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Pleysier College Oosterbeek 
1. Inleiding 

 

In het voorjaar van 2019 hebben alle medewerkers van het gehele Pleysier College gewerkt 
aan het nieuwe koersplan 2019-2023. We hebben de missie herijkt. Aan de hand van de 
gekozen thema’s en onderzoeksvragen1 geven we de missie in de praktijk vorm. 

De school is vrij om de thema’s te kiezen met bijbehorende onderzoeksvragen die passen bij 
de fase waarin de school zich bevindt en het meeste recht doen aan de ontwikkeling van de 
leerlingen. 

In dit schoolplan staan de keuzes beschreven die op Pleysier College Oosterbeek gemaakt zijn 
voor de beleidsperiode 2019-2023. Deze keuzes zijn tot stand gekomen in gesprek en 
afstemming met het gehele Oosterbeek-team. 

Op basis van evaluaties is vastgesteld wat er goed gaat en wat de ontwikkelpunten voor 
komende periode moeten zijn. N.a.v. deze uitkomsten is de keus gemaakt voor een 
onderzoeksvraag waar een onderzoeksgroep zich op gaat richten. 

In dit schoolplan wordt verwezen naar documenten die aanwezig zijn op onze school: 
documenten waarin centraal beleid van het Pleysier College of beleid van het Pleysier College 
Zoetermeer beschreven staat. In het overzicht staan de documenten vermeld. Voor 
belangstellenden is deze informatie beschikbaar. 

Het schoolplan is geaccordeerd door de Deelraad van de school op 17 juli 2019. 

 

Den Haag, 17 juli 2019 

 
Marion Baartman 
directeur 

 

 

Het schoolplan is 18 juli 2019 vastgesteld en in juli 2020 angepast door het bestuur van het 
Pleysier College. 

 

Marije Veldhuis-van den Broek  
College van Bestuur 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Zie Koersplan Pleysier College 2019-2023 “iedere jongere zijn eigen toekomst” 
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Missie 
 
Bij het Pleysier College werken wij met de volgende missie: 
 
Wij begeleiden jongeren in hun ontplooiing tot zelfbewuste, zelfredzame en verantwoordelijke 
volwassenen die zich blijven ontwikkelen. Met vertrouwen in zichzelf, anderen en de toekomst 
vinden zij een bij hen passende plaats in de maatschappij. 

Thema’s en onderzoeksvragen2 
De volgende thema’s staan centraal binnen de gehele organisatie 
 
Zelfvertrouwen Eigenaarschap 
Jongeren die zich competent voelen zijn in 
staat om te (blijven) leren, te reflecteren op 
zichzelf en om te gaan met veranderingen. 

Het vertrouwen eigenaar te kunnen zijn van 
het eigen leerproces is nodig om met 
tegenslagen om te kunnen gaan en in onze 
snel veranderende samenleving in staat te zijn 
om te blijven leren: toekomstbestendig leren.  
 

Zelfredzaamheid Realistisch toekomstbeeld 
Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zijn nauw 
met elkaar verbonden. Het is de opdracht van 
onze school om de leerlingen te ondersteunen 
bij hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid.  

Onze leerlingen moeten zich enerzijds bewust 
worden van hun kracht en kwaliteiten en 
anderzijds leren omgaan met hun beperkingen. 
Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en 
een realistische kijk op de eigen 
toekomstmogelijkheden zijn cruciale doelen 
van ons onderwijs.   
 

Voor elk van de thema’s wordt een ontwikkelgroep (PLG – Professionele LeerGemeenschap) 
samengesteld die de geformuleerde onderzoeksvraag gaat onderzoeken. Alle Pleysier-scholen 
maken zelf de keuze aan welke thema’s en onderzoeksvragen zij gaan werken komende 
periode, passend bij de ontwikkelfase waarin elke school zich bevindt. 

Op Pleysier College Oosterbeek hebben we altijd aandacht voor de positie van de leerlingen. 
Immers, uit ervaring weten wij dat onze leerlingen vaak een langere weg moeten afleggen 
voordat zij een voor passende plek in de maatschappij hebben verworven. Daarom kiezen wij 
ervoor om ons als school te richten op twee thema’s: zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.  

