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1. Inleiding
1.1 Doel van het schoolplan
Dit is het eerste schoolplan van Xplore, een nieuwe VO-school voor vmbo-t, havo en vwo in Amsterdam
Noord. Deze nieuwe school begint in augustus 2020 en heeft de ambitie om door te groeien naar een
school waar:
•
•
•

PO en VO een hoge mate van integratie hebben
op het VO-gedeelte plek is voor circa 600 leerlingen en
leerlingen een diploma kunnen halen op alle vmbo-niveaus en op havo- en vwo (zowel atheneum
als gymnasium)-niveau.

De school is bestuurlijk onderdeel van Stichting ZAAM, interconfessioneel voortgezet onderwijs.

De eerste drie jaar zal de school gehuisvest zijn in het pand van het voormalig Rosa beroepscollege, aan
de Schoenerstraat. Met ingang van uiterlijk schooljaar 2023-2024 zal de school zijn intrek nemen in een
nieuw gebouw in de wijk Elzenhagen.
De school start het eerste jaar met 63 leerlingen die worden begeleid door een team van vijf fulltime
coaches en drie half time medewerkers, aangevuld met vrijwilligers en stagiairs.
Xplore is aangesloten bij de landelijke Agora vereniging 1 waarin de verschillende Nederlandse en
Belgische scholen die op een Agoriaanse manier het onderwijs vorm geven, zich hebben verenigd om
kennis te delen, van elkaar te leren en samen op te trekken in het vormgeven van Agora onderwijs.

Dit schoolplan is een document waarin we voor iedereen uiteenzetten en verantwoorden waar wij (als
nieuwe school) voor staan en hoe wij ons, met onze ambitie en missie als vertrekpunt, de komende jaren
willen ontwikkelen.
Agoriaanse leeromgevingen hebben als belangrijke kenmerken dat ze:
•
•
•

gevormd worden door de coaches, leerlingen, ouders, ondernemers en omgeving samen,
als organisatie een continu lerende organisatie willen zijn en
zich makkelijk kunnen aanpassen aan veranderde eisen en omstandigheden.

Gecombineerd met het feit dat Xplore een nieuwe school is, zal ons onderwijs zich in de praktijk verder
ontwikkelen en, waar nodig geacht, worden aangepast.
Het schoolplan dient als belangrijk kompas:
-

1

Het informeert belanghebbenden over de denkbeelden van Xplore en Agora-onderwijs.
Het is een richtinggevend document om de ontwikkelingen binnen Xplore te kunnen ontwerpen,
plannen en implementeren.

https://www.verenigingagoraonderwijs.nl/
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-

-

Het is de leidraad voor de teamjaarplannen en geeft richting aan het onderwijs-, zorgmedewerkers-, kwaliteit- en financieel beleid en aan de activiteiten op het gebied van educatief
partnerschap en marketing en communicatie.
Het maakt het mogelijk te toetsen en te beoordelen of de ontwikkelingen in en met Xplore
overeenkomen met de koers die wij in dit document uiteenzetten.

In het huidige onderwijs ligt de nadruk veelal op het meten van prestaties en de kernvakken in het
curriculum. Dat levert direct een spanningsveld op met onze visie en doelstellingen waarin het
pedagogisch klimaat en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling, centraal staan. De intrinsieke
motivatie van de leerling is leidend en Xplore verplicht zich leerlingen in de positie te brengen waarin ze
eigenaar kunnen zijn van hun eigen leerproces en het leren altijd betekenisvol voor hen zal zijn. Dat
vereist professioneel en eigenzinnig denken en handelen in dialoog met alle betrokkenen: medewerkers,
ouders, leerlingen, beleidsambtenaren, inspectie en de Agora Vereniging.

1.2 Procedure opstellen en vaststellen schoolplan
1.2.1 Normale procedure
De directie evalueert samen met een afvaardiging van de medewerkers, ouders en leerlingen het huidige
schoolplan: is de missie en visie nog steeds de actuele, wat is er veranderd sinds het vorige document,
wat zijn relevante ontwikkelingen en wat zijn de plannen van school voor het onderwijs in de komende
vier jaar. In december wordt een opzet gemaakt voor het nieuwe plan, er worden gesprekken/overleggen
georganiseerd met betrokkenen/belanghebbenden over de inhoud. Vervolgens wordt het schoolplan in
april voorgelegd aan de deelraad ter instemming. Na instemming stelt de directie (gemandateerd namens
het bestuur) het schoolplan vast en zendt het plan aan de onderwijsinspectie. Het plan wordt
gepubliceerd op Internet School Dossier en SchoolVensters.

1.2.2 Huidig schoolplan: procedure en instemming MR
Omdat Xplore op 1 augustus 2020 formeel start en dit schoolplan al daarvóór gereed diende te zijn, is
voor dit eerste schoolplan een afwijkende procedure gevolgd. Dit schoolplan is grotendeels opgesteld
door de initiatiefnemers van Agora Amsterdam. Zij vormen met ingang van 1 augustus 2020 ook de leiding
van de school. Daarnaast zijn de per 1 augustus 2020 in diensttredende medewerkers van Xplore ook
betrokken bij het opstellen.
Omdat de deelraad pas opgericht kan worden ná de start van de school, kan instemming van de deelraad
pas plaats vinden in het najaar van 2020.

1.3 Aanvullende informatie
Om de kwaliteit van ons onderwijs en organisatie te borgen gaat Xplore gebruik maken van de werkwijze
A3: een voortdurende reflectie op, en beoordeling van de uitvoering van het beleid van de school: doen
we de goede dingen, doen we dat goed en hoe weten we dat we het goed doen? Dit resulteert elk jaar in
een Jaarplan A3. Hierin beschrijven we onze resultaten, die we als team binnen één jaar willen bereiken,
binnen de kaders van onze missie en visie voor de school en de strategische kaders van ZAAM
onderwijsgroep. Dit Jaarplan A3 wordt jaarlijks voorgelegd aan onze deelraad en gevraagd om instemming
op de inhoud.
6

Schoolplan Xplore – Agora Amsterdam

2. Xplore – Agora Amsterdam – de school
2.1 Waar staat Agora voor?
Agora is Grieks voor ‘plein’. Het oude Athene kende de Agora, waar filosofen als Aristoteles, Plato en
Socrates ‘lesgaven’ aan iedereen die iets van hen wilde leren. Agora-onderwijs is een leeromgeving (plein)
waar men elkaar ontmoet, waar zelfkennis groeit en waar eigen kracht, passie en ongekende
mogelijkheden worden ontdekt. Dat doen we aan de hand van challenges (leer-/studievragen) met een
zelfgekozen reisdoel. De ‘leerreis’ die een kind onderneemt verloopt via een coach-gestuurde route. De
coach – beter gezegd: de Agoriaanse Meester – helpt het kind, zodat hij of zij het zelfgekozen reis/leerdoel gaat bereiken. Agora garandeert dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt en individueel gecoacht
wordt vanuit vertrouwen, vrijheid en vreugde. En altijd met respect voor de autonomie van de lerende.

2.2 Gegevens van de school
Xplore – Agora Amsterdam, school voor vmbo-t, havo en vwo
Schoenerstraat 7
1034XZ Amsterdam-Noord
Tel nr: 020-8110013
Website: www.xplore.nl
Email: welkom@xplore.nl
In het RPO Amsterdam 2020-20252 is de start van Xplore opgenomen als nevenvestiging van ZAAM Noord
met BRIN-nummer 17VF08. In dit RPO is bepaald dat de school kan groeien tot 600 leerlingen en dat de
school gaat participeren in een onderzoek naar een 2-20-concept.
Xplore doet direct, vanaf het eerste schooljaar dat zij bestaat mee aan de loting- en matchingsprocedure.
De schoolleiding van Xplore wordt in eerste instantie gevormd door de drie initiatiefnemers: Alexandra
Broussard, Freek Wevers en Werner Wijsman, waarbij de laatste tevens de formele rol van directeur op
zich neemt. Zij bewaken de kwaliteit van het onderwijs op de school en houden zich bezig met de
ontwikkeling, coördinatie en evaluatie van het beleid voor de hele school. Ook zullen zij alle drie coaching
van leerlingen doen.

2.3 ZAAM
Stichting ZAAM is een bundeling van 23 scholen voor interconfessioneel voortgezet onderwijs in
Amsterdam, Zaandam en Monnickendam 3.

