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1. Inleiding 
 

Elk jaar stelt De Hef een schooljaarplan op met doelen voor het schooljaar. Om de schoolkwaliteit te 
versterken en te borgen, vertalen wij de doelen van het schoolplan 2020-2024 naar concrete stappen 
in dit jaarplan. In het schoolplan hebben wij onze eigen ambities en doelen geformuleerd passend bij 
de specifieke situatie van onze school, de scholengroep en de koers en kernwaarden van Stichting 
BOOR. Naast de doelen vanuit het schoolplan sluit dit jaarplan ook aan bij de opbrengsten van de 
laatste interne audit en resultaten van onder andere de tevredenheidsonderzoeken. Het meest 
recente tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers is uitgevoerd in het 
voorjaar van 2022, zie bijlage 2. De actiepunten die hieruit zijn voortgekomen, zijn in de doelen van 
dit jaarplan verwerkt. 
 
Dit schooljaarplan bepaalt samen met de vakwerkplannen van secties en de kwaliteitszorgkalender 
van de school en de scholengroep de manier waarop wij ons voortdurend verbeteren, evalueren en 
de plannen indien nodig bijstellen. Het gesprek hierover maakt deel uit van de P&C-gesprekken van 
de schoolleiding met de rector van SNZ en de P&C-gesprekken van de schoolleiding met 
sectievoorzitters.  
 
Voordat wij verder ingaan op het schooljaarplan 2022-2023 staan wij eerst stil bij de ontwikkelingen 
vanuit het schooljaarplan van 2021-2022, als startpunt voor de stappen die wij zullen nemen. 
 

Evaluatie schooljaarplan 2021-2022 
Ook schooljaar 21-22 was op vele vlakken een intensief jaar. De vele coronabeperkingen zorgde 
zowel bij personeel als bij de leerlingen voor een toenemende ‘corona-moeheid’ en soms voor 
onderling onbegrip. Dit vroeg veel van de leerlingen en medewerkers. 
Vrij snel na de start van het schooljaar kondigde één van de twee teamleiders haar vertrek aan. In 
samenspraak met het team hebben we toen na een uitgebreide verkenning de organisatie anders 
ingericht, beter passend bij de ontwikkelvraag van nu. Hierdoor zijn er drie nieuwe afdelingsleiders 
gestart per 1 februari ’22. 
Ondanks de verre van ideale omstandigheden is het De Hef wel gelukt om op heel veel onderdelen 
door te blijven ontwikkelen conform het jaarplan. De werkgroep T&T is verder gegaan met de 
ontwikkeling van dit vak. Ook is de positionering van De Hef stevig aan- en opgepakt. 
Dat neemt niet weg dat er bepaalde onderdelen zijn blijven liggen, bepaalde onderwerpen niet 
geheel doorontwikkeld zijn conform planning en dat andere voornemens sowieso door zullen lopen 
in het jaarplan 22-23. 
Een aantal ontwikkelingen op een rij: 
1. Het handelingsgericht werken is verstevigd. Het doelenboekje is niet meer weg te denken en 

wordt in het nieuwe schooljaar gedigitaliseerd. De MOL gesprekken en de persoonlijke coaching 
zijn nog meer ingebed in ons handelen. Alle nieuwe docenten krijgen de cursus voor 
coachgesprekken en de huidige mentoren krijgen een opfriscursus. 

2. De ontwikkeling van T&T en de MAVO loopt en men ligt op schema. De communicatie rondom 
deze thema’s verdient nog wel de nodige aandacht. 

3. De Hef is de drijvende kracht geworden binnen STO Zuid in het ontwikkelen van nieuwe 
profieldelen en een doorlopende leerlijn.  

4. Het format voor de Hef-les is ontwikkeld conform planning, maar het activerend en betekenisvol 
lesgeven verdient nog wel veel aandacht. Dat blijkt ook uit de diverse onderzoeken die 
uitgevoerd zijn. Daarnaast is er ook gestart met het betekenisvol inrichten van de leslokalen. 
Daar moeten ook nog stappen in gezet worden. 

5. De interne en externe communicatie is succesvol opgepakt. De huisstijl van De Hef is aangepakt, 
de positionering van De Hef is opgepakt en de positieve naamsbekendheid van De Hef is 
vergroot: men spreekt steeds positiever over De Hef. 
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6. De voorgenomen werkgroepen zijn met vertraging gestart. Een eerste uitwisseling van ideeën 
heeft plaatsgevonden en werkte zeer inspirerend. Op basis daarvan zal er verder gewerkt en 
afgestemd worden. 

7. De professionele schoolcultuur blijft een aandachtspunt, ook al zijn daar weer goede stappen in 
gezet. De medewerkers worden betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, hebben daar inspraak in 
en dus een verantwoordelijkheid. Intervisie wordt in het nieuwe schooljaar opgestart, net als de 
collegiale visitatie. 

8. Het gebouw is betekenisvoller gemaakt: het lokaal van zorg en welzijn is volledig vernieuwd, er is 
een nieuw BINAS lokaal gekomen en er worden werkplekken voor personeel. 

9. De Transformatieve School is weer opgepakt middels plenaire bijeenkomsten en 
klassenbezoeken. Hierin is een mooie ontwikkeling geconstateerd door Ilias el Hadioui. 

10. De re-audit Veilige School is met succes afgerond. 
11. De inzet van NPO gelden zijn duurzaam ingezet en heeft tot mooie opbrengsten geleid, zoals 

bijvoorbeeld: het RT programma draait, de extra ondersteuning door de TOA loopt, de 
huiswerkbegeleiding is gestart, samenwerking met de bibliotheek is gestart, inzet methode voor 
studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden is ingezet. 

 
Schooljaarplan 2022-2023 
Dit schooljaarplan is opgebouwd met behulp van het 4D-model (data, duiden, doelen, doen). Het 4D-
model houdt in dat data worden verzameld, ontsloten en geduid. Op basis daarvan worden doelen 
en acties bepaald, die wij als school uitvoeren (doen). Evaluatie vindt plaats op basis van data, 
waardoor een cyclisch proces ontstaat. Dit doen we zowel op school-, scholengroep- als op 
sectorniveau. Deze cyclus zorgt ervoor dat vernieuwingen en verbeteringen op een systematische 
wijze worden ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd en geborgd. De doelen, resultaten en 
verantwoordelijkheden zijn duidelijk en meetbaar beschreven, zodat wij met elkaar kunnen nagaan 
of wij doelen behaald hebben en wij successen met elkaar kunnen vieren. 
 
Vorig jaar is de ambitie geformuleerd om het onderwijs op De Hef dermate door te ontwikkelen dat 
een excellente school daar het logisch gevolg van zal moeten zijn. Er is toen een houtskoolschets 
gemaakt samen met de onderwijskundig beleidsadviseur van hoe die door ontwikkeling er uit zou 
kunnen zien en op welke gebieden. Door corona en de start met een nieuwe samenstelling 
schoolleiding is van de uitvoering van dit plan nog maar weinig terecht gekomen. Dit zal daarom 
komend schooljaar weer verder opgepakt worden. 
 
Ook zijn er vorig jaar een aantal werkgroepen opgestart en gecontinueerd uit voorgaande jaren. Deze 
werkgroepen zijn nog niet klaar en zullen worden gecontinueerd. Het gaat dan om: 
1. Werkgroep activerend en betekenisvol lesgeven (met name gericht op differentiatie binnen de 

lessen) 
2. Werkgroep iedere docent is een taaldocent 
3. Werkgroep burgerschap 
4. De werkgroep ontwikkeling mavo 
Op het gebied van onderwijskwaliteit zullen we ook onze kwaliteitscultuur verder versterken, onder 
andere middels onze kwaliteitscyclus en het datageïnformeerd werken. 
 
Het schoolbezoek in juni ’22 door Marvin en Melissa bevestigde ons streven om ons het komende 
jaar vooral te richten op versteviging van het fundament. Bestaande ontwikkelingen kunnen 
gecontinueerd worden, maar voor grote nieuwe ontwikkelingen is even geen ruimte. 
 
Personeel 
- De professionele schoolcultuur met daarbij vooral aandacht voor groepsvorming, het goede 

voorbeeld geven, intervisie en scholing. Dit in samenspel met het gedachtegoed van de 
Transformatieve School, waar we midden in een ontwikkeltraject zitten. 

- Uniformeren van de gesprekkencyclus binnen SNZ. 
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- Een SNZ inductieprogramma: zorgen voor een zachte landing van nieuwe medewerkers op de 
scholen van SNZ en binnen de scholengroep van SNZ. 
 
 

Bedrijfsvoering 
- Het verder oppakken van de ouderbetrokkenheid en leerlingbetrokkenheid. 
- Op naar een aantrekkelijk en functioneel gebouw. 
- Positionering en Werving wordt verder opgepakt met behulp van Agency. 

 
Per saldo gaan we dus niet heel veel spannende nieuwe dingen doen. Dat hoeft ook niet. De focus zal 
liggen op het door ontwikkelen van de bestaande, eerder geformuleerde doelen en het bestendigen 
en verstevigen van hetgeen al goed gaat. 
 
