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DRIE SCHOLEN IN NOORD ONTWIKKELEN EEN NIEUWE
SCHOLENGEMEENSCHAP
AMSTERDAM - Damstede Lyceum, ABC Noorderlicht, Over-Y College - TACHTIG020
Het Damstede Lyceum, het ABC Noorderlicht en het Over-Y College ontwikkelen samen een nieuwe
scholengemeenschap in Amsterdam-Noord. Die scholengemeenschap gaat werken met het nieuwe
onderwijsconcept ‘TACHTIG020’, dat verbeeldingskracht wil ontketenen bij leerlingen, docenten,
ouders en de stad. Een brede scholengemeenschap kan een zorgvuldige op- en afstroom van leerlingen
beter waarmaken, zodat iedere leerling op de juiste plek komt. De eerste nieuwe brugklas start in
schooljaar 2023-2024.
Door onderwijstijd efficiënter te benutten kan het nieuwe curriculum in 80% van de tijd gerealiseerd worden.
In de vrijgevallen 20% onderwijstijd staat de verbeeldingskracht centraal. Kennis, verbeeldingskracht en de
relatie met partners zorgen samen voor leerlingen die beter zijn voorbereid op hun toekomst. De brede
ontwikkeling van leerlingen stimuleren maakt deel uit van de visie van alle ZAAM-scholen.
Denk bij ‘verbeeldingskracht’ bijvoorbeeld aan: creatief denken en doen, levensfasen, het universum,
entrepreneurs en superhelden, technologie in de zorg. Verder wordt dit nieuwe curriculum gesynchroniseerd
met de agenda van de stad. Er groeit zo een samenwerking met partners als de gemeente Amsterdam,
bedrijven en culturele instellingen op onderwerpen als kansenrijkheid, ondernemerschap, persoonlijke groei
en duurzaamheid.
Een directeur kennis, een directeur verbeeldingskracht en een directeur relaties begeleiden de start van de
nieuwe scholengemeenschap waar elkaar ontmoeten en van elkaar leren belangrijke uitgangspunten zijn.
Leerlingen, docenten, ouders, primair onderwijs, bedrijfsleven, sportverenigingen, culturele instellingen en
andere geïnteresseerden kunnen meedenken en meedoen. Zij kunnen zich aanmelden op de website
www.Tachtig020.nl of daar hun suggesties achterlaten.
Samen gaan we het avontuur aan.
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Stichting ZAAM
Damstede Lyceum, ABC Noorderlicht en Over-Y College zijn onderdeel van Stichting ZAAM. ZAAM
bundelt de krachten van 23 scholen voor voortgezet onderwijs in en rond Amsterdam. Vanuit hun eigen
identiteit en een interconfessionele traditie verzorgen de scholen onderwijs dichtbij de woonomgeving van
leerlingen en met aansluiting op maatschappelijke vraagstukken. Professionele en gemotiveerde leraren
bieden op ieder niveau, van praktijkschool tot en met gymnasium, een veilige en prettige leeromgeving.
Op deze manier kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die een betekenisvolle bijdrage
aan de samenleving kunnen leveren. De brede ontwikkeling van leerlingen stimuleren maakt deel uit van de
visie van alle ZAAM-scholen.
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