2

https://www.verenigingosvo.nl/wp-content/uploads/2019/10/Volledig-RPO-Amsterdam-Diemen-20202025_def.pdf en https://www.verenigingosvo.nl/wp-content/uploads/2019/11/Publieksversie-Regionaal-PlanOnderwijsvoorzieningen-2020-2025-1.pdf
3
https://www.zaam.nl/
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Xplore is de 23e school binnen ZAAM, een school die toegankelijk is voor leerlingen en personeel van alle
denominaties. Het onderwijs op Xplore zal gegeven worden zonder onderscheid en met eerbiediging van
godsdienst en filosofische overtuigingen.
Toelating, personeelsbeleid en onderwijsinvulling passen binnen de kaders van ZAAM.
Gegevens van ZAAM
College van Bestuur van ZAAM: Barbara Dijkgraaf (voorzitter) en David Asser
Bezoekadres: Dubbelink 2, 1102 AL Amsterdam
Postadres: Postbus 12426, 1100 AK Amsterdam
Telefoon: (020) 7059600
E-mail info@zaam.nl

2.4 Leerlingpopulatie
2.4.1 Aantal leerlingen
Het aantal leerlingen waar de school in augustus 2020 begint bedraagt 63. Hiervan zijn circa 35 leerlingen
afkomstig uit groep 8 en zij hebben meegedaan aan de loting en matchingsprocedure. De overige
leerlingen zijn zij-instromers die al één, twee of drie jaar voortgezet onderwijs hebben gevolgd bij een
andere onderwijsinstelling. Uitgangspunt bij het aannemen van zij-instroomleerlingen is dat onze school
niet eerder dan schooljaar 2022/2023 de mogelijkheid biedt om eindexamen te doen.

2.4.2 Diversiteit
Xplore wil in de leerlingpopulatie een afspiegeling zijn van de Amsterdamse bevolking. Dat houdt in dat
gestreefd wordt naar een diversiteit in culturele achtergrond, sociale klassen, basisschool-advies,
geloofsovertuiging, etc. De leerlingen komen uit heel Amsterdam en omstreken en zeker niet alleen uit
Amsterdam-Noord. Zie ook paragraaf 8.4.

2.4.3 Profiel van een leerling
De leerling moet in staat worden geacht binnen de daarvoor gestelde tijd een vmbo-t-, havo- of vwodiploma te kunnen halen. Deze inschatting wordt gemaakt op basis van advies en informatie van de
voorgaande school en de eindtoets in groep 8. Maar daarbij wordt ook gekeken naar andere
eigenschappen van de leerling. Op Xplore zoeken we nieuwsgierige kinderen, uitpluizers, verwonderaars,
dromers, doeners, denkers en samenwerkers.
Omdat een Agora leeromgeving fundamenteel anders werkt dan vrijwel alle andere scholen, wordt van
potentiele leerlingen gevraagd hun motivatie voor de keuze van Agora op te schrijven of op een andere
(creatieve) wijze duidelijk te maken en dit voorafgaand aan een intake-gesprek te delen. Hiermee wordt
beoogd dat leerlingen zich verdiepen in het concept en voor zichzelf en richting anderen goed kunnen
uitleggen waarom zij denken dat ze op Agora gelukkig zullen worden. Met iedere leerling wordt een
individueel intake-gesprek gehouden en tijdens dit intake-gesprek wordt die motivatie besproken.
Eenmaal gestart bij Agora worden leerlingen zo snel mogelijk terug gebracht naar de basis van leren:
Verwonder je eerst, vraag je af waarom dingen zijn zoals ze zijn, waarom ze werken zoals ze werken, en ga
dan op onderzoek uit. Voor veel leerlingen (én ouders) kan die eerste periode best een schok zijn, omdat
veel van de bestaande ideeën over hoe onderwijs eruit zou moeten zien, bij Agora niet terug te vinden
zijn.
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2.5 Het Xplore-team
De drie initiatiefnemers van de school vormen samen de schoolleiding, waarbij de rol van directeur door
één van hen wordt ingevuld. In schooljaar 2020/2021 wordt dit team aangevuld met zeven coaches. Vier
van hen zullen in datzelfde schooljaar ook al actief ingezet worden als coach, de andere drie zullen een
jaar later actief worden als coach.
Het personeel in het eerste schooljaar bestaat uit vijf mannen en drie vrouwen met een gemiddelde
leeftijd van 42 jaar. Gezamenlijk hebben zij de volgende eerstegraads (filosofie, kunsteducatie,
natuurkunde, politicologie, LO) en tweedegraads (geschiedenis, pedagogiek, biologie, verzorging,
economie) lesbevoegdheden.
In het eerste schooljaar heeft de school geen OOP. Conciërge- en administratieve taken worden
uitgevoerd door schoolleiding en coachteam.

2.6 Xplore ‘in de wereld’
Het schoolgebouw bevindt zich aan de Schoenerstraat 7 in Amsterdam-Noord. De Schoenerstraat is
onderdeel van de buurt ‘Banne Zuidwest’ in de wijk Banne-Buiksloot.

Een aantal opvallende en/of voor de school relevante kenmerken over deze wijk 4:

4

https://allecijfers.nl/wijk/banne-buiksloot-amsterdam/
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Direct naast de school bevindt zich verpleeg- en verzorgingshuis Eduard Douwes Dekker 5, waar circa 200
ouderen voor langdurig verblijf of voor revalidatie resideren.
Het dichtstbijzijnde winkelcentrum is Banne Centrum, op circa 500 meter ten noordoosten van de school.
De dichtstbijzijnde sportvelden, Buiksloterbanne, bevinden zich op circa 500 meter ten oosten van de
school.

2.7 De wereld in het gebouw van Xplore
2.7.1 Schoolgebouw
Het gebouw waar Xplore is gehuisvest is het voormalig Rosa beroepscollege. Dit gebouw bestaat eigenlijk
uit twee achthoeken die met een tussenstuk met elkaar verbonden zijn. De school wordt niet traditioneel
gebruikt. Leerlingen hebben een vaste werkplek die ze zelf in mogen richten. De lokalen zijn ingericht en
5

https://www.evean.nl/locatie/eduard-douwes-dekker

10

Schoolplan Xplore – Agora Amsterdam

worden gebruikt voor specifieke doeleinden. Zo is er een Atelier, een Lab, een stilteruimte, een
mediaruimte, etc. Er zit ook een gymzaal bij het gebouw die zowel via de binnenzijde als via de buitenzijde
te benaderen is.

2.7.2 Agoriaanse vakmensen
Het is de bedoeling dat Agora-leerlingen zelf op onderzoek uitgaan en ook zelf op zoek gaan naar
hulpbronnen die ze bij hun challenge nodig hebben. Ze zullen dan ook vaak een beroep doen op mensen
die werkzaam zijn in ‘de echte wereld’. Een deel van die echte wereld halen we echter ook de school in:
Onder de noemer Agoriaanse vakmensen zijn er verschillende ondernemers en bedrijfjes gehuisvest in
het gebouw, die ook een deel van hun tijd willen en zullen besteden aan het begeleiden van leerlingen. Zij
vormen samen met het coachteam en de leerlingen de ‘bewoners’ van het gebouw.

In 2024:
-

Is (het VO-gedeelte van) de school minimaal 400 leerlingen groot
Bevinden zich (nog steeds) minimaal zes Agoriaanse vakmensen (afzonderlijke bedrijven) in het
gebouw
Is de verhuizing naar het nieuwe gebouw volledig afgerond (geen restpunten meer) en is de school
daar al een jaar operationeel
Geeft minimaal 95% van de medewerkers en leerlingen aan zich thuis te voelen in het gebouw
Is 95% van de coaches/medewerkers van schooljaar 1 en 2 nog steeds werkzaam op de school

Relatie met Waarderingskader Voortgezet Onderwijs indicatoren: OP6, SK1, OR2
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3. Onderwijskundig beleid
3.1 Missie en visie
3.1.1 Missie
De missie van ZAAM luidt:
“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.”
Dit is de missie waar ook Xplore voor staat.