Tot slot zullen ook volgend schooljaar de NPO-gelden beschikbaar zijn. De Hef zal nog steeds in 
zetten op een duurzame inzet van deze gelden. Met andere woorden: we hopen de Hef dermate te 
ontwikkelen, dat wanneer de gelden wegvallen er een duurzame ontwikkeling heeft plaatsgevonden 
die niet afhankelijk is van deze gelden. 

2. Onderwijs(kwaliteit)  
 
Op het gebied van onderwijs(kwaliteit) richten we ons op:  
2a. Het onderwijs is activerend en betekenisvol (werkgroep gestart 21-22) 
2b. Versterken van het burgerschapsonderwijs (werkgroep gestart 21-22) 
2c. Iedere docent is taaldocent (werkgroep gestart 21-22) 
2d. Ontwikkeling MAVO (langer bestaande werkgroep) 
2e. Van oordeel Voldoende naar oordeel Goed 
2f. Kwaliteitscyclus en -cultuur leven binnen de school  
 

2a. Het onderwijs is activerend en betekenisvol 
Differentiatie in de lessen is altijd aandachtspunt. De school heeft heel goed in beeld wat leerlingen 

nodig hebben en alle randvoorwaarden zijn er (begeleidingsstructuur, overlegstructuur, persoonlijke 

plannen voor leerlingen, leerdoelen, groepsoverzichten), maar de lessen worden hier nog niet altijd 

op afgestemd. Om het beste uit onze leerlingen te halen, willen wij onze lessen nog beter afstemmen 

op de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de leerlingen door de lessen activerend en 

betekenisvol in te richten.  

 
Data & 
duiden 

Data Lesobservaties (DOT) 
Interne audit dd 30 september 2020 
Inspectiebezoek dd 28 oktober 2020 
Leerlingtevredenheidonderzoek 2022 

Duiden Uit diverse onderzoeken en observaties blijkt dat de leerlingen een aantal 

aspecten als relevant zien, maar met een kleine voldoende waarderen. Het 

gaat hierbij om de variatie die zij in de lessen ervaren, het gebruik van 

digitale middelen in de lessen, de hulp bij het kiezen van een 

vervolgopleiding of werk, maar ook in hoeverre dat wat leerlingen leren zij 

als relevant zien. De lessen moeten en kunnen dus meer activerend en 

betekenisvoller ingericht worden. 

 

  Beschrijving doel Gewenst resultaat  
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Doelen Doel 1 Docenten op de Hef hebben 
eenzelfde definitie van activerend 
en betekenisvol onderwijs en 
geven hier uitvoering aan. 

De Hef-les: een activerende en 
betekenisvolle les met extra aandacht 
voor taal, rekenen en burgerschap.  
Lessen doen recht aan de 
ontwikkelbehoefte van de leerling. 
In de lessen zijn de indicatoren van de 
Hef-les terug te zien zoals gemeten 
met de DOT (min. score 3,0).  

Doel 2 Leerlingen ervaren de lessen als 
activerend en betekenisvol. 

De items relevantie van het geleerde, 
inzet van verschillende werkvormen 
en zicht op wat de leerling nodig heeft 
ligt boven de benchmark bij het 
leerlingtevredenheidsonderzoek 

 

 
Doen 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten  

Uitvoering geven aan het 
jaarplan van en door de 
werkgroep activerend en 
betekenisvol lesgeven met 
een extra gerichtheid op 
rekenen en taal en 
burgerschap. 
In het plan moet duidelijk 
omschreven worden 
wanneer het team 
meegenomen wordt, of en 
wanneer er scholing ingezet 
moet worden. 

Vanaf 
september 

De werkgroep 
activerend en 
betekenisvolle 
lesgeven 

Team Nader te 
bepalen 

 

 
Evaluatie 
 
(data & 
duiden)  
 

Op deze momenten wordt het 
effect gemeten: 

P&C gesprekken met de werkgroep twee keer per jaar. 

Op basis van: 1. Planning jaarplan werkgroep activerend en 

betekenisvol lesgeven  

2. Beleidsnotitie Activerend en betekenisvol lesgeven op 

De Hef. 

3. Lesbezoeken en gesprekscyclus. 

Betrokkene(n) bij 
(tussen)evaluatie: 

1 + 2. Werkgroep, schoolleiding, schoolteam. 

3. Personeel, schoolbegeleider, schoolleiding. 

Vastlegging gegevens door 
middel van: 

1 + 2. Beleidsnotitie. 

3. Analyse lesobservaties DOT in april. 

Rapportage vindt plaats aan: Schoolleiding 

 

2b. Versterken van het burgerschapsonderwijs 
Burgerschapsonderwijs is zeer belangrijk voor onze leerlingen en moet op de Hef versterkt worden. 

Afgelopen jaar heeft de werkgroep hier een eerste begin mee gemaakt. Komend jaar zal dit 

meegenomen worden in het traject rondom de Transformatieve School dat opgestart zal gaan 

worden. 

 Data Schoolplan ‘20-’24, Lesobservaties 
Ontwikkelgesprekken, burgerschapsscan VO-raad 
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Data & 
duiden 

Duiden In het schoolplan wordt het voornemen uitgesproken het 
Burgerschapsonderwijs aan te pakken. Naar aanleiding van de 
lesobservaties, de resultaten van de burgerschapsscan en 
ontwikkelgesprekken is duidelijk geworden dat hier een behoefte en 
noodzaak ligt.  

 
 

 
Doelen 

 Beschrijving doel Gewenst resultaat  

Doel 1 Burgerschapsonderwijs krijgt een 
prominente plek in het onderwijs.  

Er is een schoolbreed gedragen visie 
op burgerschapsonderwijs 
geformuleerd. 

Doel 2 Wij vergoten de kansengelijkheid 
voor onze leerlingen. 

Er ligt een beleidsnotitie waarin de 
visie en het versterken van het 
burgerschapsonderwijs beschreven 
staat.    

 

 
Doen 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten  

Uitvoering geven aan het 
jaarplan van en door de 
werkgroep. 
In het plan moet duidelijk 
omschreven worden wanneer 
het team meegenomen 
wordt, of en wanneer er 
scholing ingezet moet 
worden. 

Vanaf 
september 

De 
werkgroep 

Team Nader te 
bepalen 

 

 
Evaluatie 
 
(data & 
duiden)  
 

Op deze momenten wordt 
het effect gemeten: 

Halfjaarlijkse evaluatie 

Op basis van: 1. Beleidsnotitie burgerschap. 

2. Lesbezoeken en gesprekscyclus. 

Betrokkene(n) bij 
(tussen)evaluatie: 

1. Werkgroep onderwijs, schoolleiding, schoolteam. 

2. Personeel, schoolbegeleider, schoolleiding. 

Vastlegging gegevens door 
middel van: 

1. Beleidsnotitie burgerschap. 

2. Analyse lesobservaties DOT - april 

Rapportage vindt plaats aan: Schoolleiding 

 

2c. Iedere docent is taaldocent 
Het begrijpen van de Nederlandse taal door de leerlingen op De Hef vraagt grote aandacht. Deze 

aandacht voor onze taal mag zich niet beperken tot de lessen Nederlands, maar moet vak 

doorbroken aandacht hebben. Het vergroten van de woordenschat en het taalbegrip van onze 

leerling beperkt zich niet alleen tot de ISK, maar moet Hef-breed volle aandacht krijgen en hebben. 

 
Data & 
duiden 

Data Schoolplan, referentieniveaus CITO 

Duiden Taal is niet alleen binnen het ISK een aandachtspunt, maar ook binnen het 
VMBO. Een groot deel van onze leerlingen heeft moeite met taalbegrip en 
heeft een kleine woordenschat. Dit belemmert het leren en heeft grote 
invloed op de onderwijsresultaten. 

 

  Beschrijving doel Gewenst resultaat  



Schooljaarplan 2022-2023 

Datum: 7 juni 2022  

 
8  

Doelen Doel 1 Docenten zijn in iedere les 
taalbewust 

Het taalbeleid is helder en breed 

gedragen.  

Vakdocenten richten zich op het 

kennen en kunnen hanteren van 

vaktaalwoorden.  

Doel 2 Groter aantal leerlingen behaalt 
diploma op niveau. 

Leerlingen ervaren voldoende 
taalondersteuning in het vmbo 

 

 
Doen 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten  

Uitvoering geven aan 
het jaarplan van en 
door de werkgroep 
In het plan moet 
duidelijk omschreven 
worden wanneer het 
team meegenomen 
wordt, of en wanneer 
er scholing ingezet 
moet worden. 

Vanaf 
september 

De werkgroep Team Nader 
te 
bepalen 

 

 
Evaluatie 
 
(data & 
duiden)  
 

Op deze momenten wordt 
het effect gemeten: 

In januari, wanneer de indicatoren zijn opgenomen in de 

DOT en tijdens lesbezoeken.  

Op basis van: Toetsresultaten cito-VAS en DIA 
DOT 

Betrokkene(n) bij 
(tussen)evaluatie: 

Schoolleiding, onderwijsteam, taalcoördinator, 
ondersteuningscoördinatoren. 

