
Hooftstuk 5: Kernwaarden en missie van het Erasmus College. 
 
Het Erasmus College hanteert de volgende kernwaarden: 
 

1. Pluriformiteit 
Het Erasmus College staat voor een democratische samenleving waarin mensen van 
verschillende achtergronden en met verschillende levensbeschouwingen vreedzaam kunnen 
samenleven en samenwerken en streeft mede daarom naar onderwijsaanbod, 
onderwijsorganisatievormen en activiteiten die dit bevorderen. 

2. Verdraagzaamheid 
Het Erasmus College hanteert als uitgangspunt dat leerlingen en personeel onderling en met 
elkaar op verdraagzame wijze omgaan en streeft mede daarom naar het aanbieden van 
onderwijs, onderwijsactiviteiten en organisatievormen die dit bevorderen. 

3. Vertrouwen 
Het Erasmus College hanteert vertrouwen als uitgangspunt voor de benadering van 
leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen en wil een betrouwbare partner zijn voor 
leerlingen, ouders, personeel en betrokken organisaties. 

4. Verantwoordelijkheid 
Het Erasmus College streeft naar het bevorderen van het nemen en tonen van 
verantwoordelijkheid door leerlingen en personeel en hanteert mede daarom onderwijs- en 
organisatievormen die handelingsvrijheden in verschillende gradaties koppelen aan 
verantwoordelijkheidszin. 

5. Veiligheid 
Het Erasmus College streeft naar een sterk gevoel van veiligheid, zowel in fysieke als in 
sociale zin, bij leerlingen, ouders en personeel. 

6. Betrokkenheid 
Het Erasmus College wil betrokkenheid tonen bij leerlingen, ouders en personeel en 
onderlinge betrokkenheid bij alle partijen en bij de school stimuleren, mede door het 
organiseren van een ruim aanbod aan activiteiten. 

7. Prestatiegerichtheid 
Het Erasmus College streeft naar prestatiegerichtheid in haar onderwijs, de 
onderwijsactiviteiten en de organisatie; prestaties worden daarbij niet uitsluitend in enge zin 
opgevat als het behalen van hoge cijfers, maar ook op de persoonsvorming en op het 
ontwikkelen van creativiteit en talenten in brede zin. 

8. Veranderingsgezindheid 
Het Erasmus College wil vanuit de eigen visie openstaan voor ontwikkelingen in onderwijs en 
maatschappij 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
De missie van het Erasmus is: 

 
Onze school wil meer bieden dan uitstekend onderwijs dat uitsluitend gericht is op het zo goed 
mogelijk voldoen aan exameneisen en overige wettelijke verplichtingen. Deze school wil uitdrukkelijk 
ook onderwijs bieden dat gericht is op persoonsvorming. Deze vorming is gebaat bij een 
onderwijsaanbod, waarin substantieel aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid om culturele en 
sportieve ontwikkeling voor alle leerlingen mogelijk te maken.  
 
Onze daltonschool wil leerlingen leren zelfstandig te worden,  leren dat samenwerking met anderen 
– hoe verschillend deze ook zijn – een noodzakelijke voorwaarde is voor maatschappelijk 
functioneren en te leren dat individuele vrijheid een groot goed is in een democratische samenleving. 
Dat is slechts mogelijk door verantwoordelijkheid te nemen én te dragen en betekent dat de eigen 
vrijheid beperkt wordt door de vrijheid van en voor de ander. Op onderwijskundig gebied betekent 
dit dat het onderwijsaanbod uitnodigend is om zelfstandig te leren werken, samenwerking 
bevordert, ‘begrensde’  individuele vrijheid toestaat en gelegenheid biedt om verantwoordelijkheid 
te nemen en te dragen.  
 
Onze samenwerkingsschool wil leerlingen ‘waarden’ meegeven gedurende hun schoolcarrière. Deze 
waarden zijn gebaseerd op het mensbeeld zoals dat voortvloeit uit de statutaire uitgangspunten van 
de school. Dat heeft consequenties voor onderwijsaanbod en -inhoud en met name ook voor de 
wijze van omgaan met elkaar in de school. Activiteiten die al dan niet impliciet bijdragen aan het 
leren respectvol om te gaan met verschillen tussen mensen en met verschillende levensopvattingen, 
dienen dan ook gestimuleerd te worden. 
 
Zowel de uitgangspunten van dalton als die van de samenwerkingsgedachte leiden tot een 
onderwijs- en activiteitenaanbod dat inhoudelijk en organisatorisch recht doet aan verschillende 
talenten van leerlingen, zowel de ‘goede’ als de ‘zwakke’.  
 
Onze school wil leerlingen breed ontwikkelen en hen ook het diploma laten behalen dat past bij hun 
talenten. Deze combinatie van doelstellingen betekent dat de school haar streven naar kwaliteit niet 
uitsluitend richt op het bereiken van goede examenresultaten, maar uitdrukkelijk ook richt op  
persoonsvorming.  

 
Onze school wil personeelsleden een aantrekkelijke werkomgeving bieden,  waarin ruimte is voor 
ontplooiing en verdere ontwikkeling van talenten.  



Het Erasmus College realiseert de missie door: 
 

• Een breed onderwijsaanbod te verzorgen van mavo, havo, atheneum en gymnasium. 
• Het gedachtegoed van Helen Parkhurst, beter bekend als daltononderwijs, als richtinggevend 

te hanteren voor het onderwijs.  
• Een breed programma aan (culturele en sportieve) extra-curriculaire activiteiten te 

verzorgen. 
• Kleinschaligheid te creëren door het werken in sectoren en deelteams. 
• Een aanbod van klas-,leerjaar- en onderwijsniveau doorbrekende activiteiten  
• Personeelsbeleid dat gericht is op het werven, begeleiden, stimuleren en behouden van 

medewerkers die bijdragen aan het realiseren van de statutaire uitgangspunten en de missie 
van de school. 

• Didactiek te ontwikkelen en te hanteren die de leerling uitdaagt tot actief en zelfstandig 
leren. 

• Het op peil houden en aanscherpen van pedagogische- en didactische- en vakkennis van 
onderwijsgevenden.  

• Zorg en begeleiding te bieden in een klimaat, waar aandacht is voor individuele 
mogelijkheden en beperkingen van leerlingen. De begeleiding is sterk verweven met het 
primaire proces en wordt grotendeels gedragen door onderwijsgevenden, met een centrale 
rol voor de mentor, ondersteund door ‘specialisten’ voor leerlingen met specifieke zorgvraag 
en ondersteund door begeleiders bij extra-curriculaire activiteiten. 

• Het beschikbaar stellen van adequate onderwijsfaciliteiten, faciliteiten voor extra-curriculaire 
(culturele en sportieve) activiteiten en faciliteiten voor een prettige leer- en leefomgeving. 
 

 
        Het karakter van de samenwerkingsschool wordt gewaarborgd door: 
 

• In de dagelijkse omgang vertrouwen, respect en verdraagzaamheid centraal te stellen.  
 

• Leerlingen te confronteren met verschillende levensbeschouwingen, godsdiensten en de 
diversiteit van onze cultuur. Hierbij worden de uiteindelijke keuzes aan de leerling gelaten. 

 


