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Voorwoord

Hoe we dat doen? Dat kunt u hieronder lezen; Voor 
u ligt het schoolplan van de Stichting Sint Jozef 
mavo 2022-2025, kortweg de St.-Jozefmavo. In 
de afgelopen schoolplanperiode zijn belangrijke, 
onderwijskundige en organisatorische beslissingen 
genomen. De doelen van dit schoolplan haken direct 
aan op de doelen uit het vorige schoolplan. Er is 
hier en daar gekozen voor een andere clustering 
van onderwerpen, maar inhoudelijk zijn er geen 
wezenlijke andere speerpunten opgenomen, behalve 
dat we de persoonlijke aandacht voor de leerling en 
de professional verder willen uitbouwen. Het zijn, 
naast deze aandacht, voortzettingen, uitbreidingen, 
verscherpingen en verfi jningen van de doelen die zijn 
opgesteld in 2018, nader toegespitst op de actuele 
regelgeving en ontwikkelingen in de maatschappij. 
Hoe we onze doelen gaan behalen, wordt nader 
uitgewerkt in de jaarplannen.

Het centrale thema van ons schoolplan voor de 
komende jaren is: SJM vaardig in leren!

In de komende periode vieren we als school onze 
100e verjaardag. We hebben een respectabele 
leeftijd en een rijke historie van goed onderwijs. 
Tegelijkertijd willen we vitaal en eigentijds zijn en 
willen we ons blijven ontwikkelen als een lerende 
organisatie in een dynamische maatschappij. We 
werken samen met een grote groep collega’s en 
samenwerkingspartners. En we doen dat in een 
complexe omgeving die steeds verandert. Om de 
goede dingen goed te doen is het nodig doel en koers 
te bepalen, daarbij te blijven, maar die ook op tijd bij 
te stellen als dit nodig is. In dit document beschrijven 
we onze beloften en doelen voor de komende drie 
jaar. Dit geeft richting, kaders en koers voor de 
beleidskeuzes die we binnen ons instituut maken. 
Met als doel; passend en inspirerend onderwijs 
bieden! 

We werken met en voor kinderen in samenspraak met 
de ouder/verzorger. Naast alle regels en protocollen is 
de menselijke maat, dus échte aandacht voor elkaar het 
allerbelangrijkst en start vanuit een positieve, constructieve 
en onderzoekende manier van kijken naar elkaar.

Lesgeven is 
mensenwerk!
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Inleiding

1.1 Doel schoolplan 2022-2025

Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het 
onderwijs op de St.-Jozefmavo en planmatig te werken aan 
verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. 
Het schoolplan brengt de visie, de onderwijsaanpak en 
de ambities van de school samen. De St.-Jozefmavo stelt 
ten minste één keer per vier jaar een schoolplan op. In het 
schoolplan staat welke keuzes voor de komende periode 
worden gemaakt. Het schoolplan laat zien waar de St.-
Jozefmavo op inzet en hoe de school het onderwijs en het 
kwaliteitsbeleid vormgeeft.  

Het schoolplan is een schooleigen visiedocument dat 
sturing geeft aan de onderwijsorganisatie. Het schoolplan 
sluit aan bij de actuele ontwikkelingen. Het is daarbij 
van belang om de voortgang van het plan en de 
bijbehorende aanpak regelmatig te bespreken in het team. 
Het schoolplan is voor het schoolbestuur het handvat om 
te laten zien hoe de school vorm en inhoud geeft aan 
het onderwijs. Het schoolplan is tevens een belangrijke 
leidraad voor het voeren van het goede gesprek in de 
medezeggenschapsraad (MR). 

Dit is niet alleen het geval in de fase van het opstellen van 
het schoolplan, maar ook bij het werken aan de uitvoering 
van het plan.

1.2 Totstandkoming schoolplan

Het schoolplan 2022-2025 is als volgt tot stand gekomen. 
Na een eerste aanzet door projectleiders is de werkgroep 
Schoolplan in het najaar van 2021 van start gegaan om het 
schoolplan inhoudelijk verder uit te werken Deze werkgroep 
bestond uit 4 docenten, 1 lid van de raad van toezicht en 
2 leden van het managementteam. In verschillende duo’s 
zijn de diverse ontwikkeldoelen uit het schoolplan 2018-
2022 geëvalueerd en nieuwe ontwikkeldoelen geschreven. 
In het voorjaar van 2022 is het team om feedback 
gevraagd op de geformuleerde ontwikkeldoelen. Alle 
evaluaties en feedback zijn verwerkt in een conceptversie 
die is besproken door de werkgroep. In maart is een 
conceptversie gemaakt die is in april besproken door het 
MT. In juni 2022 stemde de raad van toezicht en de MR in 
met het schoolplan dat voor u ligt.
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Bestaansrecht St.-Jozefmavo

2.1 Grondslag 

De St.- Jozefmavo is een zelfstandige school voor mavo in 
de regio Nieuwe Waterweg Noord. Dit schooljaar bestaat 
de school 100 jaar! Mede dankzij het zelfstandige karakter 
van de school heeft de St.-Jozefmavo organisatorisch 
de kleinschaligheid weten kunnen behouden. De 
schoolorganisatie kenmerkt zich door korte lijnen en 
geringe afstanden. De St.-Jozefmavo wenst dat kleinschalige 
karakter ook de komende jaren te behouden. Van origine is 
de St.-Jozefmavo een school op katholieke grondslag. Met 
de statutaire wijzigingen in 2018 is dat niet gewijzigd. 