Vastlegging gegevens door 
middel van: 

1. In de notitie taalbeleid en de zelfevaluatie ten behoeve 
van P&C. 
2. Analyse lesobservaties DOT - april 

Rapportage vindt plaats aan: Schoolleiding, ondersteuningscoördinatoren en 
leerlingcoordinatoren 

 

2d. Ontwikkeling MAVO 
Continuering van de werkgroep MAVO, waarbij de MAVO-route van de Hef doorontwikkeld moet 

worden in samenwerking met de Hugo de Groot 

 
Data & 
duiden 

Data Herontwerp Scholen op Zuid 

Duiden Beleidsvoornemen om met het sluiten van de Hugo de Groot en het openen 
van een nieuwe onderwijslocatie aan de Laan op Zuidde MAVO te 
verschuiven naar de Hef. 
Daarnaast is de MAVO afdeling op de Hef nog erg klein en moet daar nog 
veel ontwikkeld worden om als volwaardige MAVO te kunnen draaien. 

 

 
Doelen 

 Beschrijving doel Gewenst resultaat  

Doel 1 Het sterk positioneren van de 
MAVO op De Hef en de 
communicatie hierover 

Door de uitbreiding van ons vmbo met 
een mavo-afdeling groeien wij in 
leerlingenaantal en kunnen wij een 
nog vollediger vmbo-aanbod 
aanbieden. 

Doel 2 Het door ontwikkelen en 
verstevigen van de mavo 

De keuze voor de MAVO op De Hef is 
een logische en vanzelfsprekende met 
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optimale doorstroommogelijkheden 
naar de Hugo. 

 
 
 
 
 

 
Doen 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten  

Uitvoering 
projectplan 

Schooljaar 
22-23 

Stuurgroep 
Herontwerp 
op Zuid 

Werkgroep mavo Geen 
kosten – 
weggezet 
onder 
subsidie 
nieuwe 
leerweg 

Opstellen 
PR/communicatieplan 
over verschuiving 
mavo en 
samenwerking Hugo 
en Hef. 

Schooljaar 
22-23 

Stuurgroep 
Herontwerp 
op Zuid 

Communicatieadviseur N.t.b. 

 

 
Evaluatie 
 
(data & 
duiden)  
 

Op deze momenten wordt 
het effect gemeten: 

Stuurgroep Herontwerp overleggen 

Op basis van: Plannen af in gestelde periode en leerling instroom. 

Betrokkene(n) bij 
(tussen)evaluatie: 

Werkgroep mavo, stuurgroep Herontwerp op Zuid, 
schoolleiding. 

Vastlegging gegevens door 
middel van: 

Evaluatie projectplan, leerrouteplan, 
PR/communicatieplan, zelfevaluatie P&C-gesprek. 

Rapportage vindt plaats aan: Stuurgroep Herontwerp op Zuid, schoolleiding, 
kerndirectie 

 

2e. Van oordeel Voldoende naar oordeel Goed 
In oktober 2020 heeft de Hef een mooie voldoende beoordeling gekregen van de Inspectie van het 

Onderwijs. Maar we willen beter, we willen naar Goed.  

 
Data & 
duiden 

Data Uitkomsten KO 28 oktober 2020 
 

Duiden Op dit moment scoort de Hef een Voldoende, maar er is zeker zicht op een 
betere beoordeling wanneer er uitvoering wordt gegeven aan de 
verbeteradviezen. 

 

 
Doelen 

 Beschrijving doel Gewenst resultaat  

Doel 1 Vanuit de analyse die is opgesteld 
over wat er nodig is om aan de 
waardering Goed te voldoen, werkt 
De Hef naar de waardering Goed 
toe. 

1. het plan van aanpak is verder 
aangescherpt en volledig.  
2. De verschillende fases voor 
ontwikkeling zijn uitgewerkt.  
3. Er wordt stapsgewijs uitvoering 
gegeven aan de versteviging en 
doorontwikkeling van het onderwijs.   

 

 Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten  
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Doen Met de schoolleiding 
gaan we de opzet voor 
het plan eerst afronden, 
daarna faseren en 
uitvoeren. 

Vanaf september Schoolleiding Team - 

 

 
Evaluatie 
 
(data & 
duiden)  
 

Op deze momenten wordt 
het effect gemeten: 

Nader te bepalen in het PvA 

Op basis van: Tussentijdse evaluaties 

Betrokkene(n) bij 
(tussen)evaluatie: 

Schoolleiding 
OK-adviseur 

Vastlegging gegevens door 
middel van: 

Plan van Aanpak en tussentijdse evaluaties 

Rapportage vindt plaats aan: Schoolleiding 

 

2f. Kwaliteitscyclus en -cultuur leven binnen de school  
Op De Hef is een duidelijke kwaliteitskalender die aangeeft welke onderdelen opgepakt worden 
binnen onze kwaliteitscyclus. Deze kwaliteitscyclus dient ertoe dat wij zicht behouden op onze 
onderwijsresultaten en vroegtijdig kunnen bijsturen waar nodig is. In ieder geval nodigt de 
kwaliteitscyclus uit voor gesprek met elkaar over het onderwijs dat wij geven, gebaseerd op cijfers en 
feiten en minder op onderbuikgevoel. De kwaliteitscyclus is niet alleen iets van de schoolleiding en 
het datateam, gelukkig vindt het gesprek binnen de vaksecties over onderwijs aan de hand van 
gegevens plaats. De kwaliteitscyclus wordt zo de kwaliteitscultuur binnen school. De 
kwaliteitscultuur is iets van iedereen die werkt op De Hef en iedereen dient daarbij betrokken te zijn. 
Dat vraagt ook een nadere positionering van het datateam. Zij leveren niet alleen de data aan, zij 
moeten steeds meer als coach op gaan treden naar de vaksecties. 
 

 
Data & 
duiden 

Data Het datateam levert data aan waarmee de vaksecties en dus de school aan 
de slag gaan. De datateamleden gaan zich steeds meer als coach richting de 
vaksecties opstellen. 
 

Duiden Er is binnen de school een groeiend gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel 
over de kwaliteitscyclus. De kwaliteitscyclus is steeds minder iets van de 
schoolleiding en het datateam en steeds meer van het team zelf. 
 

 

 
Doelen 

 Beschrijving doel Gewenst resultaat  

Doel 1 Alle onderdelen van de 
kwaliteitskalender worden 
uitgevoerd en waar nodig 
bijgesteld. 

De datakalender wordt in 2022-2023 
geheel uitgevoerd. Alle aspecten van de 
kwaliteitscyclus worden vanaf 
schooljaar 2022-2023 uitgevoerd 
binnen De Hef. Er ontstaat een cyclische 
manier van werken waarbij de 
kwaliteitskalender een vaste plek 
binnen de school krijgt. 

Doel 2 Het datateam acteert als 
datacoach. 

Het datateam op De Hef levert cyclisch 
een aantal gegevens aan secties aan 
(examenresultaten, iedere periode 
overzicht van de periodecijfers) die 
vervolgens binnen de vaksecties 
worden besproken. Secties vragen 
aanvullende data bij het datateam op.  
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Doel 3 Er ontstaat een kwaliteitscultuur 
waarover iedereen zich 
verantwoordelijk voelt. 

Iedere collega is op de hoogte van de 
sterke en zwakke punten van De Hef en 
welke plannen er zijn om de sterke 
punten te behouden en de zwakke 
punten te verbeteren. Iedere collega 
zoekt naar oplossingen binnen het 
eigen vermogen om de resultaten te 
verbeteren. Waar nodig stellen collega’s 
actieplannen/ verbeterplannen op om 
tegenvallende resultaten te verbeteren. 

 

 
Doen 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten  

Analyse examenresultaten 
per sectie. 

sep – okt 
2022 

Datateam Secties 
(rapportage 
aan MT) 

- 

Analyse tussentijdse 
resultaten. 

na periode 1, 
2 en 3. 

Datateam Secties 
(rapportage 
aan MT) 

- 

Volgen van datakalender Hele jaar 
door 

MT Alle 
collega’s, 
afhankelijk 
van 
onderwerp 

- 

 

 
Evaluatie 
 
(data & 
duiden)  
 

Op deze momenten wordt 
het effect gemeten: 

Na iedere periode bekijken we hoe de school er qua data 
voor staat. Waar nodig bekijken we samen met collega’s 
welke acties er zijn ondernomen om tegenvallende 
resultaten op te vangen. 

Op basis van: Examenresultaten, leerlingprestaties, verschillende 
rapportages. 

Betrokkene(n) bij 
(tussen)evaluatie: 

Alle collega’s. 

Vastlegging gegevens door 
middel van: 

Korte verslagen van sectiegesprekken, overleg tussen 
schoolleiding en secties, actieplannen/verbeterplannen. 

Rapportage vindt plaats aan: Schoolleiding. 

 

3. Personeel 
 
Op het gebied van personeel richten we ons het komende schooljaar op de volgende ontwikkelingen:  
3a. Professionele medewerkers in een professionele cultuur.  
3b. Uniformeren van de gesprekkencyclus binnen SNZ. 
3c. SNZ inductieprogramma 
 

3a. Professionele medewerkers in een professionele cultuur 
Het personeel van SNZ en daarmee ook De Hef is zich volop aan het professionaliseren. Dit geldt 
zowel voor het vakinhoudelijke deel als op het professioneel handelen. Dit vraagt een omslag in 
denken en werken van personeel dat al langer verbonden is aan De Hef en tegelijk hebben nieuwe 
collega’s, startende docenten en stagiaires de juiste begeleiding en coaching nodig om goed te 
landen en zich verder te professionaliseren in een lerende organisatie. Dit vergroot het speelveld en 
leeromgeving en daarmee de mogelijkheden voor medewerkers. De SNZ academie, gezamenlijke 
studiedagen maar ook netwerkbijeenkomsten zijn hier voorbeelden van. De schoolleiding neemt hier 
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een voorbeeldfunctie aan door te blijven leren en het (blijven) voeren van het goede gesprek en 
hierop te handelen. 