 
 

1. Zelfvertrouwen: hoe richten wij ons onderwijs zo in dat onze leerlingen met vertrouwen hun 
plaats kunnen innemen in de maatschappij?  

 
De richting waarin wij de antwoorden zoeken, is dat onze leerlingen vertrouwen en plezier in eigen 
kunnen hebben. Daarom willen we een school zijn waar leerlingen en hun ouders zich thuis voelen, 
met het accent op wat leerlingen kúnnen. We willen daarbij normale eisen stellen aan leerlingen en dat 
ook met ze bespreken. Qua onderwijs willen we de lat zo hoog mogelijk leggen, en daarbij laten zien 
welke stappen leerlingen zelf kunnen doorlopen om daadwerkelijk hoge doelen te bereiken. We willen 
inzetten op meer leren dan nodig is door het verzorgen van workshops, culturele uitjes, en iets 
betekenen voor de mensen in de buurt. Laten zien door goed voorbeeld wat er nog meer ‘te koop’ is 
dan alleen het schoolse leren. 
 

 
 

2. Zelfredzaamheid: hoe leren we leerlingen adequate oplossings- en leerstrategieën toe te 
passen, zodat zij zelfredzaam zijn?  

                                           
2 Zie koersplan Pleysier College 2019-2023 ”iedere jongere zijn eigen toekomst” 

https://www.pleysier.nl/pleysier-college/organisatie/koersplan-2019-2023
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De richting waarin wij de antwoorden zoeken, is dat onze leerlingen in veiligheid hun eigen 
verantwoordelijkheid (leren) nemen en zelfstandig taken kunnen verrichten. Daarom willen we een 
school zijn waar leerlingen, met name van de praktijkafdeling, leren in realistische, praktische 
situaties. Dat zijn de lessituaties maar ook de ‘vrije’ momenten. We leren leerlingen denkstappen aan 
en oefenen deze. Dat is soms gericht op een oplossing maar soms ook op het juiste gedrag vertonen in 
een bepaalde sociale situatie. Voor sommige vmbo-leerlingen is de ondersteuning van een 
jongerencoach (m/v) nodig. We willen de pilot met een jongerencoach die vanuit de jeugdzorg op 
school fulltime aan het werk is binnen ons eigen team verder uitbreiden en bestendigen. 
 

 

 

2. Schoolprofiel 
 
Pleysier College Oosterbeek is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Wij bieden 
onderwijs aan zo’n 150 leerlingen met gedrags- en/ of psychiatrische problemen (cluster 4). 
Leerlingen kunnen bij ons naar de praktijkafdeling of het vmbo, afhankelijk van hun 
mogelijkheden en hun ondersteuningsbehoefte.  
 
Onze visie op het onderwijs aan deze leerlingen gaat uit van hun mogelijkheden. Daartoe 
stippelen we samen met de leerling zijn of haar leerloopbaan uit. Daarmee nemen we de 
leerling serieus in wat hij of zij wil en kunnen we steeds met hem of haar kijken naar de 
successen en de ontwikkelmogelijkheden. 
Elke leerling krijg bij ons een ontwikkelingsperspectiefplan, een OPP. Het OPP biedt 
gedetailleerd zicht op de mogelijkheden van de leerling, zowel didactisch als pedagogisch. In 
het OPP staan de belemmerende en bevorderende factoren beschreven waarmee rekening 
gehouden wordt bij het opstellen van de ambities. Op basis van het OPP worden systematisch 
gegevens over leerlingen verzameld zodat we kunnen monitoren hoe leerlingen vorderen en 
waar ze extra steun nodig hebben.  
 
Dat vraagt om professionals met de juiste opleiding én de juiste competenties. Dat vereist 
vervolgens een organisatie die haar medewerkers in staat stelt zich voortdurend te 
ontwikkelen en scholen.  
Deze visie leidt ook tot nauwe samenwerking met partners. De ouders en verzorgers van onze 
leerlingen zien wij als de belangrijkste partner in het leerproces van de leerlingen. Daarnaast 
werken we samen met externe organisaties die op diverse manier betrokken zijn bij onze 
leerlingen en ons onderwijs. 
 