2.2 Het bestuur 

De Stichting St.-Jozefmavo te Vlaardingen is het bevoegd 
gezag van de St.-Jozefmavo. Statutair bestaat de stichting 
uit een directeur-bestuurder en een raad van toezicht van 
tenminste vijf leden. De directeur-bestuurder onderschrijft de 
Code Goed Onderwijsbestuur VO uit 2019. De directeur-
bestuurder is belast met het besturen van de stichting, 
vertegenwoordigt de stichting in en buiten de school en 
vormt het bevoegd gezag als bedoeld in de Wet op het 
Voortgezet Onderwijs. De raad van toezicht houdt toezicht 
op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de 
bevoegdheden door het bestuur en legt jaarlijks in het 
jaarverslag verantwoording af over de uitoefening van zijn 
taken en bevoegdheden. Een externe accountant controleert 
de financiën van de stichting. 

2.3 De schoolleiding 

De St.-Jozefmavo kent een structuur bestaande uit het 
bestuur (een directeur-bestuurder), drie teamleiders 
(onderbouw, bovenbouw en onderwijs & ontwikkeling) 
en vier leerjaarcoördinatoren. De directeur-bestuurder is 
integraal verantwoordelijk voor alle aandachtsgebieden. 
De school gelooft in een besturingsfilosofie met gedeeld 
leiderschap als rode draad.  De concrete vertaling en 
uitvoering van het beleid is neergelegd bij de teamleiders 
en de door hen aangestuurde leerjaarcoördinatoren. 
De onderwijsondersteuners worden aangestuurd door 
de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder overlegt 
wekelijks in het managementteam met de teamleiders. 
Het MT wordt ondersteund door een bestuurssecretaris, 
beleidsadviseur en een personeelsadviseur.

Dit schooljaar bestaat  
de school 100 jaar!
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Directeur / bestuurder

Leerjaarcoordinator klas 1

Leerjaarcoordinator klas 2

Leerjaarcoordinator klas 3

Leerjaarcoordinator klas 4

Docent /  mentor / coach

Docent /  mentor 

Docenten 

Secties

Secties

Secties

Tutoren

Leerlingenraad

Leerlingen klas 2

Leerlingen klas 3

Leerlingen klas 4

Teamleider onderbouw

Teamleider bovenbouw

Teamleider onderwijs 
en ontwikkeling

Raad van toezicht

Ouderraad

Leerlingenraad

Medezeggenschapsraad Leerlingen klas 1

Schoolorganisatie
2022 - 2023

Onderwijs ondersteunend personeel

Ondersteuningsteam

HRM adviseur

Beleidsadviseur
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2.4 Missie, visie en kernwaarden

Missie
“Leerlingen zetten op onze school een belangrijke stap 
in de richting naar zelfstandigheid, het dragen van 
verantwoordelijkheid en sociale verbondenheid. Autonomie, 
competentie en verbondenheid vormen daarom de basis van 
ons onderwijs”

De St.-Jozefmavo is een eigenzinnige school waar zowel 
de medewerkers als de leerlingen sterk betrokken zijn. 
De medewerkers vinden het, naast hoogwaardig en 
gedifferentieerd lesgeven, ook belangrijk om een bijdrage 
te kunnen leveren aan de (sociaal-emotioneel) ontwikkeling 
van een leerling en om betekenisvol te kunnen zijn in dat 
proces. Zij zijn trots op hun werk en willen bijdragen aan 
het vergroten van de kansengelijkheid. De St.-Jozefmavo 
voelt als een familie, mensen voelen zich er veilig en gezien. 
“Het voelt/voelde als een warm bad”, is een uitspraak 
die we vaak terugkrijgen van zowel (oud-) leerlingen, 
ouder(s)/verzorger(s) als nieuwe collega’s. Het is een goed 
georganiseerde school, waar rust en duidelijkheid ervaren 
wordt. 