 

 
Data & 
duiden 

Data Schoolbezoeken(SNZ en collegiale visitatie) 
Interne audit 
Signaal vanuit ontwikkelgesprekken 
Schoolplan 2020-2024 

Duiden Medewerkers hebben behoefte aan scholing op een aantal thema’s. Er 
wordt echter relatief weinig gebruik gemaakt van het 
professionaliseringsbudget. 
Het goede gesprek voeren waarbij feedback geven en ontvangen logisch 
plaatsvindt is nog niet vanzelfsprekend. 
SNZ heeft een groot aantal startende teamleiders die volop in ontwikkeling 
zijn.  
Het gezamenlijk normatief kader kan verder aangescherpt worden, ook 
middels het gesprek over en invulling van de eigen professionele ruimte. 

 

 
Doelen 

 Beschrijving doel Gewenst resultaat  

Doel 1 Medewerkers binnen SNZ 
hanteren dezelfde definities en 
daarmee ook verwachtingen ten 
aanzien van een professionele 
cultuur en ieder zijn/haar rol 
hierin. In deze professionele 
schoolcultuur is een ieder gericht 
op samenwerking met elkaar en 
met de omgeving van de school, 
met als doel een professionele 
bijdrage te leveren aan de 
ontwikkelingskansen van 
leerlingen. Hierbij gaat het om 
roldefinitie en rolbesef. 

Het team gaat met elkaar in gesprek en 
volgt het gezamenlijk programma van 
de Transformatieve School gericht op 
de professionele cultuur.  
Medewerkers spreken elkaar aan, 
willen aangesproken worden en 
spreken verwachtingen uit naar elkaar, 
wat mogelijk is doordat de roldefinities 
en verwachtingen bekend en besproken 
zijn. 
 
 
 

Doel 2 Versterken van eigenaarschap en 
gedeelde verantwoordelijkheid. 
Hier gaat het om rolneming.  

Er is sprake van een gezamenlijk 
normatief kader waaronder een 
bijgesteld professioneel statuut per 
school. Daarbinnen zijn scholing en 
ontwikkeling een vanzelfsprekendheid. 

Doel 3 De professionele dialoog en het 
onderwijsinhoudelijke gesprek op 
gang houden. Rolvastheid is 
hierbij een belangrijk thema. 

Doordat het onderwijsinhoudelijke 
gesprek wordt gestimuleerd en 
gefaciliteerd, is helder waar men met 
elkaar naartoe werkt en wat ieder 
zijn/haar rol hierin is. De roldefinitie en 
rolneming zijn een onderdeel uit de 
start- en ontwikkelgesprekken. 

Doel 4 Stimuleren van de persoonlijke 
en professionele ontwikkeling 
van iedere medewerker. Onder 
andere middels de SNZ academie. 

Medewerkers werken gericht aan de 
eigen ontwikkeling. Nemen hierin de 
regie en worden gestimuleerd door de 
schoolleiding en collega’s. Het 
scholingsplan van de school sluit aan bij 
de ambitie en ontwikkelbehoefte van 
het team en de schoolleiding om zich 
verder te professionaliseren. 
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Doen 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten  

Deelname aan school en 
schooloverstijgend 
scholingsaanbod (SNZ 
academie). 

Schooljaar 
2022-2023 

Schoolleiding Gehele team  

Professionele ruimte, 
roldefinitie, rolneming 
komen terug in de 
gesprekkencyclus. 

Schooljaar 
2022-2023 

Schoolleiding Gehele team  

Het team gaat met elkaar in 
gesprek en volgt het 
gezamenlijk programma van 
de Transformatieve School 
gericht op de professionele 
cultuur.  

Schooljaar 
2022-2023 

Schoolleiding Gehele team  

Aanbieden van intervisie Schooljaar 
2022-2023 

Schoolleiding Gehele team  

Studiedag Normatief Kader 23 augustus 
‘22 

Gehele team Gehele team  

 

 
Evaluati
e 
 
(data & 
duiden)  
 

Op deze momenten wordt het 
effect gemeten: 

Schoolbezoeken (SNZ en collegiale visitatie) 
P&C-gesprekken 2022-2023 
Ontwikkelgesprekken 

Op basis van: BOOT, zelfevaluatie P&C , HR-review 

Betrokkene(n) bij 
(tussen)evaluatie: 

HR, schoolleiding, leerlingcoördinatoren, 
ondersteuningscoördinatoren. 

Vastlegging gegevens door 
middel van: 

Professioneel Statuut 
Zelfevaluatie P&C 
Scholingsplan 
Gespreksverslagen 
Methodiek intervisie, deelnemerslijst intervisie, thema-
overzicht. 

Rapportage vindt plaats aan: Schoolleiding, team, rector 

 

3b. Gesprekkencyclus verder professionaliseren  
Met alle personeelsleden hebben we een keer per jaar een formeel gesprek, bij OP’ers is dit 
gesprek gekoppeld aan het lesbezoek. Voor de inhoud en nadere invulling van deze 
gesprekken verwijzen we naar de regeling “Het Goede Gesprek”. We willen op De Hef de 
formele gesprekken verder professionaliseren door het eigenaarschap van het gesprek te 
verleggen van de schoolleiding naar de medewerker en door het stellen van de juiste vragen. 
 

 
Data & 
duiden 

Data Op basis van de reeds gevoerde gesprekken constateren wij de behoefte aan 
een verdere ontwikkeling van deze gesprekken. 

Duiden De gesprekkencyclus is erop gericht om medewerkers verder te helpen in 
hun professionele ontwikkeling. Het ontwikkelgesprek is voor de 
medewerker, die daarover dan ook het eigenaarschap draagt.  

 

  Beschrijving doel Gewenst resultaat  
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Doelen Doel 1 Iedere medewerker is eigenaar 
van zijn of haar professionele 
ontwikkeling en legt deze 
ontwikkeling vast. 

Een duidelijk beeld per medewerker 
waar deze zich wil ontwikkelen en op 
welke wijze dit plaats zal vinden. 

Doel 2 In de formele gesprekken voeren 
we met elkaar het goede gesprek 
en stellen we de juiste vragen. 

Een eenduidige gespreksvoering. 

Doel 3 In schooljaar 22-23 vindt een 
eerste introductie en een 
nadereverkenning van de BOOT 
plaats.  

In schooljaar 23-24 werken we met de 
BOOT, hierin worden de 
gespreksverslagen vastgelegd en de 
professionele ontwikkeling. 

 

 
Doen 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten  

Introduceren BOOT en 
verdere verkenning 

Oktober 22 Schoolleiding Alle 
medewerkers 

 

Verdere ontwikkeling van 
het Goede Gesprek 

Oktober –  
November 
22 

Schoolleiding Schoolleiding 
en een 
klankbordgroep 

 

Voeren van de gesprekken 
en doen van de 
klassenbezoeken (OP) 

November – 
april 23 

Schoolleiding Alle 
medewerkers 

 

 

 
Evaluati
e 
 
(data & 
duiden)  
 

Op deze momenten wordt het 
effect gemeten: 

We hebben binnen de schoolleiding gesprekken over ‘het 
goede gesprek’. 
 

Op basis van: De gevoerde gesprekken  

Betrokkene(n) bij 
(tussen)evaluatie: 

Schoolleiding, HR-adviseur en rector. 
 

Vastlegging gegevens door 
middel van: 

Format Het Goede Gesprek op De Hef 

Rapportage vindt plaats aan: Directeur, HR-adviseur en rector. 
 

 

3c. SNZ inductieprogramma  
Het is van groot belang dat nieuwe collega’s op onze school snel hun wegen weten te vinden en zich 
thuis voelen. Hiertoe herzien we het introductieprogramma voor onze nieuwe collega’s om deze 
collega’s een vliegende start mee te geven. We zorgen ervoor dat de nieuwe collega’s begeleiding 
krijgen, een beoordelingstraject ingaan dat op voorhand duidelijk en helder is en nieuwe collega’s 
aan intervisie doen. We zoeken elkaar daarbij binnen de SNZ-scholengroep op en trekken met elkaar 
in de inductie zoveel mogelijk één lijn. 
 

 
Data & 
duiden 

Data Ieder schooljaar starten er nieuwe collega’s op De Hef. Ondanks dat de 
begeleiding plaats vindt, zijn veel nieuwe collega’s zoekende in ons gebouw. 
Sommige nieuwe collega’s hebben meer ondersteuning nodig en hebben 
tips nodig om om te gaan met onze leerlingen. 

Duiden Nieuwe collega’s hebben veel potentie en die willen we graag ten volle tot 
bloei laten komen. Het starten op een nieuwe school kost veel energie en 
zonder juiste begeleiding lopen we het risico dat nieuwe collega’s het eerste 
jaar niet doorkomen. Met de juiste begeleiding investeren we in onze 
nieuwe collega’s. 