3.1.2 Visie
In de visie van ZAAM staat onder andere:
“Kwalitatief goed onderwijs in een snel veranderende wereld doet recht aan de verschillen tussen
leerlingen, verschillen in achtergrond, cultuur, geloof, capaciteiten en leervoorkeuren.”
Xplore geeft daar volgens de visie van Agora vorm aan:
Om gelijke kansen te creëren is ongelijk onderwijs een ‘must’. Op Agora doorloopt iedere leerling daarom
zijn eigen leerroute, begeleid door een persoonlijke coach.
Leerlingen zitten in een stamgroep die zo divers mogelijk is. Door de verschillen in achtergrond, leeftijd,
cultuur, capaciteiten en leervoorkeuren leren ze veel van elkaar en over zichzelf. Omdat leerlingen veel
van en in de buitenwereld leren, vernemen ze direct wat nieuw is op de gebieden van technologie,
maatschappij, milieu, cultuur, wetenschap en vele andere ontwikkelingen in de samenleving.
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 en onderlinge relaties en verhoudingen. Samenwerking met de omgeving sluit naadloos aan bij
de functie die wij in onze leeromgeving willen vervullen. Jongeren ontwikkelen bij ons belangrijke sociale
vaardigheden en leren zo verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de samenleving. Bovendien
zijn zij in staat daarin samen te leven en te werken met mensen met verschillende religieuze,
levensbeschouwelijke en culturele achtergronden.
Kinderen worden, meer dan ooit, geconfronteerd met een diversiteit aan persoonlijke mogelijkheden en
kansen. Onderwijs is er om kinderen daarop voor te bereiden. Op Agora leren jongeren
verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en de omgeving. Ze leren de wereld ontdekken en vormen,
zodat ze de voortdurende verandering en de onzekerheden die daaruit voortkomen vol vertrouwen
tegemoet treden.

12
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3.2 Leerstofaanbod en onderwijsvormen
Om recht te doen aan de visie dat leren betekenisvol moet zijn voor leerlingen en dat zij vanuit hun
intrinsieke motivatie en interesses zichzelf mogen ontwikkelen binnen Agora, kan er geen sprake zijn van
een curriculum. Agora kent ook geen generieke vakken, lessen, lesmethoden of roosters.
De wereld is het curriculum en leerlingen zijn vrij om te kiezen welke zaken ze willen onderzoeken, waar
ze meer over willen weten, wat ze beter willen kunnen, wat ze willen leren. Ze worden daarin begeleid
door hun coach en definiëren hun leervraag als ‘challenge’. Er zijn talloze manieren waarop leerlingen met
die challenges bezig kunnen gaan en hoe ze op onderzoek gaan. Dit kan met behulp van (les-)boeken of
lesmethodes, internet, experts, via interviews of stages. Het kan dus ook zowel in school als buiten school.
De leerlingen worden gestimuleerd om daarin zo veel mogelijk hun eigen weg te volgen.

De onderwijstijd van leerlingen op Agora laat zich grofweg op de volgende manieren indelen:
-

Challenges
Inspiratiesessies
Sport en beweging
Coach- en groepsgesprekken

3.2.1 Challenges
Bij Agora werken leerlingen vanuit hun interesse en gaan ze op zoek naar hun talenten en ambities. Wat
een leerling het onderzoeken, ontwikkelen of maken waard vindt, kan als vertrekpunt worden gebruikt.
Onder begeleiding van hun coach werken leerlingen aan waardevol onderzoek (een ‘challenge’). Hierin is
‘het waarom’ een belangrijk onderdeel in dit proces; ze staan uitgebreid stil in wat hen motiveert om een
bepaald onderwerp te willen onderzoeken. Zelfregulerend leren is het onderwijskundig principe. We kiezen
voor dit principe om kinderen in een situatie te brengen waarbij de leerdoelen helder zijn, maar waarin ze
een eigen keuze en autonomie hebben om die doelen te realiseren. Uit ervaring en onderzoek weten we
dat dit de leermotivatie bij kinderen krachtig bevordert. De fases die hierin belangrijk zijn: de
voorbereidingsfase (oriëntatie en planning), de uitvoeringsfase (strategie en zelfmonitoring) en de
reflectiefase (evaluatie).
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3.2.2 Inspiratiesessies
Gedurende de week vinden dagelijks inspiratiesessies plaats. Dit zijn lezingen, workshops, presentaties,
etc van circa 45 minuten. Deze kunnen door iedereen worden gegeven maar de school put tenminste uit:
-

Ouders van de Agoriaanse leerlingen
Agoriaanse vakmensen binnen het gebouw
Personen uit de directe omgeving van de school
Betrokkenen en geïnteresseerden in het Agoriaans onderwijs

Deze inspiratiesessies hebben als primair doel leerlingen te inspireren en kunnen over van alles gaan.
Leerlingen zijn vrij om zich in te schrijven voor een inspiratiesessie.

3.2.3 Sport en beweging
Voor een gezond leven is het belangrijk regelmatig te bewegen en/of te sporten en alle leerlingen zijn
daarom verplicht deel te nemen aan bewegingsonderwijs. We geven daarin wel veel keuzevrijheid.
Leerlingen die meer willen sporten dan het wettelijk minimum krijgen daar de ruimte voor. Daarnaast
hebben leerlingen ook veel vrijheid in het bepalen aan welke vormen van bewegingsonderwijs ze willen
deelnemen. De L.O.-coördinator binnen de school borgt dat alle facetten van de kerndoelen van het
bewegingsonderwijs aangeboden worden.

3.2.4 Coach- en groepsgesprekken
Dagstart - stamgroepgesprek
Iedere dag is er in de ochtend een groepsgesprek in de stamgroep waar alle leerlingen van de stamgroep
aan deelnemen. Dit kan gaan over actualiteit gaan of over zaken die leerlingen bezig houden. Ook kan het
zijn dat leerlingen in deze setting anderen vertellen over challenges waar ze mee bezig zijn of hebben
afgerond. De gesprekken zijn gericht op het versterken van cohesie binnen de groep. Het inspireren door
elkaar, het leren van elkaar.
Check-in en check-out gesprekken
Iedere dag zal een coach met elke leerling aan het begin van de dag een check-in- en aan het einde van de
dag een check-out-gesprek hebben. Dit zijn korte gesprekjes van een paar minuten waarin even wordt
‘gecheckt’:
Bij check-in: hoe de leerling in zijn vel zit, of hij zijn planning helder heeft en hoe die er voor die dag
uitziet en of hij verder kan met zijn werk of dat hij nog iets nodig heeft van de coach.
Bij check-out: hoe de leerling in zijn vel zit, hoe zijn dag is gegaan, of er zich nog bijzonderheden hebben
voorgedaan die dag en of er nog bijzondere dingen voor de volgende dag op stapel staan.
Coachmomenten
Gedurende de week zijn er coachmomenten tussen de coach en de leerling. Voor elke leerling minimaal
één per week maar -afhankelijk van de leerling, noodzaak, behoefte en afspraken die er worden gemaaktkunnen dit er meer zijn. Deze gesprekken duren 20 tot 40 minuten en hierin worden de challenges
besproken waar de leerling mee bezig is en die hij gepland heeft. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij
reflectie op de werkzaamheden en leerproces, met hulp van de challengemonitor en voortgangsmonitor
van Egodact. Bij coachmomenten wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten:
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-

Coachgesprek: algemeen gesprek over voortgang en hoe het met leerling gaat e.d.
Checkpoint: wanneer leerling of coach vindt dat er duidelijke veranderingen zijn in bepaalde
vaardigheden wordt de voortgangsmonitor ingevuld en besproken
Review: na afloop van iedere challenge is er een review gesprek

3.3 Agoriaans onderwijs
Ten aanzien van het didactisch beleid van Xplore sluiten we ons aan bij het Agoriaans onderwijs. Deze
kent een aantal principes en gaat daarnaast uit van vijf ‘werelden’.

3.3.1 De tien principes van Agora
Op de site van vereniging Agora Onderwijs worden tien principes genoemd die direct zichtbaar maken
waar een Agora-school aan herkend zou moeten worden zo gauw je er binnenloopt. Die principes zijn
bewust negatief geformuleerd om aan te geven welk specifiek gedrag we niet meer zouden willen zien op
een Agora. Op die manier ontstaat een open speelveld waarin Agora-scholen autonomie hebben in hun
inrichting van het onderwijs. Bij Xplore gebruiken we die principes om voortdurend te toetsen of we nog
op de goede weg zijn. Daarnaast is de inrichting van ons onderwijs heel flexibel en kan dat van jaar tot
jaar afwijken, mits het maar aan onderstaande principes blijft voldoen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vakken, lessen en het curriculum zijn niet leidend in het leren van kinderen.
Agora-scholen werken niet met een lesrooster.
De citoscore is geen toelatingscriterium.
Leerlingen worden niet gelijk behandeld.
Leerlingen worden niet ingedeeld in homogene groepen op leeftijd en leerniveau.
Leerlingen maken geen summatieve toetsen (tenzij ze met hun PTA aan de slag gaan).
Leerlingen worden niet afgerekend op het leerresultaat.
Leraren worden niet van ‘bovenaf’ aangestuurd.
Het aantal leerlingen waar een leraar verantwoordelijk voor is, is niet hoger dan 18.
De Agora-leeromgeving bestaat niet uit leslokalen.

