
innovatief ♦ internationaal ♦ uitdagend onderwijs ♦ vwo+ en havo

OPEN DAGEN 
Vanwege corona worden er dit jaar mogelijk  
geen open dagen op locatie georganiseerd.  
Alle voorlichting wordt digitaal verzorgd. 
 Meer informatie is te vinden op onze website.

CONTACT EN INFORMATIE
Website: alasca.espritscholen.nl
Email: info@alasca.espritscholen.nl
Adres: Geertje Wielemaplein 1, 
1095 MM Amsterdam (Zeeburgereiland)

…MET EEN EIGENTIJDSE ONDERWIJSAANPAK

Een schooldag ziet er bij ons als volgt 
uit: we beginnen relatief laat – pas om 
9.00 uur – en we starten altijd met een 
dagopening in de klas. Die tijd gebruik je 
om je te oriënteren op de lesdoelen van 
die dag of week. Je volgt gedurende de 
schooldag twee lessen. Omdat we 
willen dat leerlingen zo min mogelijk 
schoolwerk thuis hoeven te maken, 
stopt ons lesrooster in de onderbouw 
meestal om 15.00 uur. Er is dan nog tot 
16.30 uur tijd om zelf aan lesstof verder 
te werken of om ondersteuningslessen 
te volgen. Leerlingen die in de les goed 
hebben doorgewerkt en hun schoolwerk 

af hebben zullen dus vaak klaar zijn om 
15.00 uur. 
In de lessen werk je vaak, zelfstandig of 
in een groepje, aan grotere en 
complexere opdrachten. Soms moet je 
voor deze opdrachten ook het klaslokaal 
of zelfs het schoolgebouw uit. We 
vinden het belangrijk dat je ook leert in 
en van onze omgeving, zowel lokaal, 
nationaal als internationaal. Er staan dan 
ook regelmatig excursies georganiseerd.

›› The best  
way to predict  

your future is to 
create it ‹‹

Abraham Lincoln

♦

alasca.espritscholen.nl



››

VERBETER DE  
WERELD, BEGIN  
BIJ JEZELF.. . 

LIBERAL ARTS & SCIENCES: LEER OUT OF THE BOX TE DENKEN 

TIJD VOOR EEN NIEUW SOORT ONDERWIJS!

Fotografen, kunstenaars en 
ontwerpers bewerken 
beeldmateriaal digitaal, 
economen en natuurkundi-
gen gebruiken geavanceerde 
modelleersoftware, sociolo-
gen en biologen gebruiken 
statistiekprogramma’s. 
Digitale vaardigheden zijn 
overal en altijd noodzakelijk, 
ook binnen niet-technische 
studies en beroepen. Het 
ontwikkelen van deze 

vaardigheden zit daarom bij 
ALASCA verweven in ons 
onderwijs. Als leerling leer je 
werken met design software, 
tekensoftware en krijg je 
basiskennis in programme-
ren aangereikt. Je gaat aan de 
slag met maakopdrachten, 
waarbij je inzichten en 
ideeën uit kunst en techniek 
moet combineren om zo zelf 
oplossingen te bedenken en 
te maken. 

. . .EN MAAK JE EIGEN TOEKOMST

EEN MODERN EN INTERNATIONAAL CURRICULUM. . .

Onze school werkt op veel 
vlakken net even anders 
dan de meeste middelbare 
scholen. Zo werken wij niet 
met de bekende 
schoolvakken, maar krijgen 
leerlingen bij ons les in 
modules, zoals Amsterdam, 
Rechtvaardigheid en 
democratie, Het heelal, Big 
History en Expressie. 
Daarbij integreren we 
lesstof uit meerdere 
schoolvakken. Sommige 
modules worden helemaal 
in het Engels gegeven, net 
als vaak op de universiteit. 
Natuurlijk bereiden we je 
wel gewoon voor op de 
gewone Nederlandse 
vwo- of havo-eindexamens.

We bieden echter meer dan 
dat: ben je internationaal 
ingesteld en ben je van plan 
misschien in het buitenland 
te gaan studeren of 
werken? Dan kun je op 
ALASCA in de bovenbouw 
ook het  International 
Baccalaureate Diploma 
Programme volgen en het 
bijbehorende IB-diploma 
behalen. Dat is een 
prestigieus diploma, 
waarmee je welkom bent op 
universiteiten over de hele 
wereld, maar ook gewoon in 
Nederland. Voor meer 
informatie hierover zie 
onze website.

Onze samenleving ontwikkelt zich 
razendsnel, universiteiten stellen 
steeds hogere eisen en er ontstaan 
voortdurend nieuwe vakgebieden en 
banen die een beroep doen op andere 
vaardigheden dan voorheen, 
vaardigheden zoals vakoverstijgend 
denken, samenwerken, onderzoek 
doen, probleemoplossend denken en 
het inzetten van creativiteit. En 
vanzelfsprekend is ook het goed leren 
gebruiken van digitale middelen een 
onmisbare voorwaarde voor het goed 

functioneren in een hoogtechnische 
en geglobaliseerde wereld. 
Amsterdam Liberal Arts & Sciences 
Academie (ALASCA) is in 2016 
opgericht om op deze ontwikkelingen 
in te spelen, met een geheel nieuwe 
vwo(plus)- en havo-opleiding. We 
richten ons daarbij op nieuwsgierige 
en ambitieuze leerlingen, die veel 
kunnen en willen, en die hun 
uitdaging graag zoeken in een 
eigentijdse en unieke school. 

Om maatschappelijke problemen te 
begrijpen en op te lossen heb je 
mensen nodig met een 
interdisciplinaire, creatieve en 
kritische blik. Ze moeten veel weten, 
snel een probleem kunnen analyseren 
en vervolgens kunnen samenwerken 
met specialisten uit allerlei 
vakgebieden om de beste ideeën bij 
elkaar te brengen. Deze mensen 
willen wij opleiden. Inhoudelijk 
uitgangspunt voor ons onderwijs is 
daarom een brede academische 
vorming vanuit een sterk ‘liberal arts 
and sciences’-programma, waarbij je 

wordt geleerd om op academisch 
niveau creatief en vernieuwend te 
denken. Je leert samen te werken in 
projecten, onderzoek te doen, 
oplossingen te ontwerpen en jezelf 
(kunstzinnig) uit te drukken. Dit 
vraagt om een goede ontwikkeling 
van je algemene kennis, een sterke 
vakoverstijgende blik en goede 
sociale vaardigheden. Ons programma 
kent deels ook een internationale 
focus, waarbij stevig wordt ingezet op 
de Engelse taal. Daarnaast is Spaans 
de tweede moderne vreemde taal die 
we aanbieden.

Als kritische 
wereldburger in spé 
ontwikkel je een brede 
en kritische blik op 
maatschappelijke en 
wetenschappelijke 
ontwikkelingen. Daarbij 
is het ook belangrijk dat 
je nadenkt over je eigen 
opvattingen van 
rechtvaardigheid en je 
verantwoordelijkheden 
naar anderen. Ethiek en 
filosofie zijn daarom 
belangrijke pijlers onder 
ons onderwijs. Daarnaast 
vragen we van al onze 
leerlingen om zich 
jaarlijks in te zetten voor 
maatschappelijk 
projecten en 
initiatieven. Zo leer je je 
talenten in te zetten, 
niet alleen voor jezelf, 
maar juist ook om 
anderen te helpen. Het 
gaat dus om denken, 
reflecteren en handelen!

›› The only education that has any sense at all is  
an education toward critical self-reflection ‹‹

Theodor W. Adorno
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