 

  Beschrijving doel Gewenst resultaat  
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Doelen Doel 1 Er ligt op De Hef en SNZ-breed 
een duidelijk begeleidingstraject 
voor nieuwe collega’s klaar. 

In schooljaar 2022-2023 wordt er 
gewerkt aan een update van het 
begeleidingstraject voor nieuwe 
collega’s. Er is een startbijeenkomst 
voor nieuwe collega’s, er zijn 
lesbezoeken door de schoolopleiders 
met nabesprekingen, er zijn 
bijeenkomsten waar nieuwe collega’s 
elkaar opzoeken en nieuwe collega’s 
komen aan het eind van het schooljaar 
bijeen voor een evaluatie. 

Doel 2 Het beoordelingstraject voor 
nieuwe collega’s is SNZ-breed 
helder en transparant. 

Het beoordelingstraject op De Hef (en 
de andere SNZ-scholen) staat helder op 
papier omschreven en wordt met de 
nieuwe collega’s aan het begin van het 
jaar besproken.  

Doel 3 Nieuwe collega’s doen aan 
intervisie en hebben steun aan 
elkaar, in samenwerking met de 
schoolopleiders. Dat kunnen 
collega’s van verschillende SNZ-
scholen door elkaar zijn. 

Nieuwe collega’s organiseren, met 
behulp van de schoolopleiders, 
intervisiebijeenkomsten waarbij 
verschillende casussen worden 
ingebracht. Docenten van alle SNZ-
scholen zoeken elkaar op. 

 

 
Doen 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten  

Duidelijk en helder 
begeleidingstraject voor 
nieuwe collega’s. 

sep-dec 
2022 

Schoolopleiders Schoolleiding - 

Schoolopleiders 
organiseren 
intervisiebijeenkomsten 
voor nieuwe collega’s 
SNZ-breed. 

nov 2022, 
feb 2023 

Schoolopleiders Schoolopleiders - 

Schoolopleiders hebben 
zelf onderling intervisie 
(via de OSR) SNZ-breed. 

okt 2022 Locatiedirecteur 
met portefeuille 
OSR i.s.m. OSR 

Locatiedirecteur 
met portefeuille 
OSR i.s.m. OSR 

- 

 

 
Evaluatie 
 
(data & 
duiden)  
 

Op deze momenten wordt 
het effect gemeten: 

Concrete producten (begeleidings- en 
beoordelingstraject) zijn aan het begin van 2023 af en 
liggen in een thema-KD ter bespreking voor in de 
kerndirectie. 

Op basis van: Verschillende input rondom dit onderwerp van de 
schoolopleiders van de SNZ-scholen. 

Betrokkene(n) bij 
(tussen)evaluatie: 

Kerndirectie SNZ 

Vastlegging gegevens door 
middel van: 

Concrete handleidingen rondom begeleiding en 
beoordeling op de SNZ-scholen. 

Rapportage vindt plaats aan: Kerndirectie SNZ. 

 
 

4. Bedrijfsvoering 
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Op het gebied van bedrijfsvoering richten we ons het komende schooljaar op de volgende 
ontwikkeling:  
4a. Het versterken van ouderbetrokkenheid en leerlingbetrokkenheid. 
4b. Op naar een aantrekkelijk en functioneel gebouw. 
4c. Wij versterken onze werving en communicatie. 
 

4a. Het versterken van de ouderbetrokkenheid en leerlingbetrokkenheid 
Als school werken we vanuit de pedagogische driehoek. Daarom willen we de betrokkenheid van 
ouders en leerlingen bij school vergroten. Tevens willen we de communicatielijnen richting de ouders 
zo kort mogelijk houden. 
 

 
Data & 
duiden 

Data Leerlingtevredenheid afname 
Schoolplan 20-24 

Duiden Ouders en leerlingen zijn nog onvoldoende betrokken bij de Hef. Er is een 
leerlingraad, maar leerlingen hebben nog geen zitting in de deelraad MR, 
ook ouders ontbreken daar nog in. Verder is het ook nog niet gelukt een 
ouderraad/klankbordgroep op te richten. 

 

 
Doelen 

 Beschrijving doel Gewenst resultaat  

Doel 1 Als school werken we vanuit de 
pedagogische driehoek. Daarom 
willen we de betrokkenheid van 
ouders en leerlingen bij school 
vergroten. Tevens willen we de 
communicatielijnen richting de 
ouders zo kort mogelijk houden.  

Er is op schoolniveau een deelraad 
met daarin vertegenwoordigers van 
de verschillende raden en worden op 
deze wijze nog meer bij de school 
betrokken. De ouderraad is een 
actieve raad die investeert in het 
versterken van de 
ouderbetrokkenheid en het 
vervullen van vrijwilligerstaken in de 
school. 
We hebben een actieve en zichtbare 
leerlingraad. 

 

 
Doen 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten  

Werving ouderraad  
 

September 
– Oktober 

Schoolleiding MR en 
leerlingraad 

- 

Ouderraad stelt plan op 
ten behoeve van 
ouderparticipatie. 

November 
– 
December 

Ouderraad MR en 
schoolleiding 

- 

 We organiseren 
verkiezingen voor de 
leerlingraad en investeren 
op begeleiding en 
communicatie / 
beeldmateriaal 

September 
- Juli 

Schoolleiding Leerlingraad 
en 
begeleiders 
van school 

- 

 

 
Evaluatie 
 
(data & 
duiden)  
 

Op deze momenten wordt 
het effect gemeten: 

november 
januari 

Op basis van: -tevredenheidspeilingen ouders en leerlingen 
-evaluatie ouderparticipatie met ouderraad 

Betrokkene(n) bij 
(tussen)evaluatie: 

MR, ouderraad en schoolleiding. 
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Vastlegging gegevens door 
middel van: 

- zelfevaluatie  
- ouderparticipatieplan en zelfevaluatie 

Rapportage vindt plaats aan: Rector, schoolleiding. 

 

4b. Op naar een aantrekkelijk en functioneel gebouw 
De school moet een veilige omgeving bieden aan alle gebruikers, zo ook aan de wijk. Naast de 

onderwijsdoelen willen we binnen deze veilige setting ook een multifunctioneel gebouw zijn qua 

openingstijden en voorzieningen voor personeel, leerlingen, ouders en externen. Elke aanpassing die 

ter verbetering wordt gedaan aan het gebouw, wordt goed overwogen waarbij rekening wordt 

gehouden met de onderwijsdoelen. 

 
Data & 
duiden 

Data Leerlingtevredenheidonderzoek 
Gesprekken leerlingraad 
Gesprekken met personeel 

Duiden De leerlingen missen een plek waar ze zich prettig voelen en graag 
verblijven. De huidige aula is erg kil. Daarnaast zullen we een plek creëren 
waar leerlingen in de pauze rustig kunnen zitten lezen, na schooltijd hun 
huiswerk kunnen maken, et cetera. Er moet dus een 
mediatheek/bibliotheek/open leercentrum (OLC) komen (zie ook Schoolscan 
NPO). 
Het personeel heeft behoefte aan een personeelskamer waar men 
makkelijker verschillende ontmoetingen kan hebben. 

 

 
Doelen 

 Beschrijving doel Gewenst resultaat  

Doel 1 De ‘werkgroep Schoolgebouw’ weet 
wat nodig is om het gebouw zo 
functioneel en prettig mogelijk in te 
richten, waarbij het OLC,  de aula en 
de personeelskamer als eerste de 
aandacht verdienen. 

Een OLC, personeelskamer en aula 
waar de gebruikers zich prettig 
voelen, eigenaarschap voor tonen en 
graag verblijven. 

Doel 2 Bij de vaksecties is opgehaald wat 
nodig is om te komen tot een goed 
ingericht vaklokaal waarin 
betekenisvol onderwijs geboden kan 
worden. 

Goed ingerichte vaklokalen waarin 
betekenisvol onderwijs geboden kan 
worden. 

 

 

 
Doen 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten  

Oriënteren op de gewenste 
indeling middels 
proefopstellingen aula en 
personeelskamer 

Schooljaar 
22-23 

Werkgroep Werkgroep, 
schoolleiding 
en team 

- 

Plannen opstellen OLC: hoe 
moet dat er uitzien, hoe 
wordt deze bemenst, wat is 
er voor nodig? 

Schooljaar 
22-23 

Schoolleiding Schoolleiding NTB 

In gebruik name van OLC September Schoolleiding Schoolleiding - 

Vaststelling van de 
gewenste indelingen aula 
en personeelskamer 

November  Werkgroep Werkgroep, 
schoolleiding 
en team 

- 
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Vaststellen van het 
benodigde budget  

December Werkgroep Werkgroep 
en 
schoolleiding 

Onbekend 

Uitvoering realisatie 
aantrekkelijk en 
functioneel gebouw 

Februari – 
juli  

Werkgroep Werkgroep, 
schoolleiding 
en team 

- 

 

 
Evaluatie 
 
(data & 
duiden)  
 
 
 

Op deze momenten wordt 
het effect gemeten: 

Mei: Tussenevaluatie van de realisatie 

Op basis van: De uitgevoerde oriëntatie  

Betrokkene(n) bij 
(tussen)evaluatie: 

Werkgroep en schoolleiding en desgewenst het team 

Vastlegging gegevens door 
middel van: 

Evaluatie van het stappenplan 

Rapportage vindt plaats aan: Schoolleiding en team 

 

4c. Wij versterken onze werving en communicatie   
Na de positionering van SNZ en van De Hef, vraagt dit om een volgende stap. De relatief nieuwe 
claim van de school moet bekend raken, betekenis krijgen en van daaruit moet conversie worden 
bereikt naar aanmelding. 
 