3.3.2 De vijf werelden van Agora
Op een Agora-school is de verwondering en de daarmee samenhangende vragen van kinderen het
startpunt van leren. Momenten van verwondering en vragen zijn er iedere dag. Deze starten niet met het
klassikaal behandelen van stof uit lesmethodes waarin curricula uitgeschreven worden. Het curriculum
van Agora is de wereld. Op Agora is daardoor ieder kind, individueel of in groepjes, bezig met het
onderzoeken van eigen vragen.
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Dit doen ze op basis van een gestructureerd en planmatig
model, dat hen helpt een proces te doorlopen dat leidt van
een vraag tot kennis. Daarbij worden de vijf werelden van
Agora gebruikt als perspectieven die een kind helpen om
naar de wereld te kijken en die een coach gebruikt om zijn
leerlingen vanuit meerdere domeinen een vraag te
onderzoeken en te beantwoorden. Deze ‘werelden’ zijn:
•
•
•
•
•

de Wetenschappelijke
de Maatschappelijke
de Spirituele
de Sociaal/ethische
de Kunstzinnige

3.3.3 Didactisch coachen
“Didactisch coachen is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen en feedback geven door de
leraar, waarin hij /zij het denken van de leerder stimuleert, op een manier die motivatieverhogend en
leerbevorderend werkt.”.
Alle coaches bij Xplore worden opgeleid tot didactisch coach. En het belangrijkste wat die coach dan moet
kunnen is het geven van feedback. Het geven van leerprocesgerichte feedback blijkt namelijk één van de
belangrijkste pijlers bij leren en motivatie.
Het is echter niet eenvoudig om leerlingen te coachen en feedback te geven op systematische en
procesgerichte wijze. En dan ook nog op een manier die motivatiebevorderend en leerbevorderend
werkt.
Bij didactisch coachen wordt er van uitgegaan, dat mensen al heel veel kwaliteit in huis hebben en dat je
hen kunt helpen die kwaliteit uit te bouwen. Dat is voor mensen een plezieriger en motiverender
uitgangspunt dan wanneer uitgegaan wordt van wat ze nog niet kunnen. Dat geldt voor leraren en voor
leerlingen.

3.3.4 ICT-beleid
Bring your own device
Voor het soort onderwijs dat op Xplore plaatsvindt is toegang tot het internet en beschikbaarheid over
computers van wezenlijk belang. Het is daarom zeer wenselijk dat iedere leerling een eigen laptop ter
beschikking heeft. Omdat elke leerling een andere laptop-voorkeur heeft, werken we op Xplore met een
‘Bring your own device’-principe. Naast de geldelijke vrijwillige bijdrage van ouders wordt dus ook een
vrijwillige bijdrage in natura gevraagd.
Magister
Magister is het officiële leerlingadministratiesysteem maar wordt, in tegenstelling tot bij de meeste
andere scholen, maar zeer beperkt gebruikt. Aan/afwezigheid wordt bijgehouden ij Magister en het wordt
ingezet als leerlingvolgsysteem bij leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dus wanneer het gaat om
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gesprekken met - en/of rapporten van externe begeleiders of wanneer er afspraken gemaakt worden over
langdurige en/of ongeoorloofde afwezigheid, wordt dit in Magister bijgehouden.
Egodact -challengemonitor en voortgangsmonitor
Toetsen zijn in het traditionele onderwijs dé manier om te controleren wat en hoeveel en hoe goed een
leerling iets heeft geleerd. Op Xplore meten we dat op een andere manier. Via de Egodact
challengemonitor en voortgangsmonitor.
Zie hiervoor verder paragraaf 6.2.

In 2024:
-

Voldoet Xplore nog steeds aan de tien principes van Agoriaans onderwijs
Zijn de werelden van Agora op herkenbare wijze aanwezig in het gebouw en de processen
Zijn er meer dan 200 inspiratiesessies per jaar
Kan minstens 95% van de leerlingen goed uitleggen wat challenges zijn en hoe deze vorm gegeven
worden binnen Xplore
Geeft minstens 95% van de ouders aan dat ze voldoende inzicht hebben in het leerproces en de
ontwikkeling van hun kind dat onderwijs op Xplore volgt

Relatie met Waarderingskader Voortgezet Onderwijs indicatoren: OP1, OP5, SK2, OR2
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4. Medewerkersbeleid
4.1 Profiel medewerkers
4.1.1 Coaches
De relatie en interactie tussen de coach en de leerling is de belangrijkste factor voor succes op Xplore.
Tegelijkertijd vragen we essentieel andere vaardigheden van leraren in vergelijk met het vertrouwde werk
van leraren conform de wet BIO. De leraren op Xplore dienen kennis te hebben van hoe leerprocessen bij
kinderen verlopen en hoe ze situaties creëren waarin kinderen zichzelf kunnen motiveren om te leren. Ze
hebben inzicht in metacognitieve processen. Verder hebben ze kennis van motivatietheorieën, kennis van
modellen van zelfregulatie en beschikken ze over voldoende vaardigheden in het coachen en begeleiden
van leerlingen vanuit de kennis over zelfregulatie, metacognitie en motivatie. De Egodact Challenge- en
Voortgangsmonitor (een digitale leerdoelen-monitor) gebruiken ze hierbij als een ondersteunend
hulpmiddel dat groei en ontwikkeling van kinderen visueel kan maken.
Die dagelijkse begeleiding is in de handen van de coaches (ook wel ‘Agoriaanse meesters’ genoemd).
Andere overwegingen en selectiecriteria die gebruikt worden voor het aannemen van medewerkers zijn
de volgende:
•
•
•
•
•
•
•

Pedagogisch inzicht
Onderzoekend en initiatiefrijk
Leergierig
Reflectief en goed in staat deze reflectie te verwoorden
Teamspeler
Overtuigd van de aanpak van Agoriaans onderwijs
Drive om van school een succes te maken

4.1.2 Experts
Naast de kerngroep van coaches bestaat Xplore uit een flexibele pool van docenten en andere
deskundigen die wordt ingezet om verdiepende en specifieke (vak)kennis aan te reiken en leerlingen voor
te bereiden op de eindexamentermen per vak. Deze pool van experts komt meer expliciet in beeld bij de
leerling wanneer die de overgang maakt naar de eindexamen-fase van Xplore.
Voor het werven en inzetten van deze experts wordt samenwerking gezocht met andere scholen van
ZAAM én wordt gebruik gemaakt van het netwerk van Agora-scholen in Nederland waar (vak-)experts
gezamenlijk worden ingezet om op een hybride wijze les te geven aan leerlingen op verschillende Agora’s.

4.2 Professionalisering
4.2.1 Ontwikkeling van leraar naar Agoriaanse meester
Werken op Xplore vraagt nieuwe kennis en aanvullende pedagogische en didactische vaardigheden voor
de docent. Met deze aanvullende kennis en vaardigheden zal de docent het niveau van zelfregulerend
leren bij kinderen, en daarmee de essentie van Xplore kunnen borgen. Vanuit de bestaande
lerarenopleidingen krijgen de docenten deze aanvullende kennis en vaardigheden voor Xplore in beperkte
mate mee. In de rubric ‘Criteria en ontwikkelfasen van een Agoriaanse meester’ die hieronder is
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weergeven, staat welke stappen medewerkers nemen om een Agoriaanse meester te worden. Voor dit
traject wordt vijf jaar uitgetrokken.
Om dit te bereiken, worden de volgende acties ingezet:
•
•
•
•
•
•

Alle coaches volgens een opleiding didactisch coachen
Coaches met specialismen begeleiden andere coaches
Medewerkers worden gecoacht door een ervaren medewerker
Er vindt regelmatig intervisie plaats
Alle medewerkers gaan naar de verenigingsdagen. Tijdens deze dagen bespreken zij hun
werkzaamheden met medewerkers van andere Agora scholen
Medewerkers bezoeken twee dagen per jaar een andere Agora school, op die momenten zijn er
Agoriaanse meesters van andere Agora scholen op Xplore aanwezig.

4.2.2 Gesprekkencyclus
Er vinden jaarlijks ontwikkelingsgesprekken plaats tussen medewerkers en schoolleiding, waarin
afspraken worden gemaakt over gewenste ontwikkeling en scholing. Dit wordt vastgelegd in een
persoonlijk professionaliseringsplan. Vast onderdeel van deze ontwikkelingsgesprekken is een 360graden-feedback-proces waarin feedback over het functioneren van de medewerker gevraagd wordt aan
collega’s, leerlingen en ouders.