Visie
“Samen, met een glimlach, hard werken aan de toekomst”

De gezamenlijke koers die we hebben ingezet hebben we 
geformuleerd in bovenstaande missie en visie. Door samen 
(leerling, ouders, medewerkers) hard te werken aan de 
toekomst en ons in te zetten voor de maatschappij, willen 
we dit bewerkstelligen. Om hierin dezelfde taal te spreken, 
zijn onze kernwaarden hiervoor de basis;

• Betrokkenheid; We doen het samen.
• Plezier; We werken met plezier.
• Kwaliteit; We scholen continue en leren van en met elkaar.
• Structuur; We organiseren om onze doelen te bereiken.
• Daardoor creëren we Veiligheid

Betrokkenheid 
Ons doel is om leerlingen een volwaardig onderdeel 
te laten zijn van de pedagogische driehoek, waarin zij 
samen met ouders en school verantwoordelijkheid willen 
en kunnen nemen voor hun eigen leerproces. Om dit 
te bereiken hechten wij veel waarde aan een gezonde 
aanspreekcultuur. School helpt de leerling op weg naar 
eigenaarschap. Dit komt tot uiting in het begeleiden bij het 
stellen van doelen en het behalen hiervan. De leerling neemt 
verantwoordelijkheid in dit proces en is proactief. Bij de 
relatie tussen school en ouders gaan wij uit van het model 
van educatief partnerschap. Dit model redeneert vanuit de 
gedachte dat school en ouders partners zijn in het onderwijs 
en de opvoeding. 

Plezier 
Ons uitgangspunt voor goed en plezierig onderwijs is een 
juiste balans tussen kwalitatief goede lessen, sociale- en 
culturele vorming en een goede voorbereiding op het leven 
in een moderne en pluriforme samenleving. Naast ons 
onderwijsinhoudelijke programma besteden wij aandacht 
aan buitenschoolse activiteiten.  

Kwaliteit 
De basis van goed onderwijs wordt door ons gelegd door 
een juiste balans te creëren op leerling niveau, docentniveau 
en schoolniveau. We zijn een lerende organisatie en 
leren van verbeterpunten die voortvloeien uit audits, of 
tevredenheidsonderzoek.

Structuur 
Binnen ons onderwijssysteem is structuur het middel 
om hoogwaardig en gedifferentieerd onderwijs aan te 
bieden. Deze structuur komt tot uiting in de verschillende 
rollen die alle betrokkenen bij het leerproces van de 
leerling aannemen. Samen hebben zij hetzelfde doel: een 
succesvolle schoolcarrière van de leerling. Om dit mogelijk 
te maken hecht de school waarde aan eenduidige en 
heldere kaders. 

Veiligheid 
Een veilige omgeving is een essentiële voorwaarde voor 
leerlingen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Veiligheid 
in de klas bieden we door onze kwaliteit en structuur. Een 
sociaal veilig klimaat gaat over de manier waarop wij op 
school met elkaar omgaan. Voor leerlingen is de school 
een plek waar ze contact hebben met leeftijdsgenoten en 
waar ze kennismaken met verschillen in normen, waarden 
en omgangsvormen. Deze sociale veiligheid is onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid en het borgen daarvan 
is verankerd in de schoolcultuur.
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2.5 Lerende organisatie

De St.-Jozefmavo heeft de ambitie continu te werken aan 
het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. We 
beseffen dat kwaliteitszorg een belangrijke voorwaarde is 
om tot verbetering van het onderwijs en andere processen 
binnen de school te komen. Om deze reden is er in 2022 
kwaliteitsbeleid St.-Jozefmavo 2022-2024 vastgesteld. 
Daarin staat beschreven hoe de St.-Jozefmavo de kwaliteit 
van het geboden onderwijs borgt en doorontwikkelt.

Hierbij heeft de school tien uitgangspunten kwaliteitsbeleid:

1. Kwaliteit is tastbaar en toetsbaar. 
2.   Wettelijk kader, regelingen en onderzoekskader 2021 Inspectie van    het    Onderwijs bepalen 
 ons beleid en onze speelruimte.
3.   Wij voldoen aan de wettelijke vereisten en de eisen van de inspectie te aanzien van basiskwaliteit. 
4.  Wij voldoen aan de basiskwaliteit en streven naar een waardering “goed”. 
5.    Onze onderwijsvisie en opvattingen over het pedagogisch klimaat zijn sturend. 
6.    Cultuur gaat voor structuur; het inhoudelijke gesprek staat centraal. 
7.  Kwaliteitszorg: kwantitatieve instrumenten op orde en ruimte voor kwalitatieve gesprekken. 
8.    Bereid tot het afleggen van rekenschap/ verantwoording en aanvaarden van toezicht. 
9.   Wij kiezen voor overzichtelijkheid. 
10.  Duidelijke rolverdeling en organisatie. We willen een lerende organisatie zijn en realiseren ons dat 

dat een continue en dynamisch proces is. Op basis van de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken 
(leerling, ouders en medewerkers), interne en externe audits, calamiteiten of klachten zullen onze 
doelstellingen tussentijds worden geëvalueerd en bijgesteld. Zo leren we van de feedback die we 
periodiek ophalen. Kwaliteit is van ons allen!