 
Data & 
duiden 

Data Strategisch communicatie- en wervingsplan van Agency 

Duiden Er zijn belangrijke redenen om de inhoud en samenstelling van de 
communicatiemix nog eens indringend tegen het licht te houden: 
- De bekendheid van de claims, de voorbeelden en de bewijzen moeten 

groeien, zowel intern als extern 
- Het MAVO -onderwijs op De Hef is nog relatief onbekend 
- De reputatie van de school is nog niet er een van een overtuigend 

veilige, waardoor De Hef direct af kan vallen in het oriëntatieproces van 
ouders en kinderen 

- Er is voldoende potentie tot groei op Zuid, deze wordt nog niet 
voldoende benut 

- Het evalueren en optimaliseren van de inzet van en functie van de 
communicatiemiddelen verdient meer aandacht. We moeten streven 
naar vernieuwing in plaats van ons baseren op automatismen 

 

 
Doelen 

 Beschrijving doel Gewenst resultaat  

Doel 1 Komen tot een jaarlijkse cyclus van 
wervingsactiviteiten 

Met communicatie gedurende een 
lange periode stapsgewijs impact 
realiseren, in lijn met de stappen die 
ouders en leerlingen in hun 
oriëntatie- en keuzeproces 
doorlopen. 

Doel 2 Mogelijkheden benutten om 
persoonlijk en met impact te 
communiceren 

De communicatie met verwijzers op 
po scholen, ouders van leerlingen uit 
groep 7 en 8, ouders van de huidige 
Hef-leerlingen, bedrijven en 
bewoners uit de wijken zorgt voor 
een grotere bekendheid van de 
positionering en het wegnemen van 
eventuele vraagtekens. 
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Doel 3 Digitaal in het voedingsgebied 
contacten ontwikkelen en 
stapsgewijs te regisseren naar 
kennismaking en aanmelding 

Digitale en sociale media zijn 
professioneel opgepakt zodat de Hef 
tot in de haarvaten van het 
voedingsgebied effectief doorklinkt. 

Doel 4 Onderstrepen van de relatie met de 
andere SNZ scholen 

Het is de toekomstig mavo-leerling 
duidelijk dat je weliswaar op de Hef 
niet door kan groeien naar een 
HAVO-afdeling, maar dat kan wel 
binnen SNZ. 

Doel 5 Doorontwikkeling onderwijsaanbod / 
onderwijsproducten vanuit de 
verdere concretisering van de 
positionering 

Concrete manifestaties van de 
(toekomstige) identiteit van De Hef. 
Daarover wordt gecommuniceerd 
richting stakeholders. Denk aan de 
pre-HAVO. 

 
 
 

 
Doen 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten  

Uitvoering geven aan 
het strategisch werving- 
en communicatieplan 
Agency 

Hele 
schooljaar 

Teamleider 
met 
portefeuille 
werving & 
communicatie 

Schoolleiding, 
Agency, adviseur 
onderwijskwaliteit 
en PR-team 

N.t.b. 

Uitvoering geven aan 
de twee (door te 
ontwikkelen) 
manifestaties 2022-
2023 van de 
positionering en 
hierover communiceren 
met stakeholders 

Hele 
schooljaar 

Schoolleiding Agency, adviseur 
onderwijskwaliteit 
en PR-team 

Zie plan 
NPO 

 

 
Evaluatie 
 
(data & 
duiden)  
 

Op deze momenten wordt 
het effect gemeten: 

Open dagen, tevredenheidsonderzoeken, 
contactmomenten met stakeholders, P&C-gesprek rector 
– schoolleiding  

Op basis van: Aantal inschrijvingen, contactmoment PR-activiteiten en 
gesprek met stakeholders 

Betrokkene(n) bij 
(tussen)evaluatie: 

Teamleider portefeuille werving & communicatie, PR-
team, schoolleiding, Agency, adviseur onderwijskwaliteit 

Vastlegging gegevens door 
middel van: 

Evaluatieverslag schooljaarplan en evaluatieverslag 
werving- en communicatieplan  

Rapportage vindt plaats aan: Schoolleiding, team, rector 
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Bijlagen 

Bijlage 1: verzamelplanning 2022-2023 
 

Maand Doel Activiteiten 
 

Initiator 

 
AUG 
2022 

2a. Activerend en 
betekenisvol 

Start uitvoering geven aan het jaarplan Werkgroep 

2b. Burgerschapsonderwijs Start uitvoering geven aan het jaarplan Werkgroep 

2c. Taaldocent Start uitvoering geven aan het jaarplan Werkgroep 

2d. MAVO Start uitvoering geven aan het projectplan Projectgroep 

3a. Professionele 
medewerkers 

Studiedag normatief kader Schoolleiding 

3c. Inductie Start begeleidingstraject nieuwe collegae Schoolopleiders 

 
 
SEP 
2022 

2a. t/m 2d.  Uitvoering jaarplannen Werkgroepen 

2e. Van voldoende naar 
goed 

Opzet plan afronden, faseren en uitvoeren Schoolleiding 

2f. Kwaliteitscyclus en -
cultuur 

Analyse examenresultaten per sectie Datateam 

3a. Professionele 
medewerkers 

Start intervisie Schoolleiding 

 
3b. Gesprekkencyclus 

Start SNZ academie Schoolleiding 

4a. Ouder- en 
leerlingbetrokkenheid 

Herontwerp gesprekkencyclus Schoolleiding 

Werving ouderraad Schoolleiding 

4b. Aantrekkelijk en 
functioneel gebouw 

Inrichten en in gebruik nemen OLC en dBos Werkgroep 

4c. Werving en 
communicatie 

Start strategisch werving- en 
communicatieplan 

Werkgroep 

 
 
OKT  
2022 

2a. t/m 2d.  Uitvoering jaarplannen Werkgroepen 

2d. MAVO Start opstellen PR/communicatieplen Projectgroep 

2f. Kwaliteitscyclus en -
cultuur 

Analyse examenresultaten per sectie Datateam 

3b. Gesprekkencyclus Nieuwe gesprekkencyclus vaststellen en 
uitvoeren 

Schoolleiding 

 
4a. Ouder- en 
leerlingbetrokkenheid 

Start klassenbezoeken Afdelingleiders 

Introductie BOOT en verdere verkenning Afdelingleiders 

Verkiezingen leerlingraad Leerlingraad 

4b. Aantrekkelijk en 
functioneel gebouw 

Oriëntatie gewenste indeling aula Werkgroep 

Oriëntatie gewenste indeling 
personeelskamer 

Werkgroep 

 
 
NOV 
2022 

2a. t/m 2d.  Uitvoering jaarplannen Werkgroepen 

2d. MAVO Uitvoeren opstellen PR/communicatieplen Projectgroep 

3c. Inductie Intervisiebijeenkomsten nieuwe collegae 
SNZ breed 

Schoolopleiders 

Intervisiebijeenkomsten schoolopleiders 
zelf SNZ-breed 

Schoolopleiders 

4a. Ouder- en 
leerlingbetrokkenheid 

Ouderraad stelt plan op tbv 
ouderparticipatie 

Ouderraad 

4b. Aantrekkelijk en 
functioneel gebouw 

Vaststellen gewenste indeling aula Werkgroep 

Vaststellen gewenste indeling 
personeelskamer 

Werkgroep 

 
 
DEC  
2022 

2a. t/m 2d.  Uitvoering jaarplannen Werkgroepen 

4b. Aantrekkelijk en 
functioneel gebouw 

Uitvoering aula Werkgroep 

Uitvoering personeelskamer Werkgroep 

2f. Kwaliteitscyclus en -
cultuur 

Analyse tussentijdse resultaten periode 1 Datateam 
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JAN 
2023 

2a. Activerend en 
betekenisvol 

Tussentijdse evaluatie uitvoering jaarplan Werkgroep 

2b. Burgerschapsonderwijs Tussentijdse evaluatie uitvoering jaarplan Werkgroep 

2c. Taaldocent Tussentijdse evaluatie uitvoering jaarplan Werkgroep 

2d. MAVO Tussentijdse evaluatie uitvoering jaarplan Projectgroep 

 
FEB 
2023 

2a. t/m 2d.  Uitvoering jaarplannen Werkgroepen 

3c. Inductie Intervisiebijeenkomsten nieuwe collegae 
SNZ breed 

Schoolopleiders 

Intervisiebijeenkomsten schoolopleiders 
zelf SNZ-breed 

Schoolopleiders 

 
MAART 
2023 

 
2a. t/m 2d.  

 
Uitvoering jaarplannen 

 
Werkgroepen 

 
APRIL 
2023 

2a. t/m 2d.  Uitvoering jaarplannen Werkgroepen 

2f. Kwaliteitscyclus en -
cultuur 

Analyse tussentijdse resultaten periode 2 Datateam 

   

 
MEI 
2023 

 
2a. t/m 2d.  

