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!
Kwaliteit en creativiteit 

!
Inleiding 

Het Vossius Gymnasium is op dit moment één van de vijf categorale gymnasia in 
Amsterdam. Het kent een lange traditie. In 1926 werd de school opgericht omdat het 
Barlaeus te vol werd en men in de nieuwe (Berlageplan) wijken een school nodig had voor 
gymnasiumleerlingen. Zelfs toen al leverde Amsterdam-Zuid de meeste 
gymnasiumleerlingen. En retrospectief was dit een goede beslissing. De school is op een 
korte periode na altijd populair geweest. Al snel werd de tijdelijke locatie van de 
stedelijke HBS aan de Pieter Lodewijk Takstraat verlaten om plaats te maken voor het 
huidige gebouw: lange tijd met de kerk de enige bebouwing grenzend aan het park.  In 
1926 vond de gemeente dat dit een modern onderwijspaleis moest worden. Het werd de 
eerste school met centrale verwarming en douches bij de gymnastiekzalen. Vanwege het 
provisorische begin was de verhouding tussen docent en leerling veel vrijer en veiliger dan 
op andere al gevestigde scholen. Oud-leerling Lou de Jong schrijft dat toe aan ‘het groote 
aantal jonge leeraren (waaronder Jacques Presser, FW) die aan de school verbonden zijn 
…’. Een lijn  die tot op de dag van vandaag is doorgezet: uit leerling- en ouderpeilingen 
blijkt dat het veilige karakter van de school –je kunt er jezelf zijn- nu nog steeds de 
grootste trekpleister vormt.  

In 2015 heeft het Vossius Gymnasium ongeveer 800 leerlingen en 90 medewerkers. Binnen 
de schoolbevolking komt een groot deel uiteraard uit Amsterdam-Zuid, maar ook de andere 
stadsdelen en buitengewesten als Amstelveen, Ouderkerk, Abcoude en Monnikendam 
leveren ook al sinds jaar en dag leerlingen. Met de andere gymnasia in Amsterdam doet het 
Vossius ook zijn best om binnen haar muren een meer representatief  beeld van de 
Amsterdamse bevolking te krijgen. Het onderwijs is klassiek-humanistisch van inhoud en 
heeft tot doel onze leerlingen een ontwikkeling te geven zowel in de breedte als in de 
diepte. Gezien onze examenresultaten en geringe uitstroom (vooral in de bovenbouw) 
slaagt de school daar goed in. Dat is vooral te danken aan de hoge eisen die gesteld 
worden aan de kwaliteit, diepgang en uitdagendheid  van het onderwijs en alle activiteiten 
die op school worden ondernomen. Docenten stellen om die reden ook hoge eisen aan 
zichzelf en betrekken regelmatig de actualiteit bij hun lessen. Daarnaast is het gymnasiale 
karakter van de school bij ieder vak (niet alleen bij Grieks en Latijn) merkbaar (veel 
mogelijkheden tot verdieping en verbreding) en wordt door veel vakken de relatie met de 
klassieke oudheid gelegd. Bijzonder is ook dat naast  al de culturele activiteiten het 
grootste deel van de leerlingen uitgedaagd wordt door de bètaprofielen en na school ook 
die richting kiest.  

Alhoewel een categoriaal gymnasium alleen leerlingen trekt met een VWO-advies en een 
hoge CITO-score, is de diversiteit aan leerlingen groot. Het Vossius is een school waar je als 
leerling binnen en buiten de vakken kunt excelleren. Binnen de school is het mogelijk vele 
vakken te kiezen en verdiepings- of verbredingsprogramma’s te volgen, zoals het Meta-
project in de onderbouw, het Honoursprogramma  in de bovenbouw of colleges te 
bezoeken in Leiden op het Pre-University College. Toptalenten op sportief of cultureel 
gebied krijgen de gelegenheid dit op maat te combineren met het schoolprogramma.  
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Binnen het schoolprogramma kun je als leerling bij de moderne vreemde talen op 
verschillende niveaus werken en daarbij passende internationale examens doen (Delf, 
Goethe, Cambridge), meedoen aan olympiades en bij het afronden van een onderwerp 
kiezen uit verschillende afrondingsvormen. Daar waar gymnasia van oudsher veel aandacht 
geven aan taal en cultuur, geeft het Vossius gymnasium ook uitgebreid aandacht aan 
bètaonderwijs: Twee derde van de leerlingen kiest dan ook een Natuur-profiel. Daarnaast 
worden echte gammaleerlingen ook uitgedaagd de blik naar buiten te richten via het 
Geofutureprogramma (een internationaal programma, waarin leerlingen onderzoek doen 
naar bijvoorbeeld duurzaamheid, smart cities, gesteund door het bedrijfsleven, overheden 
en in uitwisseling met soortgelijke scholen in Europa).  