Een eigenzinnige school  
waar zowel de medewerkers 

als de leerlingen hoog  
betrokken zijn.
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2.6 Het school ondersteuningsprofiel

De St.-Jozefmavo participeert actief in het 
samenwerkingsverband op regionaal niveau 
(Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord), vooral 
waar die het schoolmanagement kunnen ondersteunen 
en samenwerking de kwaliteit van het onderwijs, de 
toegankelijkheid, inclusiviteit en de zorg aan leerlingen 
kunnen vergroten. De St.-Jozefmavo wil naar buiten gericht 
zijn en ziet zichzelf als onderdeel van een maatschappij 
die continu in beweging is. De St-Jozefmavo wil leerlingen 
voorbereiden op deelname aan de maatschappij van 
de toekomst. Hoe wij dat doen staat beschreven in het 
school ondersteuningsprofiel. De school werkt met drie 
zorglijnen; de basisondersteuning zoals die is afgesproken 
in het samenwerkingsverband, interne ondersteuning en 
externe ondersteuning. De geboden basisondersteuning 
van iedere school is inzichtelijk en transparant gemaakt in 
de module Perspectief op School. Het ondersteuningsteam 
bestaat uit een jeugdverpleegkundige, gezinsspecialist en 
ondersteuning coördinatoren en richt zich op preventieve 
en licht curatieve interventies, waarbij de hulpvraag van het 
kind altijd leidend is.

2.7 Kenmerken van de school,  
omgeving en de doelgroep

De vakken die op de St.-Jozefmavo worden aangeboden 
zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Wiskunde, 
Biologie, Economie, Natuurkunde, Scheikunde, 
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer, Muziek, 
Informatietechnologie voor de theoretische leerweg, 
Beeldende vorming, Levensbeschouwing Ethiek en Filosofie, 
CKV, Lichamelijk opvoeding, Loopbaanoriëntatie, Studie-uur 

en Technische Ontwikkel Vaardigheden.  

In de brugklas kunnen de leerlingen kiezen voor een 
talentklas (Dans, Sport+, Koken en Digital Science) . De 
leerlingen die een mavo/havo-advies hebben, kunnen in 
klas één ook kiezen voor de kans klas havo. Bij voldoende 
resultaten kunnen deze leerlingen aan het eind van het 
schooljaar makkelijk doorstromen naar havo. De lessen 
op de St.-Jozefmavo hebben een duur van 75 minuten. 
Binnen die 75 minuten wordt er door de docenten gewerkt 
op basis van differentiatie en formatief handelen. Er wordt 
naar gestreefd om projectmatig en vakoverstijgend te 
werken. De leerlingen leren met studieplanners werken en 
leren hun eigen leerdoelen te bepalen. Tevens is er in de 
75-minutenles meer ruimte voor de docent om de leerlingen 
specifieke aandacht te geven. Daarnaast hebben leerlingen 
studie-uren waarin verschillende vaardigheden getraind 
worden en er ruimte is om aan school gerelateerde zaken te 
werken.

De St.-Jozefmavo is gevestigd in één schoolgebouw. In 
2021 zijn hier meer werkplekken gecreëerd voor de 
leerlingen om zelfstandig in rust met elkaar of alleen 
te kunnen werken. De school ligt in een woonwijk, op 
loopafstand van bus en tram.

De leerlingen zijn afkomstig uit Vlaardingen, Schiedam, 
Maassluis en Maasland. Binnen onze leerlingenpopulatie 
treffen we een grote diversiteit aan op het diverse gebieden 
(cultureel, afkomst en geloof). De afgelopen jaren is het 
leerlingenaantal licht gedaald, maar voor de komende jaren 
geven demografische voorspellingen een toename van het 
aantal leerlingen aan.

2.8 Financieel gezond

In het voorgezet onderwijs krijgen schoolbesturen een 
budget voor de basisbekostiging. Middelbare scholen 
krijgen daarnaast extra middelen via aanvullende 
regelingen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap verdeelt elk jaar op 1 januari de budgetten 
voor het voortgezet onderwijs. Het ministerie kijkt daarbij 
naar het aantal leerlingen dat de school op 1 oktober in 
het vorige kalenderjaar had. Scholen krijgen een gelijk 
bedrag voor elke soort leerlingen: 1 bedrag voor alle 
onderbouwleerlingen en voor alle bovenbouwleerlingen 
in het vwo, havo, mavo en de gemengde leerweg in het 
vmbo. Daarnaast is er voor alle hoofdvestigingen en voor 
alle andere vaste vestigingen een vast bedrag. De lumpsum 
is voor de personele kosten en de exploitatiekosten van de 
school. In het voortgezet onderwijs moeten schoolbesturen 
zelf het binnen- en buitenonderhoud van schoolgebouwen 
betalen. De gemeente betaalt nieuwbouw en uitbreiding. 
Naast de lumpsum kent het onderwijs verschillende 
subsidies en extra regelingen. Een belangrijke subsidie zijn 
de NPO gelden. Het kabinet heeft op 22 februari 2021 
8,5 miljard euro toegezegd aan de scholen om kansrijk 
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onderwijs na corona en richting de toekomst te kunnen 
blijven bieden. Hiervan is 5,8 miljard euro bedoeld voor het 
funderend onderwijs (po en vo).