4.2.3 Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in
de schoolleiding
De schoolleiding bestaat in 2020 uit twee mannen (gezamenlijk 1 fte) en één vrouw (1 fte). De
aanstellingsfactor van de mannelijke vertegenwoordigers in de schoolleiding wordt mogelijk uitgebreid
maar het is niet de bedoeling dat in de komende vijf jaar de schoolleiding uit meer personen gaat bestaan.
Wanneer dit toch het geval is, zal gestreefd worden, zoals dat voor de hele school gebeurt, een
evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen te houden.
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4.3 Werving en ontwikkeling personeelsbestand
Op Xplore streven we naar een divers personeelsbestand. Wij geloven dat we op die manier de leerlingen
zo goed mogelijk in hun behoefte kunnen voorzien. Een belangrijke voorwaarde is dat iedereen die een
onderwijskundige taak uitvoert een lesbevoegdheid heeft of bereid is die te behalen. Dit geldt zowel voor
de coaches als voor de flexibele pool van vakexperts.
Op basis van de leerlingenprognose voor de komende jaren zullen er voldoende potentiële coaches
geworven moeten worden. Er zullen voorafgaand aan de werving informatieavonden worden
georganiseerd m.b.t. het leren binnen Xplore. Op deze momenten heten we belangstellenden welkom en
zullen we ze kennis laten maken met allerlei facetten van het leren binnen Agora. Deze mogelijke coaches
zullen een selectie programma (assessment) doorlopen. Daarnaast zullen we met ZAAM kijken naar
mogelijkheden om de opleidingsschool aan Agora te koppelen en hiermee ook de participatie met
lerarenopleidingen te bewerkstelligen.
Vanzelfsprekend worden er coaches gezocht die voldoen aan het profiel zoals geschetst in paragraaf
4.1.1.

4.4 Bovenschools personeelsbeleid
Op de -aan Xplore te benoemen- medewerkers is het bovenschoolse personeelsbeleid van ZAAM geheel
van toepassing. Concreet betekent dat bijvoorbeeld het volgende:
• ZAAM-Functieboek: De medewerkers van Xplore dienen benoemd te worden op voor ZAAM
beschreven en gewaardeerde functies.
• Functiemix: De afspraken binnen ZAAM over de functiemix zijn ook van kracht voor Xplore. Bij de
invulling van de functie van Agoriaanse coach moet hier rekening mee worden gehouden.
Gelet op de specifieke criteria en de noodzakelijke ontwikkeling van de onderwijsfilosofie van Xplore
wordt voor de eerste schooljaren (t/m 2022/2023) toegestaan dat medewerkers worden benoemd buiten
de bestuurlijke mobiliteit van ZAAM om.
Te benoemen medewerkers van buiten ZAAM krijgen in beginsel een benoeming voor bepaalde tijd van
één schooljaar volgens het huidige benoemingsbeleid van ZAAM. Bij gebleken geschiktheid en
levensvatbaarheid van Xplore, kan deze benoeming nogmaals worden verlengd of worden omgezet in een
benoeming voor onbepaalde tijd. Na 1 augustus 2023 gaat Xplore normaal deel uitmaken van het
mobiliteitsbeleid van ZAAM en wordt geheel gewerkt volgens de Kadernotitie Formatie en Mobiliteit van
ZAAM.

In 2024:
-

Werkt op Xplore een zeer divers team
Heeft Xplore een toereikende pool van vakexperts die leerlingen helpen bij de voorbereiding
van de centraal examens.
Voldoen vijf coaches van Xplore aan het profiel van een Agoriaanse meester
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-

Voldoen nog eens tien coaches van Xplore aan het profiel van Agoriaanse practioner
Hebben vier coaches een opleiding tot beeldcoach afgerond
Hebben 20 coaches een opleiding tot didactische coach afgerond
Wordt minimaal jaarlijks op basis van 360-graden feedbackdoor iedere medewerker een
persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld
Worden alle medewerkers begeleid door een persoonlijke coach en werken zij aan hun
persoonlijke leerdoelen
Vinden er op regelmatige basis intervisiebijeenkomsten plaats op Xplore
Leidt Xplore studenten op tot Agoriaanse meester. Indien zij geschikt bevonden zijn en er
ruimte is binnen de formatie kunnen zij een aanstelling krijgen
Gaan alle medewerkers van Xplore regelmatig naar de Agora verenigingsdagen

Relatie met Waarderingskader Voortgezet Onderwijs indicatoren: OP3, OP6, SK1, SK2, KA1, KA2
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5. Organisatie en beleid
5.1 Organisatiestructuur
Om te zorgen dat leerlingen autonoom kunnen leren is het belangrijk die autonomie in het DNA van de
school te verankeren. Dit betekent dat we binnen Xplore streven naar een zeer platte organisatie met
weinig management en/of stafafdelingen. In eerste instantie is er één deelschool maar al in het tweede of
derde jaar zal er een tweede deelschool geformeerd worden. Deze deelscholen opereren als zelfsturende
teams die onderling afstemming hebben over deelschooloverstijgende zaken.
Visueel ziet dit er als volgt uit. In jaar 1:

In de loop van de jaren komen er deelscholen bij, bestaande uit zes tot acht coachgroepen. De
organisatiestructuur ziet er dan ongeveer als volgt uit:
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5.2 Zorg en operationele ondersteuning
5.2.1 Zorg
Bij Xplore heeft iedere coach één of meerdere aanvullende taken naast zijn/haar coachtaak. Hierin zijn
ook ‘zorgtaken’ ondergebracht die bij meer traditionele scholen normaliter bij een zorgcoördinator
worden belegd. Binnen elke deelschool zal minimaal één coach de zorgrol als extra taak op zich nemen.
We noemen deze persoon/rol binnen Xplore: ‘AanspreekPunt Zorg’ (APZ). De verzameling van de
verschillende APZ’s van alle deelscholen vormt het zorgteam.
Verder wordt ook gezorgd dat de verschillende kennisgebieden binnen het zorgdomein
(hoogbegaafdheid, autisme, dyslexie, etc) worden afgedekt door verschillende coaches.

5.2.2 Operationele ondersteuning
Alle conciërge-, IT ondersteuning- en administratieve (leerling+financieel) taken worden in het begin
opgepakt door leden van de schoolleiding. Vanaf het tweede of derde jaar zal er ondersteunend
personeel aangenomen worden om (delen van) die taken uit te voeren.

5.3 Medezeggenschap
Xplore – Agora Amsterdam is een leeromgeving die samen met leerlingen, ouders, medewerkers,
ondernemers, buurtbewoners vorm dient te krijgen. Om alle meningen, ideeën, etc wat te stroomlijnen
worden er verschillende adviesorganen opgericht: Leerlingenraad, Ouderraad, Deelraad, klankbordgroep,
Agora support group.

5.3.1 Leerlingenraad
De leerlingenraad is een verzameling leerlingen, bij voorkeur uit zo veel mogelijk verschillende
coachgroepen. Wanneer de school uit meer deelscholen bestaat, lijkt het waarschijnlijk dat er per
deelschool één leerlingenraad komt.
Elk schooljaar stellen de leerlingen en coaches samen een code op waarin wordt vastgelegd hoe wij in
onze leergemeenschap met elkaar omgaan en waar wij elkaar op kunnen aanspreken. De bouwstenen zijn
zichtbaar in de verschillende coachgroepen
Naast deze bouwstenen hebben wij een leerlingenstatuut met een overzicht van de rechten en plichten
van de leerlingen op onze school. Daarin gaat het minder om omgangsvormen, maar vooral over allerlei
formele en procedurele zaken. Het leerlingenstatuut wordt elke twee jaar opnieuw vastgesteld met de
leerlingen en bekrachtigd door de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad.
Wijzigingen in het leerlingenstatuut kunnen worden voorgesteld door de leerlingen en door de
schoolleiding
De leerlingenraad komt gevraagd en ongevraagd met voorstellen over allerlei zaken die de kwaliteit van
het onderwijs en het leef- en schoolklimaat kunnen verbeteren.
De leerlingenraad kiest een vertegenwoordiger voor de leerlingengeleding van de Deelraad.
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5.3.2 Ouderraad
Ouders en/of verzorgers zijn de samenwerkingspartners als het gaat om de opvoeding en het leerproces
van hun kind en ook deel van ons maatschappelijk netwerk.
Onze ouders zijn onze ‘kritische’ vrienden die meedenken en oordelen over de onderwijskwaliteit van het
gegeven en te geven onderwijs.
De ouderraad kiest een vertegenwoordiger voor de oudergeleding van de Deelraad.