 .  

Leerlingen die op bepaalde gebieden uitblinken zoals debatteren, musiceren, 
toneelspelen, taal, cultuur, nemen deel aan de debatclub (deelname aan meerdere 
wedstrijden per jaar), EYP (deelname aan twee wedstrijden per jaar), een grote 
toneelproductie, vertaalwedstrijden (klassieke talen),  internationaliseringsprojecten 
(Spanje, Griekenland, Frankrijk, Engeland en Duitsland), Denemarken) en muziekavonden 
(zowel klassieke muziek als meer moderne muziek).  Buiten het curriculum wordt een 
extra aanbod geboden: een jaar of langer Spaans, Chinees, programmeren, 
opnametechniek volgen of verdiepingslessen in de bètavakken (extra onderwerpen) zijn 
hier voorbeelden van. 

Kenmerkend voor het onderwijs op het Vossius gymnasium is de ruimte voor eigen inbreng 
en ontwikkeling van zowel leerlingen als docenten. Veel werkvormen in de les bieden deze 
ruimte en docenten ontwikkelen graag eigen opdrachten en lesmateriaal. Er is ook een 
open houding op het gebied van leren van elkaar. Dit geldt zowel voor leerlingen als 
docenten. De leerlingen participeren ook in de organisatie: ze schrijven in de schoolkrant, 
organiseren feesten en toernooien als Bestuur van de Bond, zitten in de leerlingraad, 
verzorgen de techniek bij de diverse voorstellingen in de aula, zijn juniorbegeleider of 
geven bijles aan onderbouwers. 

Ook de betrokkenheid van ouders is groot. Elk leerjaar kent een klankbordgroep van 
ouders. Deze klankbordgroepen komen een aantal keren per jaar bij elkaar. Op deze 
manier dragen ouders bij aan de kwalitatieve ontwikkeling van de school. Daarnaast is er 
een actieve oudervereniging. De oudervereniging ondersteunt bij de vieringen, de diploma-
uitreiking en organiseert jaarlijks een thema-avond. Daarnaast zijn er ouders die in de 
mediatheek helpen. Ouderbetrokkenheid is van groot belang om de driehoek ouder – school 
– leerling sterk te laten zijn, wat maakt dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is voor 
het goed presteren en het welbevinden van de leerling. 

De school participeert in meerdere samenwerkingsverbanden. De school werkt nauw samen 
met het AUC en de Universiteit van Leiden, is lid van de Stichting Het Zelfstandig 
Gymnasium en van de Onderwijsstichting zelfstandige gymnasia , werkt samen op het 
gebied van taalbeleid, werving en sociale klimmers met de andere Amsterdamse gymnasia 
en maakt deel uit van de Stichting voortgezet onderwijs Amsterdam Zuid. 

De kwaliteit van het onderwijs op de categorale gymnasia is goed en afgezet tegen de 
andere gymnasia doet het Vossius gymnasium het zeer goed. De examenresultaten liggen 
boven het gemiddelde van de andere gymnasia. 
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!
Doel 

De doelstelling van de stichting vrienden van het Vossius is vastgelegd in de statuten. Deze 
liggen op het secretariaat ter inzage en zijn ook op onze site te lezen. 

De doelstelling is als volgt omschreven. 

a) Het bevorderen van het behoud van categorale gymnasia in het algemeen en van 
het Vossius gymnasium in het bijzonder. 

b) Het bevorderen van de onderlinge banden tussen het Vossius gymnasium, oud-
leerlingen en oud-medewerkers. 

c) Het werven van middelen om bovengenoemde projecten te financieren en zaken 
(bijvoorbeeld op ICT-gebied) die de overheid onvoldoende subsidieert. 

De bekostigingsstructuur voor het voortgezet onderwijs in Nederland kent knelpunten, 
maar is met name voor categorale scholen erg krap. In verhouding tot andere schooltypes 
kent een categoraal gymnasium extra kosten door het grote aantal leerlingen dat buiten 
het verplichte programma in extra vakken examen wil afleggen, door de extra vakken die 
een leerling buiten het curriculum wil volgen, door een relatief hoog aantal excursies en 
door een uitgebreid aanbod aan activiteiten buiten de lessen. De genoemde extra’s zijn 
essentieel om categoraal gymnasiumonderwijs in de juiste vorm aan te kunnen bieden. De 
stichting stelt zich primair ten doel fondsen te werven om deze extra’s mogelijk te blijven 
maken, want met behulp van het haar ter beschikking gestelde vermogen maakt de 
stichting activiteiten mogelijk die buiten de normale organisatie en subsidie van hogere of 
lagere overheden vallen.  