De St.-Jozefmavo zet de NPO-gelden in voor maatregelen 
voor de korte termijn die vertragingen van leerlingen 
verhelpen en werkdruk van medewerkers verlichten en 
maatregelen op de langere termijn die een duurzaam 
effect hebben op de onderwijsresultaten en aansluiten 
op de onderwijskundige keuzes die al zijn gemaakt. 
Vanuit de planning en control cyclus wordt jaarlijks de 
begroting opgesteld met de dan geldende uitgangspunten, 
leerlingenprognoses en bekostigingsgegevens. In de 
begroting wordt de vertaling naar financiën gemaakt vanuit 
het schoolplan en de formatie. De begroting wordt vooraf 
aan het komende begrotingsjaar opgesteld in samenspraak 
met de controller van het administratiekantoor en door 
de raad van toezicht goedgekeurd. De door de raad van 
toezicht goedgekeurde en bestuurder vastgestelde begroting 
maakt onderdeel uit van de continuïteitsparagraaf van het 
jaarverslag. De St.-Jozefmavo kent een gezonde financiële 
huishouding. Planmatig worden er investeringen uitgevoerd 
om de school zowel onderwijskundig als bouwtechnisch up 
te date te houden.

De leerlingen zijn  
afkomstig uit Vlaardingen, 

Schiedam, Maassluis  
en Maasland.
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Terugblik Schoolplan 2018-2022

Onderwijssysteem
gedifferentieerd, motiverend en 
toekomstbestendig onderwijs

 realiseren

Medewerkers
versterken van competenties 

(inhoud en proces/gedrag) van 
medewerkers inrelatie tot 

onze ambitie

De buitenwereld
netwerkrelaties op alle niveaus 

bouwen en versterken

Profi lering SJM
het merk SJM (St.-Jozefmavo) 

sterker profi leren

Lerende organisatie
stelsel van kwaliteitszorg

3.1 Inleiding

In de aanloop naar het schoolplan van 2018-2022 
is in 2016 een externe audit gehouden waarvan de 
belangrijkste aanbeveling was: ‘Werk aan de verbetering 
van de leskwaliteit, geef prioriteit aan de SJM-les’. 
Deze aanbeveling is overgenomen in het schoolplan 
van 2018-2022 waarin als doel werd gesteld dat het 
eigenaarschap bij het team en de directie voor de kwaliteit 
van onderwijs op de St.-Jozefmavo werd vergroot. De 
ambities en kwaliteiten van de teamleiders en een groep 
docenten kwamen samen in een leertraject waarin gedeeld 
leiderschap centraal stond met als thema: ‘Hoe zet je goed 
onderwijs neer door verantwoordelijkheid en eigenaarschap 
te delen?’. 
Deze groep heeft de basis gelegd voor de koers die de 
school is gaan varen en die vervat is in het schoolplan van 
2018-2022. In het schooljaar 2018-19 zijn de speerpunten 
van die koers verder uitgewerkt in diverse werkgroepen. 

De speerpunten waren:

In datzelfde schooljaar is het besluit genomen om een 
nieuw onderwijsconcept in te voeren in september 2020. 
Alle secties hebben dat jaar zich beziggehouden met het 
herschrijven van de leerplannen en het voorbereiden op het 
geven van de ‘goede SJM les’. In september 2020 is het 
nieuwe onderwijssysteem ingevoerd. 

3.2 Het onderwijssysteem, 
de leerling centraal

Het onderwijs heeft op de St.-Jozefmavo de afgelopen 
schoolplanperiode een transformatie ondergaan. Op basis 
van de geformuleerde kernwaarden is een belangrijke 
stap gezet van het implementeren naar het borgen van het 
nieuwe onderwijssysteem.

Betrokkenheid, er is een eerste stap gezet naar educatief 
partnerschap, waarin ouders, leerlingen en leraren samen 
verantwoordelijk zijn voor het leerproces van de leerling. 

Met name met de invulling van de rol van de mentor als 
coach is daarin een belangrijke stap gezet.

Plezier heeft de afgelopen jaren door de beperkingen 
door Covid-19 onder druk gestaan. Er was weinig ruimte 
voor buitenschoolse activiteiten die konden bijdragen aan 
kwalitatief goede lessen, sociale en culturele vorming en 
de voorbereiding op de pluriforme samenleving. Wel heeft 
de snelle omschakeling naar digitaal onderwijs laten zien 
hoe fl exibel het onderwijs kan zijn. Daarnaast hebben de 
docenten en mentoren zich ingespannen om de leerlingen te 
blijven betrekken bij het onderwijs en de school, hoe lastig 
dat soms ook was.