Onze ambities 
 
- Welke ambities heeft de school voor het onderwijsprogramma? 
Voor elke leerling is er een passende uitstroom. De vmbo-leerlingen worden opgeleid om een 
diploma te halen, de leerlingen van de praktijkafdeling worden opgeleid om uit te stromen naar 
(beschutte) arbeid. Op beide afdelingen is er, naast vakgericht onderwijs, aandacht voor het 
aanleren van vaardigheden als samenwerken, presenteren, zelfstandig werken. Daarnaast zijn er 
creatieve vakken zodat leerlingen ook op hun andere talenten aangesproken worden. De 
praktische vakken zijn erop gericht de zelfraadzaamheid van leerlingen te vergroten.  
Het vmbo wordt uitgebreid met de theoretische leerweg. 
 

 - Welke eigen ambities heeft de school voor het pedagogisch-didactische klimaat en het 
schoolklimaat? 
 
We willen leren met maar ook van elkaar. De school als partner in de wijk. Samenwerken met 
mensen, organisaties en bedrijven in de wijk. Bijvoorbeeld leer-/ werkplekken voor leerlingen bij 
bedrijven, maar ook buurtgenoten uitnodigen op school om voor ze te koken zodat ze bij ons 
kunnen eten. 
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Wij geven het goede voorbeeld! Bijvoorbeeld door met leerlingen naar culturele evenementen als 
tentoonstellingen of toneel te gaan, hen te begeleiden in hun vrije-tijdsbesteding en door 
rolmodellen in school te halen. Laten zien wat er kan, welke successen we (kunnen) halen – 
leerlingen kunnen zichzelf presenteren in hun portfolio. 
 

 Welke eigen ambities heeft de school op het gebied van veiligheid? 
Aantrekkelijke en veilige omgeving bieden waar leerlingen en hun ouders zich welkom voelen. 
De school ontwikkelt tot een aantrekkelijk gebouw waar leerlingen verantwoordelijk voor en trots 
op zijn. Leerlingen worden actief betrokken bij het ‘mooi maken’ van hun school.  
 

 - Hoe zet men het personeelsbeleid in om de onderwijskundige ambities te ontwikkelen en te 
verwezenlijken? 

 Onze inzet is bekwame docenten die opbrengstgerichte lessen verzorgen, waarbij goed wordt 
omgegaan met de specifieke problematiek van onze leerlingen. Iedere medewerker heeft 
toegang tot de Pleysier-academie (e-learning). In deze academie is een breed scala aan 
cursussen beschikbaar voor alle functionarissen binnen de school. Op basis van de team- en 
persoonlijke ontwikkelwensen zullen mensen zich verder professionaliseren. 
 

 - Welke ambities heeft de school met het pedagogisch-didactisch handelen van de docenten? 
Er is een onderzoek naar de mogelijke inzet van een pedagogisch programma gepland, denk aan 
SWPBS, Herstelrecht (Restorative Justice), Vreedzame School. Een dergelijk programma biedt 
een herkenbare basis, voor zowel leerlingen als docenten, om vanuit te handelen en, vooral ook, 
verder te ontwikkelen. Het onderzoek moet leiden tot antwoord op de vraag of een dergelijk 
programma geschikt en zinvol is voor de beide afdelingen. 
 

 - Welke eigen ambities heeft de school voor leerlingparticipatie? 
Elke afdeling heeft haar eigen leerlingenraad. Deze raden zijn nog jong dus we gaan voor het 
intensiveren van de, gevraagde en ongevraagde, adviezen die zij geven. De directeur zal de 
vergaderingen bijwonen. 
 

 
Op Pleysier College Oosterbeek geven we onze ambities en motivatie vorm vanuit onze 
kernwaarden: optimisme, toewijding en waardering. Ons optimisme is terug te zien in het 
geloven in elke leerling, elke dag opnieuw. Dat doen we met toewijding – aandacht, 
enthousiasme en liefde voor het onderwijs, voor onze leerlingen en voor elkaar. Door 
waardering naar elkaar uit te spreken, ook naar de leerlingen en hun ouders, weet iedereen 
dat zijn of haar bijdrage aan deze school waardevol is.  
Deze kernwaarden helpen ons elke dag om onze prioriteiten helder te hebben: kwalitatief goed 
onderwijs, voor elke leerling op maat. 
 