De stichting richt zich er op zo goed mogelijk contacten te onderhouden met regionale 
clusters van bedrijven en instanties. Ook ouders spelen een belangrijke rol, vaak hebben 
zij vanuit hun privésituatie relaties die van betekenis kunnen zijn om het doel van goed 
gymnasiaal onderwijs te realiseren.  

Ter bevordering van de onderlinge banden tussen het Vossius gymnasium, oud-leerlingen en 
oud-medewerkers zal de stichting zich sterk maken voor het opmaken en onderhouden van 
databestanden en zal de stichting activiteiten voor oud-leerlingen en oud-collega’s 
ondersteunen. Op eniger wijze vergaarde kennis zal door de stichting worden uitgewisseld 
en verder ontwikkeld. 

Beleid en werkwijze van de stichting 

De stichting honoreert geen activiteiten die door de overheid worden gesubsidieerd. 
Projecten die zonder de steun van de stichting geen doorgang kunnen vinden krijgen 
voorrang bij het toekennen van gelden. Besluiten over het toekennen van gelden worden 
tijdens bestuursvergaderingen genomen. Het vermogen zal worden aangehouden op een 
daarvoor bestemde spaarrekening op naam van de Stichting Vrienden van het Vossius 
gymnasium. 

Iedere aanvraag bij de stichting dient te geschieden door een duidelijke omschrijving van 
het project, inclusief de bijbehorende begroting uiterlijk drie weken voorafgaand aan een 
bestuursvergadering in te dienen.  De looptijd van een project is in principe maximaal drie 
schooljaren en de projectaanvrager dient zelf minimaal 20% bij te dragen. 
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Bij het beoordelen van een aanvraag spelen de volgende criteria een rol: 

➢ De aanvraag moet aansluiten bij de doelstelling van de stichting; 

➢ De aanvraag betreft een project waarvoor de school geen of onvoldoende subsidie 
van de overheid ontvangt; 

➢ Er is een duidelijke, inzichtelijke begroting ingediend; 

➢ Het betreft een aanvraag voor een project met een duur van in principe maximaal 
drie schooljaren; 

➢ Projecten die zonder de steun van de stichting geen doorgang kunnen vinden 
krijgen voorrang. 

Indien een aanvraag wordt gehonoreerd, zal 90% van het toegekende bedrag van te voren 
worden  uitgekeerd en volgt na het inleveren van een financiële verantwoording van de 
uitgaven de resterende 10% achteraf.  

Beheer van het vermogen 

De stichting doet bij de belastingdienst een aanvraag voor een ANBI-status. Indien deze 
status aan de stichting wordt toegekend is het voor bedrijven en particulieren fiscaal 
aantrekkelijk om geldbedragen te schenken. Giften, gedaan aan een door de 
belastingdienst aangewezen ANBI-instelling, zijn namelijk (binnen de daarvoor geldende 
regels) aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voordeel voor de ANBI-
instelling is dat zij geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd is over erfenissen 
en schenkingen die zij ontvangt. Ook  zijn de uitkeringen die een ANBI-instelling doet om 
het algemeen belang te dienen vrijgesteld van fiscale heffingen. 

De stichting zal giften werven voor het bereiken van haar doel. Tot vermogen van de 
stichting worden bestemd: 

➢ Opbrengsten van de activiteiten van de stichting; 

➢ Erfenissen, legaten en schenkingen; 

➢ Subsidies en bijdragen; 

➢ Revenuen van het vermogen; 

➢ Eventuele andere baten. 

De stichting heeft een bankrekening bij …. 

Activiteiten eerste jaar 

De volgende activiteiten zullen tijdens het eerste jaar worden opgepakt: 

➢ Werken aan de naamsbekendheid van de stichting; 

➢ Ouders  en oudleerlingen informeren en hen betrekken bij het zoeken van nieuwe 
sponsors; 

➢ Inventariseren van reeds bestaande contacten; 
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➢ Inrichten van een aan de website van de school gelinkt websitepagina voor de 
stichting; 

➢ Twee maal per jaar inventariseren bij de schoolleiding van het Vossius gymnasium 
wat de plannen zijn voor de korte, midden en lange termijn en welke thema’s 
mogelijk ondersteuning in financiële dan wel materiële zin nodig hebben; 

➢ Informeren van alle belanghebbenden over de voortgang middels de website en 
eventueel andere nog te kiezen communicatiemiddelen; 

➢ Een eerste aanzet geven aan het opzetten van een database met gegevens van oud-
leerlingen en oud-medewerkers; 

➢ Op grond van bovenstaande een jaarlijks actieplan opstellen. 

!  7