Kwaliteit, er is ingezet op de SJM-les met als ankers 
het D.I.M (Directe Instructie Model) , zelfstandig en 
coöperatief werken en formatief handelen. De mentor in 
een coachende rol in het proces naar eigenaarschap. 
Een ontwikkelingsgerichte leercultuur waarin effectieve 
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feedback gestimuleerd en gewaardeerd wordt. Een continue 
monitoring van de onderwijskwaliteit vanuit de PDCA-cyclus.

Structuur heeft een impuls gekregen met de invoering 
van het nieuwe rooster waardoor hoogwaardig en 
gedifferentieerd onderwijs kan worden gegeven. De 
school hecht waarde aan eenduidige en heldere kaders 
en de inzet was daarom: rolbewustzijn van vakdocent, 
mentor, OOP en schoolleiding, het (h)erkennen van het 
gezamenlijk doel en belang, helderheid over de eigen rollen 
en verantwoordelijkheden en inspirerend onderwijskundig 
leiderschap.

Veiligheid door de coronamaatregelen viel de sociale 
cohesie die zo gewenst was uit elkaar en hebben leerlingen 
veel tijd alleen achter het beeldscherm doorgebracht. 
Dat heeft niet alleen vertragingen opgeleverd in het 
onderwijsprogramma, maar ook sociale onveiligheid en 
gebrek aan onderlinge verbinding. Hier is zoveel mogelijk 
aandacht aan besteed om dit effect zo klein mogelijk  
te houden.

Met het in 2021 gelanceerde Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO) is gestart met een impuls geven om 
opgelopen vertragingen te verkleinen. Wat betreft de 
ondersteuningsstructuur is de school sinds het najaar 
van 2021 vanuit deze NPO-gelden begonnen met extra 
ondersteuning aan leerlingen die vertraging hebben 
opgelopen in hun leerproces. 

Ook zijn er op het gebied van de ondersteuning met de 

NPO-gelden onderwijsassistenten en leerling ondersteuners 
aangesteld om leerlingen die vastlopen kortdurend te 
begeleiden en wordt er extra bijles in diverse vakken 
onder begeleiding van docenten gegeven. Verder is 
er een motivatiecoach aangesteld om leerlingen met 
motivatieproblematiek te coachen. Daarnaast is vanuit 
het ondersteuningsteam gestart met het in kleine groepjes 
leren plannen/organiseren voor die leerlingen die in 
een klassikale setting bij mentor of coach onvoldoende 
voortgang boeken.

3.3 De medewerkers 

Het doel voor de medewerkers in schoolplan 2018-2022 
was voornamelijk het werken aan de competenties (inhoud 
en proces/gedrag) van medewerkers in relatie tot de 
nieuwe SJM-les. Daartoe is een scholingsplan gemaakt en 
zijn de competenties en kwaliteiten van de SJM docent in 
kaart gebracht. Verder is er gericht actie ondernomen op 
het gebied van het verdelen van de niet-lesgevende taken en 
is er gestart met de 360 graden feedback. Voor de secties 
is een format sectieplan ontwikkeld, waardoor er eenduidig 
aan kerndoelen en SJM-eigen curriculum kan worden 
gewerkt. Voorjaar 2021 is de eerste versie van het nieuwe 
HRM-beleid geaccordeerd door de MR. Dit beleid wordt 
stapsgewijs verder uitgewerkt en geïmplementeerd.

3.4 De buitenwereld

In de vorige schoolplanperiode zijn twee werkgroepen 
aan de slag gegaan met de speerpunten omgeving, 

partners en profilering. Wat betreft het eerste punt is de 
belangrijkste ontwikkeling dat er een docent is benoemd tot 
schoolopleider en dat er verschillende werkplekbegeleiders 
zijn aangesteld. De St.-Jozefmavo is hiermee onder de 
vleugels van RPO Rijnmond een opleidingsschool geworden. 

Wat betreft het speerpunt profilering zijn er verschillende 
zaken opgepakt, zoals bijvoorbeeld de geactualiseerde 
website en het verlichte naambord op de oprit van de 
school. Eveneens zijn we zichtbaar in de lokale media.

