is hiermee gediend. Goed taal- en rekenonderwijs kan het best worden 

gerealiseerd door het toepassen van de meest recente wetenschappelijke inzichten in de onderwijs-

praktijk en door gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT.  

 

Ad 2: Excellent werkgeverschap 

Wij willen als AMOS het beste voor onze medewerkers, ons belangrijkste kapitaal. Alleen als zij goed 

in hun vel zitten, kunnen ze het beste onderwijs aan onze leerlingen geven. Werving en behoud van 

medewerkers is in het licht van het toenemende leraren- en schoolleiderstekort cruciaal. Aankomende 

leraren hebben hun werkgever voor het uitkiezen. Daarom wil AMOS de beste werkgever zijn, met 

betere (secundaire) arbeidsvoorwaarden dan elders in de sector. Maar ook goede (ICT-) faciliteiten en 

schoolgebouwen vallen hieronder. En niet in de laatste plaats: het bieden van een fijne werksfeer aan 

de medewerkers op de scholen en het stafbureau, met veel professionele ruimte en ontwikkelings-

mogelijkheden. In het kader van werving en behoud van leerkrachten investeert AMOS ook stevig in 

het aantrekken van zij-instromers en het begeleiden van (startende) leraren. Ten slotte: uit onderzoek 

blijkt dat relatief veel leraren het onderwijs na enkele jaren weer verlaten en kiezen voor een andere 

professionele toekomst; wij zien dit in de stad Amsterdam, maar ook binnen AMOS. Wij zullen hier 

onderzoek naar doen en bezien welke maatregelen er genomen zouden kunnen worden om mede-

werkers langer voor het onderwijs te behouden.  

 

Ad 3: Versterken van de lerende organisatie / bevorderen van deskundigheid 

AMOS wil een lerende organisatie zijn. Hoe verschillend ook, onze scholen zijn geen eilanden, maar 

staan in verbinding met elkaar en leren van elkaar. Juist die verschillen maken het verschil. Elke school 

excelleert op onderdelen en deelt de daarbij opgedane inzichten met de anderen. Samen bouwen wij 

zo aan een sterke scholengroep, aan AMOS. Vanuit wetenschappelijk onderzoek weten wij dat leren 

met en van elkaar voor leerkrachten en schoolleiders de meest effectieve manier is om tot een hogere 

onderwijskwaliteit te komen. Wij investeren ook op andere manieren in onze medewerkers. Door hen 

de mogelijkheid te bieden hun deskundigheid te vergroten en zich te specialiseren op die terreinen 

waar hun talent ligt. Binnen AMOS kiezen wij ervoor om de middelen die vanuit het Nationaal Pro-

gramma Onderwijs (NPO) beschikbaar komen, zo duurzaam mogelijk in te zetten. Dat betekent dat er 

fors wordt ingezet op professionalisering en deskundigheidsbevordering van medewerkers. Daarmee 

krijgen deze incidentele middelen naar wij hopen en verwachten een structurele doorwerking.  
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6. TENSLOTTE 

 

Met deze herijking van de Koers brengen wij meer focus aan in ons handelen. De drie geprioriteerde 

speerpunten staan niet los van elkaar. Immers, voor het realiseren van kwalitatief hoogwaardig on-

derwijs zijn competente medewerkers benodigd. En voor het aantrekken en behouden van deze me-

dewerkers is excellent werkgeverschap zeer helpend. En daarbij kunnen onze medewerkers zich het 

best ontwikkelen in een lerende organisatie met veel mogelijkheden voor deskundigheidsbevorde-

ring. De drie geprioriteerde speerpunten staan ook niet los van de overige in de oorspronkelijke Koers 

benoemde uitgangspunten, doelen en thema’s; deze blijven onverkort van kracht. 

 

Met deze herijking zetten we vol enthousiasme en vertrouwen Koers. Koers naar een horizon vol 

nieuwe uitdagingen. Koers naar een AMOS waar we gezamenlijk bouwen aan een mooie toekomst 

voor onze leerlingen en daarmee aan een mooier Amsterdam. 

 

 

Het College van Bestuur AMOS 

Oktober 2021 

 

 