 
Uitvoering jaarplannen 

 
Werkgroepen 

 
JUNI/JULI 
2023 

2a. Activerend en 
betekenisvol 

Eind evaluatie uitvoering jaarplan Werkgroep 

2b. Burgerschapsonderwijs Eind evaluatie uitvoering jaarplan Werkgroep 

2c. Taaldocent Eind evaluatie uitvoering jaarplan Werkgroep 

2d. MAVO Eind evaluatie uitvoering jaarplan Projectgroep 
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Bijlage 2: Resultaten tevredenheidspeiling 2021-2022  
 
1. Ouders 
1.1 Ingevulde lijsten  

Schooljaar  Aantal ingevulde lijsten  Aantal meegerekende 
lijsten* 

2020-2021 n.v.t. n.v.t. 

2021-2022 65 / 534 (12%) 64 / 534 (12%) 

* Indien een vragenlijst te snel is ingevuld, wordt deze ingevulde vragenlijst als niet betrouwbaar 
gezien en niet meegenomen in de resultaten.  
 
1.2 Ranking vragen 

 
 

Vraag Cijfer Spreiding cijfer Benchmark 
spreiding cijfer 

3 hoogst 
gescoorde 
vragen 

Ik kan makkelijk contact 
krijgen met de school als 
ik dat wil. 

9,3 zeker niet: 2% 
meestal niet: 0% 
soms wel, soms niet: 2% 
meestal wel: 19% 
zeker wel: 77% 

zeker niet: 2% 
meestal niet: 4% 
soms wel / soms 
niet: 13% 
meestal wel: 37%  
zeker wel: 44% 

Ik ben tevreden over de 
mentor van mijn kind. 

9,1 zeker niet: 2% 
meestal niet: 4% 
soms wel, soms niet: 4% 
meestal wel: 16% 
zeker wel: 72% 
weet ik niet: 4% 

zeker niet: 3% 
meestal niet: 3% 
soms wel / soms 
niet: 13% 
meestal wel: 28%  
zeker wel: 46% 
weet ik niet: 6% 

De school houdt mij op 
de hoogte van 
belangrijke 
gebeurtenissen. 

9,1 zeker niet: 2% 
meestal niet: 0% 
soms wel, soms niet: 5% 
meestal wel: 19% 
zeker wel: 72% 

zeker niet: 2% 
meestal niet: 3% 
soms wel / soms 
niet: 13% 
meestal wel: 35%  
zeker wel: 46% 

3 laagst 
gescoorde 
vragen 

De school zorgt dat mijn 
kind geïnteresseerd is in 
de lesstof. 

7,8 zeker niet: 2% 
meestal niet: 7% 
soms wel / soms niet: 11% 
meestal wel: 33% 
zeker wel: 32% 
weet ik niet: 16% 

zeker niet: 4% 
meestal niet: 9% 
soms wel / soms 
niet: 40% 
meestal wel: 33%  
zeker wel: 8% 
weet ik niet: 5% 

Mijn kind krijgt op school 
de mogelijkheid om zijn 
of haar talenten te 
ontwikkelen. 
Bijvoorbeeld: sportief, 
muzikaal, creatief of 
talent voor bepaalde 
vakken. 

7,5 zeker niet: 2% 
meestal niet: 2% 
soms wel / soms niet: 23% 
meestal wel: 32% 
zeker wel: 23% 
weet ik niet: 19% 

zeker niet: 3% 
meestal niet: 7% 
soms wel / soms 
niet: 21% 
meestal wel: 37%  
zeker wel: 25% 
weet ik niet: 7% 

Pesten wordt op school 
goed aangepakt. 

7,3 zeker niet: 7% 
meestal niet: 2% 
soms wel / soms niet: 12% 
meestal wel: 30% 

zeker niet: 2% 
meestal niet: 2% 
soms wel / soms 
niet: 10% 
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zeker wel: 21% 
weet ik niet: 28% 

meestal wel: 19%  
zeker wel: 12% 
weet ik niet: 54% 

 
1.3 Analyse in hoofdlijnen 
De resultaten van de tevredenheidspeiling zoals uitgezet onder ouders laten een zeer positief beeld 
zien. Op veertien van de vijftien items is de gemiddelde score op of boven de benchmark. Wel hierbij 
de kanttekening dat slechts 12% van de ouders de vragenlijst heeft ingevuld. Om een betrouwbaar 
beeld te kunnen geven is het van belang dat de tevredenheidspeiling door zoveel mogelijk ouders 
wordt ingevuld.  
 
Ouders die de vragenlijst hebben ingevuld geven aan tevreden te zijn over de communicatie van en 
met de school. Ook zijn de meeste ouders tevreden met de mentor van hun kind, geven zij aan dat 
hun kind met plezier naar school gaat en zouden zij de school aanraden aan andere ouders. Ouders 
zien dat de school hun kind stimuleert om zijn of haar best te doen op school en vaardigheden 
aanleert zoals samenwerken. Een aantal ouders ziet nog ruimte voor verbetering op het gebied van 
talentontwikkeling en de lesstof aanbieden op een manier waardoor het kind geïnteresseerd raakt in 
de lesstof. Ook over de aanpak van pesten op school wordt wisselend gedacht. Ongeveer 1/3 van de 
ouders heeft echter geen beeld bij de aanpak van pesten.  
 
Er heeft nog geen gesprek plaatsgevonden met de ouders. Het idee is om dit onderwerp in ieder 
geval terug te laten komen tijdens de MOL gesprekken die aan het einde van het schooljaar gevoerd 
worden. Hier hebben we de ouders in ieder geval aan tafel en kunnen we dit onderwerp goed 
adresseren. Op basis daarvan kunnen we een eventuele aanpassing of toevoeging aan het jaarplan 
doen. 

 
2. Leerlingen 
Klas 2F is in onderstaande resultaten niet meegenomen i.v.m. aparte rapportage.  
 
2.1 Ontwikkeling resultaten en benchmark 

Schooljaar  Aantal ingevulde lijsten  Aantal meegerekende 
lijsten* 

2020-2021 356 / 454 (78%) 356 / 454 (78%) 

2021-2022 342 / 475 (72%) 342 / 475 (72%) 

* Indien een vragenlijst te snel is ingevuld, wordt deze ingevulde vragenlijst als niet betrouwbaar 
gezien en niet meegenomen in de resultaten.  
 

Schooljaar  Gemiddelde alle 
vragen 

Algemene 
tevredenheid  

Sfeer en veiligheid 

2020-2021 7,7 7,3 8,4 

2021-2022 7,4 7,0 7,9 

 
2.2 Ranking vragen 2021-2022 

 
 

Vraag Cijfer Spreiding cijfer Benchmark 
spreiding cijfer 

3 hoogst 
gescoorde 
vragen 

Ben je de afgelopen 3 
maanden online gepest 
door leerlingen van 
school? 

9,6 zeker wel: 2% 
meestal wel: 1% 
soms wel, soms niet: 2% 
meestal niet: 3% 
zeker niet: 91% 

zeker wel: 1% 
meestal wel: 1% 
soms wel / soms 
niet: 3% 
meestal niet: 4%  
zeker niet: 91% 
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Hebben leerlingen van je 
school jou de afgelopen 
3 maanden expres 
lichamelijk pijn 
gedaan? 

9,4 zeker wel: 4% 
meestal wel: 2% 
soms wel, soms niet: 3% 
meestal niet: 4% 
zeker niet: 88% 

zeker wel: 2% 
meestal wel: 1% 
soms wel / soms 
niet: 3% 
meestal niet: 7%  
zeker niet: 87% 

Ben je de afgelopen 3 
maanden gepest op 
school? 

9,3 zeker wel: 4% 
meestal wel: 2% 
soms wel, soms niet: 4% 
meestal niet: 5% 
zeker niet: 86% 

zeker wel: 2% 
meestal wel: 1% 
soms wel / soms 
niet: 4% 
meestal niet: 7%  
zeker niet: 86% 

3 laagst 
gescoorde 
vragen 

Doet de school iets met 
de mening of ideeën van 
leerlingen? 

6,2 zeker niet: 5% 
meestal niet: 15% 
soms wel / soms niet: 40% 
meestal wel: 22% 
zeker wel: 17% 

zeker niet: 9% 
meestal niet: 20% 
soms wel / soms 
niet: 41% 
meestal wel: 23%  
zeker wel: 7% 

Ben je tevreden over de 
extra activiteiten buiten 
de les? 

6,1 zeker niet: 17% 
meestal niet: 11% 
soms wel / soms niet: 19% 
meestal wel: 17% 
zeker wel: 26% 
n.v.t.: 11% 

zeker niet: 9% 
meestal niet: 15% 
soms wel / soms 
niet: 21% 
meestal wel: 25%  
zeker wel: 14% 
n.v.t.: - 

Doe je verschillende 
dingen in een les? 

6,0 zeker niet: 4% 
meestal niet: 17% 
soms wel / soms niet: 43% 
meestal wel: 22% 
zeker wel: 14% 

zeker niet: 3% 
meestal niet: 17% 
soms wel / soms 
niet: 39% 
meestal wel: 33%  
zeker wel: 8% 

 
2.3 Vergelijking scores 2020-2021 en 2021-2022  

Vraag Jaarscore 
2020-2021 

Jaarscore 
2021-2022 

Gedaald / 
gelijk / 
gestegen 

Helpen leraren je om je best te doen op school? 7,8 7,3 Gedaald 

Letten je leraren op wat je goed en niet zo goed 
kunt? 