3.5 Lerende organisatie

Het kwaliteitsbeleid St.-Jozefmavo is in najaar 2021 
aangepast en vastgesteld. Jaarlijks wordt een jaarplan 
opgesteld waarin het schoolplan door vertaald wordt naar 
het desbetreffende schooljaar. Het jaarplan wordt periodiek 
geëvalueerd en stellen we onszelf de vraag: doen we de 
juiste dingen en doen we ze goed? Het kwaliteitsbeleid 
moet de komende periode verder worden geïmplementeerd 
en geborgd.
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4.1 De maatschappelijke context 

In Nederland staat het onderwijsstelsel al een tijd 
onder druk: werd er in het najaar van 2019 nog flink 
geprotesteerd op het Malieveld vanwege de oplopende 
lerarentekorten en de loonkloof tussen basis- en voortgezet 
onderwijs, in 2020 en 2021 kreeg het onderwijs de 
grootste uitdaging in de geschiedenis voor de kiezen 
door de ingrijpende maatregelen als gevolg van de 
coronapandemie. Naast schoolsluiting, digitaal en hybride 
onderwijs was er (nog) meer uitval door ziekte. Kortom: 
het leraren- (én schoolleiders-) tekort gecombineerd met de 
gevolgen van de coronamaatregelen, heeft de druk op het 
onderwijs alleen maar verhoogd en de kansengelijkheid 
verkleind. Tegelijkertijd heeft het ook veel kansen geboden: 
de digitalisering van het onderwijs kende een steile 
leercurve, zowel voor de leerlingen als voor de docenten. 
En ook de noodzaak om het onderwijs te vernieuwen, 
flexibeler te maken, is duidelijker dan ooit.

Met deze schat aan ervaringen ontstaan er tegelijkertijd, 
naast nieuwe vergezichten, ook concrete punten om op 
korte termijn aan te werken. Zo is het nog belangrijker 
te werken aan kansengelijkheid, aan persoonsvorming 
en socialisatie van de leerlingen. Tegelijkertijd blijft een 
dekkend aanbod vanuit het Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs onontbeerlijk. Het helpt dat de overheid heeft 
besloten 8,5 miljard euro te investeren in het onderwijs 
om de achterstanden die door de coronamaatregelen zijn 
ontstaan, aan te pakken.

In 2026 wordt de Nieuwe Leerweg ingevoerd. In de 
Nieuwe Leerweg maken leerlingen kennis met de wereld 
van arbeid en beroep door middel van een praktijkgericht 
programma. Op deze wijze krijgen leerlingen de 
mogelijkheid hun talenten te ontdekken en op basis van 
ervaringen gefundeerde keuzes te maken. Waarbij het doel 
van de nieuwe leerweg is om leerlingen optimaal voor te 
bereiden op de doorstroom naar mbo-4 opleidingen of het 
havo.

Medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie. 
Daarbij past een HRM-beleid dat gericht is op 
ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid van het team. 
Professionalisering is een continue proces dat begint bij 
startende docenten die na hun opleiding binnen de St.-
Jozefmavo hun werkkring vinden en daar hun competenties 
doorontwikkelen. Het proces loopt door tot het moment 
dat collega’s gaan genieten van hun pensioen. Het doel 
is om professionalisering gemeengoed te laten worden en 
medewerkers eigenaarschap te laten tonen voor wat betreft 
hun eigen ontwikkeling.

Voor de St.-Jozefmavo is het belangrijk een spin in het 
web van basisscholen, vervolgopleidingen en bedrijfsleven 
te zijn. In het beste geval zijn (oud)leerlingen en ouders 
actief betrokken, net als de politiek op lokaal, regionaal 
en landelijk niveau. Ook in de digitale omgeving is 
het belangrijk dat de school een geziene partner is, 
dat de digitale omgeving actief wordt ontwikkeld én 
gebruikt door medewerkers, leerlingen, ouders en diverse 
belanghebbenden.

4.2 Onze ambities voor 2022-2025

1. De leerling centraal

Elke leerling kent zichzelf en heeft geleerd zelfstandig 
keuzes te maken.
Ambitie: 90% van de leerlingen geeft aan in staat te 
zijn bewust na te kunnen denken over zijn of haar eigen 
ontwikkeling en weet ontwikkeldoelen te formuleren.

Elke leerling krijgt gelijke kansen en een passend aanbod. 
Ambitie: 85% van de leerlingen geeft aan een passende 
ondersteuning en aanbod te ervaren.

Elke leerling verlaat het onderwijs geletterd en 
gecijferd.
Ambitie: 100% van de leerlingen beheerst het 
referentieniveau taal en rekenen.

Elke leerling draagt bij aan sociale samenhang in de 
samenleving.
Ambitie: 90% van de leerlingen heeft bij uitstroom de 
benodigde burgerschapscompetenties.

Elke leerling slaagt in het vervolgonderwijs en op de 
arbeidsmarkt.
Ambitie: 90% van de leerlingen waardeert bij uitstroom 
zijn of haar (studie-) vaardigheden die nodig zijn in het 
vervolgonderwijs als ruim voldoende.

De ambities van SJM!
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2. De SJM medewerker

Wij investeren in een (veilig) schoolklimaat waar 
leven-lang ontwikkelen en werkplezier vanzelfsprekend is. 

Ambitie: 70% van de medewerkers geeft aan in staat te 
zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar 
ontwikkeling en professionalisering. 