5.3.3 Deelraad
Xplore heeft een deelraad zoals bedoeld in artikel 20 lid 1 van de Wet Medezeggenschap Scholen en
uitgewerkt in het medezeggenschapsstatuut Stichting ZAAM. In onze Deelraad zitten drie ‘geledingen’:
leerlingen, ouders en/of verzorgers en Xplore-medewerkers.
De afzonderlijke geledingen hebben ieder afzonderlijk advies- en instemmingsrechten op onderwerpen
die met name voor hen van belang zijn.
Xplore maakt gebruik van het MR-reglement van Stichting ZAAM.
Gezien het kleine leerlingenaantal van Xplore bestaat de geleding personeel uit twee medewerkers, de
leerlingengeleding uit één leerling en de oudergeleding uit één ouder. Wanneer de school groter wordt
dan 400 leerlingen verdubbelen deze geledingen qua aantal.

5.3.4 Klankbordgroep
Omdat de school ‘midden in de wereld’ wil staan, vinden we het belangrijk dat ook buurtbewoners, lokale
ondernemers, wetenschap, etc, ‘aanhaken’ bij de school. We zouden daarom graag een klankbordgroep
in het leven roepen waarin betreffende partijen vertegenwoordigd zijn. Deze klankbordgroep kan (het
bevoegd gezag van) de school gevraagd en ongevraagd van advies voorzien en kan gebruikt worden als
netwerk voor onze leerlingen.

5.3.5 Agora support group
Er zijn heel wat mensen die de ontwikkeling van de Agora scholen (en Xplore in het bijzonder) een warm
hart toe dragen. Deze mensen komen periodiek bij elkaar en vormen samen de Agora support group. Zij
willen graag op allerlei manieren hun steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de school; van
beleidsmatig naar heel praktisch.

5.4 Pedagogisch principe en veiligheid
Het pedagogisch principe richt zich op socialiserende processen in de groep. Gepersonaliseerde leerroutes
krijgen hun sociale en vormende kwaliteit doordat leerlingen in de groep leren functioneren. Hierdoor
kunnen leerlingen zelfbewuster en met meer zelfvertrouwen uitdagingen aangaan. Wij willen kinderen
met een extra onderwijsondersteuningsbehoefte op maat bedienen. Dit zal onderdeel zijn van de
coaching door de coach die gekoppeld is aan de leerling.
In het pedagogisch beleid van Xplore gaan we in de eerste plaats uit van de behoefte aan veiligheid en
uitdaging, geborgenheid en ruimte van kinderen, waardoor ze kunnen groeien. Xplore sluit aan bij de
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actieve manier waarop kinderen leren en biedt hen een uitdagende omgeving. Kinderen krijgen de
gelegenheid om op ontdekking uit te gaan en nieuwe ervaringen op te doen.
Wij werken op onze school gezamenlijk aan het scheppen van een veilig leer- en werkklimaat. Daarom
hebben wij in een veiligheidsplan regels en afspraken vastgelegd die de veiligheid van leerlingen en
medewerkers moeten garanderen en beschikken wij over een veiligheidscoördinator die toeziet op de
handhaving daarvan.

In 2024:
-

Bestaat Xplore uit minimaal drie deelscholen met per deelschool maximaal tien
coachgroepen
Heeft Xplore constructieve medezeggenschap ingeregeld door zeer betrokken deelraad,
ouderraad, leerlingenraad en klankbordgroep
Geeft minstens 50% van de ouders desgevraagd aan zich (mede-)eigenaar te voelen van de
school
Geeft minstens 90% van de leerlingen desgevraagd aan zich (mede-)eigenaar te voelen van
de school
Is er een duidelijke zorgstructuur neergezet en is er een goede samenwerking met derde
partijen (bijv SWV) op dat gebied

Relatie met Waarderingskader Voortgezet Onderwijs indicatoren: OP4, OP5, SK1, SK2, KA3
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6. Kwaliteitsbeleid
6.1 Borging kwaliteit van de organisatie
Om te zorgen dat de kwaliteit van de organisatie op orde blijft worden de volgende maatregelen
genomen:
•

•
•
•

•

deskundige coaches
o Uitgebreid en gedegen sollicitatieprocedure
o Teambuilding
o Organiseren van veel intervisiemomenten
▪ Intern
▪ Extern met coaches van andere Agora’s
o Stagiairs opleiden.
Aansluiting en actieve participatie in de vereniging Agora onderwijs.
Uitgebreide medezeggenschap.
Korte lijntjes en platte structuur, zelfsturende teams zodat er hoge mate van flexibiliteit is en
gemakkelijk ingesprongen kan worden op -al dan niet individuele- bijzonderheden of wijzigende
omstandigheden.
Opvolgen van de methode en processen zoals gesteld in de Kwaliteitsnotitie van ZAAM. Elk jaar
wordt een jaarplan kwaliteit A3 opgesteld waarin Xplore aangeeft welke resultaten het team
binnen een jaar wil bereiken.

6.2 Borging kwaliteit van het onderwijs
Om te zorgen dat het onderwijs dat gegeven wordt voldoet aan de kwaliteitseisen, worden verschillende
maatregelen door Xplore genomen:
•

•

•

Er is een grondige intake met leerlingen (en hun ouders/verzorgers) voordat zij op school komen
(groep 8 leerlingen) of zelfs voordat ze op school worden toegelaten (zij-instroom leerlingen). Zo
wordt vooraf al duidelijk in kaart gebracht wat de leerling nodig heeft, hoe en waar hij/zij het
beste tot zijn/haar recht komt.
Vastleggen van alle activiteiten die een leerling op school onderneemt
o Alle challenges worden bijgehouden in de Egodact challengemonitor. Hierin wordt het
hele leerproces beschreven, inclusief feedback vanuit de coach en reflectie vanuit de
leerling na afloop van de challenge.
o Alle challenges hebben een ‘footprint’, een resultaat. Dat kan van alles zijn: een ontwerp,
een verslag, een vlog, een lied, een kunstwerk, een gemaakte test, etc. Samen vormen al
deze footprints de portfolio van de leerling.
o Van alle leerlingen wordt bijgehouden naar welke inspiratiesessie(s) en LO-lessen ze zijn
geweest.
De één-op-één begeleiding door de coach maakt dat er veel ruimte voor reflectie is. En door de
leerling autonoom te maken in zijn/haar keuzes maar tegelijkertijd wel het vertrouwen te geven
dat hij/zij tot meer in staat is, zullen leerlingen ook meer uit zichzelf gaan halen. Dit kan alleen
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•

•

•
•

wanneer de relatie goed is en de leerling zich veilig voelt (om fouten te maken, zichzelf kwetsbaar
op te stellen).
In de Egodact voortgangsmonitor kunnen leerlingen en coaches afzonderlijk kwijt hoe zij vinden
dat het gaat met de voortgang op verschillende vaardigheden. Met name de verschillen van
inzicht hierover vormen een mooie aanleiding voor gesprek tijdens een coachmoment.
Community-events: 6x per jaar is er een community-avond waar ouders, leerlingen en coaches
samen komen en waar de footprints/portfolio van leerlingen worden gedeeld. Verder zijn deze
avonden ook belangrijk voor het creëren van saamhorigheid.
Wanneer ouders en/of coach vind(en) dat een leerling meer of beter zou kunnen leren wordt dit
gezamenlijk besproken en eventueel actie ondernomen.
Bij het ingaan van het eindexamentraject wordt per leerling door de coach en leerling (en
eventueel vakexperts) een gedetailleerd plan gemaakt voor het bereiken van het gewenste
eindniveau om succesvol eindexamen te kunnen doen. De uitvoering van dit plan wordt
nauwlettend in de gaten gehouden en er wordt bijgestuurd wanneer nodig.