7,2 6,9 Gedaald 

Ben je tevreden over wat je leert op school? 7,5 7,2 Gedaald 

Doe je verschillende dingen in een les? 6,3 6,0 Gedaald 

Werken computers, laptops of tablets goed op je 
school? 

6,7 6,9 Gestegen 

Ben je tevreden met het gebruik van computers of 
digibord in de les? 

7,7 7,8 Gestegen 

Bespreken leraren wel eens het nieuws in de 
lessen? 

6,9 6,9 Gelijk 

Is dat wat je leert op school nuttig voor als je van 
school af gaat? 

7,0 6,6 Gedaald 

Ben je tevreden over de extra activiteiten buiten 
de les? 

6,6 6,1 Gedaald 
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Helpt de school je met het kiezen van een 
volgende studie of werk? 

7,2 7,0 Gedaald 

Kunnen je leraren goed uitleggen? 7,5 7,0 Gedaald 

Ben je tevreden over je mentor? 9,0 8,6 Gedaald 

Krijg je hulp als je problemen hebt met leren? 8,1 7,7 Gedaald 

Vertellen jouw leraren je duidelijk hoe je een 
opdracht of een toets hebt gemaakt? 

7,0 6,5 Gedaald 

Vertelt de school leerlingen de belangrijke dingen 
die op school gebeuren? 

7,2 6,6 Gedaald 

Doet de school iets met de mening of ideeën van 
leerlingen? 

6,5 6,2 Gedaald 

Ben je tevreden over de sfeer op je school? 6,9 6,7 Gedaald 

Vind je het leuk om met andere leerlingen van je 
school om te gaan? 

7,8 7,1 Gedaald 

Heb je het naar je zin op school? 7,2 6,5 Gedaald  

Voel je je veilig op school? 8,4 7,8 Gedaald 

Zijn de regels op je school duidelijk? 8,3 7,8 Gedaald 

Helpt de school je goed als je persoonlijke 
problemen hebt? 

7,3 7,0 Gedaald 

Ben je tevreden met wat je school doet tegen 
pesten? 

7,5 7,0 Gedaald 

Ben je de afgelopen 3 maanden gepest op school? 9,4 9,3 Gedaald 

Ben je de afgelopen 3 maanden online gepest door 
leerlingen van school? 

9,6 9,6 Gelijk  

Hebben leerlingen van je school jou de afgelopen 3 
maanden expres lichamelijk pijn gedaan? 

9,7 9,4 Gedaald 

Hebben leerlingen van je school je de afgelopen 3 
maanden gediscrimineerd? 

9,3 9,1 Gedaald  

*Rood = onder de benchmark, groen = op of boven de benchmark. Benchmark 2020-2021 = 7,3; 
benchmark 2021-2022 = 7,1.  
 
2.4 Analyse in hoofdlijnen 
De resultaten van de tevredenheidspeiling van leerlingen laten een wisselend beeld zien, met een 
groot verschil tussen de score voor algemene tevredenheid en de beleving van sfeer en veiligheid. 
Het gemiddelde van alle vragen is boven de benchmark van 7,1. Op het grootste deel van de items is 
een daling in de ervaren tevredenheid te zien. Dit is in lijn met de landelijke trend, echter is de daling 
in ervaren tevredenheid bij sommige vragen groot. Duiding van dit verschil is van belang, om verdere 
afname in tevredenheid te voorkomen.   
De meeste leerlingen zijn tevreden over de veiligheid op school en er geven slechts een aantal 
leerlingen aan wel eens gepest te zijn in de afgelopen drie maanden. De tevredenheid over wat de 
school doet tegen pesten laat echter een sterke daling zien (-0,5). Vergeleken met vorig schooljaar 
geven meer leerlingen aan dat zij ervaring hebben met discriminatie en het lichamelijk pijn doen 
door medeleerlingen. De meeste leerlingen zijn zeer tevreden over hun mentor, hebben het gevoel 
dat zij worden geholpen om hun best te doen op school en krijgen zij hulp bij het leren indien zij dit 
nodig hebben. De tevredenheid over de sfeer op school is wisselend. Er is daarnaast een sterke 
daling te zien in de mate waarin leerlingen het naar hun zin hebben op school en de omgang met 
medeleerlingen (-0,7). Dit is een aandachtspunt.  
Net zoals vorig schooljaar zijn de gemiddelde scores voor items van de algemene tevredenheid 
(onderwijsinhoud, onderwijsaanbod en het aanleren van vaardigheden) lager dan de scores op het 
gebied van sfeer en veiligheid. Het werken met en het bieden van digitale middelen in de lessen 
heeft de aandacht gehad van de school, wat ook terug te zien is in de lichte stijging in tevredenheid. 
Op de andere items is een daling in tevredenheid te zien. Dit heeft onder andere betrekking op de 
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variatie in de lessen, de kwaliteit van de uitleg, feedback n.a.v. toetsen en opdrachten, hulp bij het 
kiezen van een vervolgopleiding of werk, maar ook in hoeverre dat wat leerlingen leren in de lessen 
zij als relevant zien. Leerlingen geven daarnaast aan dat zij nog niet altijd zien dat er iets met hun 
ideeën en mening wordt gedaan . 
  
Het gesprek met de leerlingen zal eerdaags plaatsvinden met de leerlingraad en binnen de 
mentorgroepen. Op basis daarvan kunnen er aanpassingen plaatsvinden binnen het schooljaarplan. 
Echter: veel items uit de afgenomen TVP zijn bekend en al weggezet in de werkgroepen. 
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Bijlage 3: NPO-plan  
 
Vanuit eerdere analyses en de schoolscan 2021-2022 heeft De Hef een zo volledig mogelijk beeld 
verkregen met betrekking tot de effecten van COVID-19 en de effectiviteit van de ingezette 
interventies. Op basis van dit beeld en de eigen ambities van de school is het NPO-plan 2021-2022 
bijgesteld, resulterend in onderstaande versie. Het NPO-plan is besproken met de leerlingenraden, 
de MR en het team. De MR heeft op … met het NPO-plan 2022-2023 ingestemd.  

 
A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden)  

Doel Middel 
(interventie) 

Resultaat Monitoring / 
evaluatie 

Kosten 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

Uitbreiding onderwijs: 3 maanden leerwinst, €€€ 

Zomer- of lentescholen: 3 maanden leerwinst, €€€ 

 
B. Effectievere inzet van onderwijs  

Doel Middel 
(interventie) 

Resultaat Monitoring / 
evaluatie 

Kosten 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

1-op-1 begeleiding: 5 maanden leerwinst, €€€ 

Individuele instructie: 4 maanden leerwinst, € 

Instructie in kleine groepen: 4 maanden leerwinst, €€ 

Leren van en met medeleerlingen: 5 maanden leerwinst, € 

Feedback: 6 maanden leerwinst, € 

Beheersingsgericht leren: 5 maanden leerwinst, € 

Technieken voor begrijpend lezen: 6 maanden leerwinst, €  

Gesprokentaalinterventies: 6 maanden leerwinst, € 

Fonemisch bewustzijn: 5 maanden leerwinst, € 

 
C. Sociaal-emotionele ontwikkeling, welbevinden en fysieke ontwikkeling  

Doel Middel 
(interventie) 

Resultaat Monitoring / 
evaluatie 

Kosten 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen:  

• Sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden van leerlingen 

• Welbevinden van het schoolpersoneel 

• Pedagogisch klasklimaat en groepsdynamiek 

• Pedagogisch schoolklimaat, schoolbeleid en monitoring 

• Partnerschap tussen ouders en school 
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• Welbevinden en de context van de school  

Sportieve activiteiten: 1 maand leerwinst, €€€ 

Cultuureducatie: 3 maanden leerwinst, € 

 
D. Ontwikkeling van de executieve functies  

Doel Middel 
(interventie) 

Resultaat Monitoring / 
evaluatie 

Kosten 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

Metacognitie en zelfregulerend leren: 7 maanden leerwinst, € 

Samenwerkend leren: 5 maanden leerwinst, € 

 
E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning 

Doel Middel 
(interventie) 

Resultaat Monitoring / 
evaluatie 

Kosten 

    € 

    € 

Klassenverkleining: 2 maanden leerwinst, €€€€€ 

Onderwijsassistenten / instructeurs: 4 maanden leerwinst, €€€ 

 
F. Faciliteiten en randvoorwaarden 

Doel Middel 
(interventie) 

Resultaat Monitoring / 
evaluatie 

Kosten 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

Activiteiten die randvoorwaardelijk/ondersteunend zijn voor interventies onder A-E:  

• (Tijdelijke) aanstelling of inhuur nieuw personeel voor specifieke interventies; 

• Professionalisering die nodig is om gekozen interventies te kunnen uitvoeren; 

• Schoolontwikkeling en verbetercultuur; 

• Systematische monitoring en bijstelling (data-geïnformeerd werken); 

• Leermiddelen; 

• Digitale technologie  

Ouderbetrokkenheid: 4 maanden leerwinst, € 

 
 
 
 
 
 

 