Ambitie: 80% van de medewerkers ervaart een prettige 
en professionele werkomgeving waar een leven-lang 
ontwikkelen, eigenaarschap en werkplezier centraal staat en 
gefaciliteerd wordt.

Ambitie: Het kortdurend ziekteverzuimpercentage is 
structureel maximaal 4,25%

3. De buitenwereld

Wij ambiëren, bouwen en versterken de bestaande 
netwerkrelaties en gaan nieuwe relaties aan met het 
bedrijfsleven, lokale overheid en maatschappelijke 
organisaties. Wij werken samen in educatieve en 
maatschappelijke netwerken. 

Wij zijn in staat het onderwijsaanbod te allen tijde te 
waarborgen, rekening houdend met maatschappelijke 
ontwikkelingen. We zijn wendbaar, flexibel en gericht op de 
buitenwereld.

4. Profilering merk SJM
Wij zijn ons bewust van onze positie als eenpitter en 
creëren op regelmatige basis samenspraak en afstemming 
met stakeholders. Een sterk netwerk vormt voor ons de basis 
voor de implementatie van de nieuwe leerweg 2026.

Wij hebben een effectief communicatiebeleid . Zowel 
binnen als buiten de school is duidelijk waar de St.-
Jozefmavo voor staat en waar zij zich in onderscheidt.

Wij profileren ons als opleidingsschool (RPO Rijnmond) en 
zijn daarmee een kweekvijver voor (jong) onderwijstalent.

5. Kwaliteitszorg

Wij creëren een cultuur waarin terugkerende en 
betekenisvolle interacties het kwaliteitsdenken faciliteren. 
Cultuur gaat voor structuur; iedere medewerker levert een 
bijdrage aan kwaliteit vanuit zijn of haar rol, kennis en 
kunde.

Wij leren van de uitkomsten van het Leerling- , Ouder- en 
Medewerkers Tevredenheid Onderzoek die jaarlijks wordt 
afgenomen.
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6. Financieel gezond

Wij voeren een verantwoord, doelmatig en meerjarig 
financieel beleid aan de hand van indicatoren en 
kengetallen. 

Onze financiële ambities zijn;
•  De solvabiliteit(eigen vermogen en voorzieningen)/totaal 

vermogen is structureel min.30%
•  De liquiditeit(vlottende activa/vlottende passiva) is 

structureel min 0,75.
•  Het weerstandsvermogen(algemene reserve+ 

bestemmingsreserve publiek)/ totale baten is  
structureel min. 10%

•  De rentabiliteit gewone bedrijfsvoering is structureel  
min. 0%

4.3 de opvolging en borging

Dit meerjarenplan geeft richting aan de ontwikkeling in 
de komende jaren en zal gefaseerd worden uitgewerkt 
in de jaarplannen. Het jaarplan wordt vervolgens door 

het managementteam vastgesteld en zij geeft periodiek 
terugkoppeling over de voortgang aan de raad van 
toezicht, de ouderraad en medezeggenschapsraad. Als er 
aanleiding is zal het jaarplan worden bijgesteld, hiermee 
blijft het een dynamisch en actueel werkdocument. 
Om te voorkomen dat dit plan slechts een papieren 
werkelijkheid blijft, vraagt dit om een vertaalslag 
naar gedrag. Het gedrag van de bestuurder en het 
managementteam, dat zij zich houden aan de voornemens 
die zijn geformuleerd. Maar het gaat ook over gedrag 
van de medewerkers; dat we ons met elkaar zo gedragen 
dat de doelstellingen voelbaar en tastbaar zijn voor de 
leerlingen, de ouders en onze samenwerkingspartners. 
Samen zijn we verantwoordelijk! Om dit te bewerkstelligen 
zijn onze kernwaarden, ons gedrag en onze 
samenwerking onderwerp van de gesprekken binnen de 
medewerkers- en managementcyclus. Dit begint bij de 
werving van nieuwe collega’s en wordt voortgezet tijdens 
functioneringsgesprekken en overlegvormen die gericht 
zijn op ontwikkeling en innovatie. Ieder teamlid heeft een 
steentje bij te dragen aan ontwikkeling, ieder vanuit zijn 
eigen rol en  expertise. 

We kijken met vertrouwen 
naar de komende jaren  

om hier SAMEN aan te werken!

Bronvermelding en verwijzingen

•  De Staat van het Onderwijs 2022,  
www.rijksoverheid.nl 

•  Onderzoekskader 2021, voor het toezicht  
op het voortgezet onderwijs.  
www.onderwijsinspectie.nl  

•  Perspectief op School.  
www.perspectiefopschool.nl 

•  RPO Rijnmond opleidingschool  
www.rpo-rijnmond.nl 

•  Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg 
Noord www.samenwerkingsverbandnwn.nl

•  Kwaliteitsbeleid St.-Jozefmavo 2022-2024. 
www.sjm.nl 

•  Schoolondersteuningsprofiel 2020-2021.  
www.sjm.nl
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