6.3 Organisatie richting eindexamen
Om als geheel nieuwe school niet direct ook met PTA’s en eindexamens e.d. te maken te krijgen, is
besloten om de mogelijkheid tot het doen van eindexamen pas met ingang van jaar 3 (schooljaar 20222023) aan te bieden. Dit wordt bij de intake van zij-instroomleerlingen ook duidelijk aan hen en hun
ouders/verzorgers verteld.
Met iedere leerling wordt periodiek tijdens een coachgesprek een paar jaar vooruit gekeken. Heeft de
leerling al een idee welke opleiding hij/zij hierna zou willen doen? En heeft hij/zij al een idee over met
welk diploma (niveau, profiel) hij/zij van Xplore af zou willen komen? In het gesprek tussen leerling, coach
en ouders/verzorgers worden afwegingen gemaakt ten aanzien van ambitie, haalbaarheid, tijdspad, etc.
Samen wordt besloten óf en hoe de leerling aan zijn/haar eindexamentraject gaat starten. En ook dit
traject is maatwerk; een leerling kan ‘normaal’ examen doen, of gespreid (bepaalde vakken in ene jaar
afronden en andere vakken het jaar erna), of staatsexamen.
Voor leerlingen in het eindexamentraject zorgt Xplore, naast de reguliere begeleiding vanuit de coach,
voor vakbegeleiding door vakexperts. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij de andere Agora’s in
Nederland. Vanuit de vereniging Agora Onderwijs worden experts opgeleid om op hybride wijze (deels op
afstand, deels op locatie, en met in ieder geval een hoge mate van beschikbaarheid) leerlingen van
verschillende Agora’s te begeleiden.
Ook met de betrekking tot de totstandkoming van PTA’s wordt samengewerkt en afstemming gezocht
met ander Agora’s via een gezamenlijke werkgroep binnen de vereniging. Deze PTA’s worden in principe
zo eenvoudig mogelijk gehouden maar zullen uiteraard wel voldoen aan de vereisten vanuit wet- en
regelgeving.
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In 2024:
-

Zijn examenreglement en PTA’s voor alle niveaus uitgewerkt en openbaar beschikbaar
Vinden minimaal 5 x per jaar community-events plaats
Wordt met alle leerlingen, voordat ze bij Xplore starten een kennismakings- of intakegesprek
gehouden
Is zichtbaar in de school dat er gezocht wordt naar continue verbetering door monitoring en
aanpassing van processen.
Heeft de school een hoge mate van flexibiliteit
Zijn de eerste geslaagde leerlingen van Xplore een feit. Slagingspercentage minimaal 75%.
Worden kwantitatieve en kwalitatieve resultaten gedeeld via ISD en Vensters

Relatie met Waarderingskader Voortgezet Onderwijs indicatoren: OP2, OP8, OR1, OR2, OR3, KA1, KA2,
KA3
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7. Financieel beleid
Xplore – Agora Amsterdam volgt de begrotings- en controle-cyclus zoals deze is vastgelegd is in de
kwaliteitsnota van ZAAM.
Richtlijn voor een gezond en duurzaam financieel beleid van Xplore is dat alleen structurele middelen
voor het structurele onderwijsaanbod worden ingezet. Niet geoormerkte incidentele baten zullen alleen
ingezet worden voor incidentele voorzieningen of projecten.
Daarnaast zal te allen tijde het financieel beleid open en transparant zijn naar ouders en andere
belanghebbenden.

7.1 Begrotingen
7.1.1 Inkomsten
De belangrijkste bron van inkomsten voor Xplore is de financiering van de overheid. Deze zogenaamde
rijksbekostiging wordt ontvangen door stichting ZAAM en ‘doorgesluisd’ naar de school.
Andere inkomsten worden gegenereerd uit:
-

-

Vrijwillige ouderbijdrage: deze wordt gebruikt om zaken te bekostigen die niet onder de
rijksbekostiging vallen.
Subsidies: Xplore zal proberen gebruik te maken van zoveel mogelijk subsidies waar dat relevant
is. Dit kunnen zowel landelijke als lokale overheidssubsidies zijn, maar ook subsidies van
stichtingen of andere instellingen.
Sponsoring: Er zal actief gezocht worden naar personen of bedrijven die het Agora concept
financieel of in natura door inbreng van mankracht of kennis/vaardigheden willen ondersteunen.

7.1.2 Uitgaven
Met het CvB van stichting ZAAM is overeengekomen dat de school de eerste vijf jaar van haar bestaan een
negatief financieel resultaat zal laten zien. Dat de uitgaven in de eerste jaren groter zijn dan de inkomsten
wordt voornamelijk veroorzaakt door:
1. Opstartkosten
Voordat de school van start gegaan is er een projectgroep actief geweest. Deze is al ten laste van
de begroting van de school gegaan.
2. Relatief hoge vaste lasten
Kosten van nutsvoorzieningen en beveiliging en schoonmaak zijn in de beginfase relatief hoog
omdat het aantal leerlingen laag is ten opzichte van de capaciteit van het gebouw.
3. Relatief veel ‘overhead’
Hoewel deel van het Agora-concept is dat de personele overhead minimaal wordt gehouden is de
hoeveelheid management in de beginfase relatief hoog. Dat is ook nodig omdat dit tevens de
conceptdragers zijn. Totdat de geworven coaches zelf het concept volledig ‘ademen’ is het, bij
een nieuw concept als dit, verstandig om extra mankracht aan te houden die het concept
bewaken.
4. Kleine coachgroepen
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Elke coach begint bij Agora Amsterdam met een coachgroep van 12 leerlingen. In de twee jaren
daarna groeit zijn/haar groep naar 15 en vervolgens 17 leerlingen. In de beginjaren zijn er relatief
veel coaches met een kleine coachgroep en dit maakt dat er relatief hoge kosten zijn.

7.1.3 Meerjarenbegroting
In onderstaand overzicht staat de meerjarenbegroting zoals deze in het projectplan is opgenomen en dit
geeft een beeld van de begrote verliezen over de eerste jaren.

Ruim 10% van de rijksbekostiging wordt afgedragen aan ZAAM ter bekostiging van staf- en bureaukosten
en bovenschoolse kosten, zie ook paragraaf 7.2.1.

7.2 Werkwijze ZAAM
7.2.1 Toedelingssystematiek
ZAAM heeft een toedelingssystematiek voor de verdeling van de rijksbekostiging over de scholen en de
bijdragen van de scholen aan de gemeenschappelijke kosten uitgewerkt.
Kernpunten hierin zijn:
1. Alle middelen volgen de rijkssystematiek naar de scholen; bijdragen voor gezamenlijke en
centrale lasten.
2. Toerekening van indirecte kosten meestal verdeeld naar leerlingaantal. Daar waar zinvol kan
een verdeling naar werkelijk gebruik uitgangspunt worden (ICT)
3. Een aantal kosten wordt in eerste instantie ten laste van gemeenschappelijke budgetten
gebracht omdat er sprake is van niet beïnvloedbare ongelijke startpositie (zoals bijvoorbeeld
wachtgeld en groot onderhoud).
4. Kosten voor CvB en ondersteuningsbureau bedragen zijn gemaximeerd.
Groei : In de begroting van de scholen worden de kosten meegenomen van de geprognosticeerde groei
bij aanvang van het schooljaar dat start in augustus van het begrotingsjaar. Daarbij zijn de baten van de
groei voor 75% vertaald in personeelslasten. De werkelijke aantallen bepalen (aan het eind van het
kalenderjaar) de definitieve begrotingsruimte.

7.2.2 Controle
De financiën van de school worden twee maal per jaar (in het voor- en najaar) door de manager financiën,
de financieel controller en eventueel in aanwezigheid van de concern-controller besproken met de
directeur.
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Rapportage (en vaststelling) vindt plaats in het College van Bestuur. In het najaargesprek gaat het om de
halfjaarrapportage, de eindejaarprognose en de begroting voor het jaar erop.
In het voorjaargesprek wordt het financiële resultaat van het jaar daarvoor besproken en de rapportage
van de loonkosten van het eerste kwartaal. Tevens wordt de leerlingprognose van het komende
schooljaar herijkt en wordt een advies gegeven over de in te zetten fte’s per nieuw schooljaar in
samenhang met de vastgestelde begroting van het kalenderjaar.
Na vaststelling van de begroting door het College van Bestuur begin december wordt deze vastgelegd in
een budgetbrief. Bij aanpassing van de leerlingenprognose voor het komende schooljaar kan de begroting
worden aangepast.
Bij (dreigende) overschrijding komt de school onder verscherpt financieel toezicht en legt deze
rechtstreeks verantwoording af aan het College van Bestuur. De directeur wordt door het College van
Bestuur gevraagd een plan van aanpak op te stellen. In dat plan wordt een beschrijving opgenomen van
de huidige situatie, een analyse van de overschrijding en een opsomming van maatregelen (uitgedrukt in
geld) met daarbij een tijdpad om het tekort weg te werken.
Daarnaast is een extra controle ingebouwd, doordat de directeur vooraf toestemming nodig heeft van het
College van Bestuur bij personeelsmutaties en investeringen.

In 2024:
-

Is er een gezond financieel beleid, ook gedragen door de deelraad
Ligt er een begroting voor de jaren 2025-2027
Heeft Xplore een aantal subsidies ingeregeld die jaarlijks worden ontvangen
Is de vrijwillige ouderbijdrage dusdanig dat dit geen drempel vormt voor ouders om hun kind
voor dit onderwijs in aanmerking te laten komen

Relatie met Waarderingskader Voortgezet Onderwijs indicatoren: FB1, FB2, FB3
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8. Ambitie en belangrijkste uitdagingen in de
komende vijf jaar
8.1 Groei
Zoals al op andere plaatsen in dit document duidelijk wordt is er een grote groei-ambitie. In het
projectplan was deze als volgt:

Het werkelijk aantal leerlingen in het eerste leerjaar is 63. Dit is 12,5% lager dan de beoogde 72.
Daarnaast was er een verschuiving in de verhouding tussen groep8-leerlingen en zij-instroomleerlingen.
Beoogd was 83% - 17%. In werkelijkheid werd dit 56% - 44%.
Een laatste afwijking ten aanzien van het oorspronkelijke plan is dat het gebouw aan de Schoenerstraat in
eerste instantie volledig voor Xplore zou zijn. Inmiddels is ook Kairos tienercollege in het gebouw
gehuisvest en zij nemen circa 25% van de ruimte.
Samen met het CvB van ZAAM zal bekeken moeten worden in hoeverre een aanpassing van de groeiambitie wenselijk en/of noodzakelijk is, met name naar het tweede en derde jaar toe. Vanaf 2023/2024
zou sowieso weer terug gegaan kunnen worden naar de oorspronkelijke planning omdat dan verhuis d
gaat worden naar een nieuw gebouw (zie paragraaf 8.2).

8.2 Verhuizing naar Elzenhagen-Zuid
Het is de bedoeling dat Xplore – Agora Amsterdam met ingang van schooljaar 2023-2024 gehuisvest zal
worden in een nieuw te bouwen schoolgebouw in de wijk Elzenhagen-Zuid. Dit gebouw zou 600 leerlingen
moeten kunnen huisvesten. Onderstaand schema laat de huidige planning van het bouwtraject zien.
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Er wordt nog gekeken of deze planning iets in elkaar gedrukt kan worden. Die tijdwinst lijkt gevonden te
kunnen worden door het schetsontwerp en het voorlopig ontwerp direct samen te doen.
De druk voor het team van Xplore ligt met name in de ontwerpfase (najaar 2020) en richting oplevering
(voorjaar 2023).

8.3 2-20-school - Integratie met P.O.
8.3.1 Ambitie
De ambitie van Xplore gaat verder dan het ontwikkelen van een vernieuwende middelbare school. De
uiteindelijke doelstelling is om één leeromgeving te creëren waar kinderen vanaf circa twee jaar welkom
zijn en waar ze zich, volgens één pedagogisch en didactisch principe, tot en met het behalen van een
diploma voor voortgezet onderwijs, kunnen ontwikkelen.
Deze ambitie houdt in dat:
•
•

•

leerlingen van alle niveaus welkom zijn (en blijven) en dus alle niveaus aangeboden worden
binnen de leeromgeving.
leerlingen een overstap van de ene coachgroep (PO) naar de andere coachgroep (VO) maken op
het moment dat ze daar sociaal-emotioneel klaar voor zijn en niet omdat ze nou eenmaal een
bepaalde leeftijd hebben of groep hebben afgerond. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat leerlingen
gedurende een schooljaar zo’n overstap maken.
leerlingen op geen enkel moment een niveau-‘label’ opgeplakt hoeven krijgen. Ze maken zelf op
een geschikt moment de keuze om een bepaald eindexamen te willen gaan doen.

8.3.2 Fasering
Naast het verder laten doorgroeien en ontwikkelen van de VO school wordt tegelijkertijd gezocht naar
een PO-bestuur dat zich herkent in de principes van Agora en een Agora-PO-leeromgeving zou willen
opzetten of in ieder geval een leeromgeving die goed aansluit op de Agora-VO-leeromgeving.
Er zijn reeds gesprekken op bestuursniveau met een P.O.-bestuur geweest maar deze waren slechts
oriënterend. Zo lang er geen concrete partner is gevonden en er verdere afspraken zijn gemaakt is het
niet mogelijk om concreet te zijn in dit schoolplan t.a.v. de verdere ontwikkeling.

Er kan wel iets gezegd worden over de wens/ambitie zoals Xplore die ziet:
De wens is dat deze PO- en VO-leeromgevingen uiteindelijk volledig integreren in de zin dat in principe
alle leerlingen van het betreffende PO binnen deze combinatie van PO- en VO blijven (ze gaan immers niet
van school af en hoeven dus ook niet voor een vervolgschool te kiezen).
Dit houdt tevens in dat op termijn het ook mogelijk zou moeten zijn om VMBO BK examen te doen.
De volgende plaatjes geven de verwachte/gewenste fasering weer.
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8.4 Diversiteit en kansengelijkheid
Xplore heeft als doelstelling om een school voor alle kinderen te kunnen zijn, ongeacht niveau, afkomst,
huidskleur, sociale status, etc. Getracht wordt de leerlingpopulatie een afspiegeling te laten zijn van de
Amsterdamse leerlingpopulatie. Dit zou kunnen betekenen dat er extra aandacht voor de school
gegenereerd moet worden bij bepaalde basisscholen en/of groeperingen.
Dit streven naar diversiteit in de leerlingpopulatie houdt tevens in dat het goed zou zijn om die diversiteit
ook in het coachteam te hebben. Ook dit zou kunnen betekenen dat de werving meer gericht ingestoken
moet worden.
We vinden die diversiteit op school belangrijk omdat we zo veel mogelijk de reële wereld naar binnen
willen halen. Daarnaast wil Xplore een bijdrage leveren aan het creëren van meer kansengelijkheid. Ook
daarvoor is het belangrijk dat ieder kind zich welkom voelt en daarvoor is het belangrijk dat iedere
potentiële leerling zich herkent in de populatie en samenstelling van coachteam.
De werving op basisscholen van leerlingen met niet-westerse thuissituatie is een aandachtspunt. Ook hier
geldt een ongelijke behandeling voor gelijke kansen.

In 2024:
-

Is er verregaande samenwerking en/of integratie met een PO-school in Amsterdam Noord
Vormt de leerlingpopulatie van Xplore een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving
Heeft Xplore (naams-)bekendheid verworven binnen Amsterdam
- 90% van de basisschool-directeuren en groep 8-leerkrachten van Amsterdam en
omstreken kent de school en is bekend met het concept van de school

Relatie met Waarderingskader Voortgezet Onderwijs indicatoren: OR1, FB1
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9. Van beleid naar uitvoering
Dit schoolplan is opgesteld door de initiatiefnemers van Xplore - Agora Amsterdam (Alexandra Broussard,
Freek Wevers en Werner Wijsman) in de aanloop naar de start van de school in augustus 2020. Het is een
direct uitvloeisel van het eerder in het project opgeleverde businessplan waarvoor advies is ingewonnen
bij het ondersteuningsbureau van ZAAM.
In dit schoolplan worden beleidsvoornemens beschreven. Deze zijn – in algemene termen gesteld gericht op de (verdere) opbouw van de school, de inrichting van procedures en werkprocessen, de
ontwikkeling van het onderwijsconcept.
Dit schoolplan:
-

informeert belanghebbenden over het Agora concept
is een richtinggevend document om de ontwikkelingen in de Agoriaanse leeromgeving te kunnen
ontwerpen, plannen en aansturen; het geeft de kaders.
Is de basis voor het opstellen van schoolgids, leerlingstatuut, schoolondersteuningsplan en de
inrichting van onze Vensters op scholen op de kaart
maakt het mogelijk te toetsen en te beoordelen of de ontwikkelingen in en met Xplore
overeenkomen met de koers die wij in dit document uiteenzetten.

In de loop van het schooljaar 2020-2021 zal dit schoolplan intensief besproken worden met de
medewerkers, ouders en leerlingen van Xplore, en tenslotte (eventueel geamendeerd) ter instemming
voorgelegd worden aan de deelraad.
De verdere beschrijving en uitwerking van de beleidsvoornemens gebeurt in (jaarlijkse) deelplannen per
thema.
Andere onderwerpen zijn geborgd door bovenschoolse regelingen en protocollen van de Stichting ZAAM.
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10.

Vaststellingsparagraaf

Tekst overeengekomen door team: 11-9-2020

Instemming verleend door deelraad: ntb

Vastgesteld door directie : 25-9-2020 (onder voorbehoud goedkeuring deelraad)
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