Pleysier College Oosterbeek heeft twee afdelingen, de praktijkafdeling en de vmbo-afdeling. De 
afdelingen bedienen elk een andere doelgroep. De verschillen tussen de doelgroepen zijn 
dusdanig dat elke afdeling haar eigen werkwijze heeft. Die werkwijze wordt bovendien bepaald 
door het verschil in uitstroomperspectief. Dat leidt ertoe dat de afdelingen elk hun eigen 
ontwikkeling doormaken met eigen speerpunten die niet perse overeen komen. Ook de fase 
van ontwikkeling waar elke afdeling in verkeert, is verschillend. Dat heeft met meerdere 
factoren te maken, onder meer de ontwikkeling van het onderwijs aan beide doelgroepen en 
de eisen die de wetgever daarbij stelt. 
In dit schoolplan 2019-2023 wordt, gezien de aard van het document, steeds summier 
ingegaan op de verschillen tussen de afdelingen. In de jaarplannen die hieruit volgen, komen 
de doelen en (verwachte) resultaten per afdeling uitgebreid aan bod. 
 
De praktijkafdeling biedt onderwijs aan leerlingen vanaf 12 jaar met een licht verstandelijke 
beperking. De meeste leerlingen zijn afkomstig van het speciaal (basis-) onderwijs of van het 
praktijkonderwijs. De leerlingen op de praktijkafdeling volgen uitstroomprofiel Arbeid. Dit 
uitstroomprofiel richt zich op uitstroom naar werk. In veel gevallen zijn dit beschutte 
werkplekken. Leerlingen stromen ook uit naar werk met een banenafspraak, of naar de Entree-
opleiding binnen de school of bij een ROC.  
Het vakkenpakket bestaat uit Nederlands, rekenen, Engels, mens & maatschappij, mens, 
natuur & techniek, informatiekunde, verzorging, sport & bewegen en koken. Verder volgen de 
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leerlingen interne en externe stages. Voorbeelden hiervan zijn werken in de schoolkas, 
kantinewerkzaamheden verrichten, een klussendienst en magazijnbeheer.  
Om tegemoet te komen aan de diversiteit van de leerlingen met hun verschillende problemen 
en verschillende fases van ontwikkeling en de daarmee samenhangende hulpvragen zijn er 
binnen de praktijkafdeling groepen met verschillende pedagogische klimaten. Leerlingen met 
zoveel mogelijk dezelfde begeleidingsbehoefte en van hetzelfde ontwikkelingsniveau worden 
hierin geclusterd. We streven naar groepen van 6 tot maximaal 8 leerlingen. Dit aantal is 
bewust laag gehouden om de leerlingen voldoende ruimte te bieden zich te ontwikkelen. 
Naarmate de leerlingen langer op school zitten, neemt de behoefte aan sociaal leren af.  
Onze inzet is om leerlingen positieve ervaringen op te laten doen tijdens de lessen, in de 
pauzes en de tijd voor schooltijd. Het leren kost de praktijkleerlingen namelijk meer energie in 
vergelijking met leerlingen met een gemiddeld niveau. Ook hebben zij een lage concentratie en 
in de meeste gevallen geringe motivatie voor didactisch leren. De pauzes, de vrije situaties zijn 
allemaal belangrijke leermomenten waarin we de leerlingen intensief begeleiden.  
 
De VMBO-afdeling biedt onderwijs aan leerlingen vanaf 12 jaar die leren op VMBO-niveau 
waarbij het vanaf schooljaar 2019-2020 nieuw is dat ook vmbo-tl aangeboden wordt. De 
meeste leerlingen zijn afkomstig van het speciaal (basis-) onderwijs of als zij-instromer vanuit 
het reguliere vmbo-onderwijs of eventueel vanuit andere setting.  
Binnen de vmbo-leerroute volgen de leerlingen het profiel Economie & Ondernemen met 
keuzevakken uit de overige vmbo-profielen. In 2019 hebben de eerste leerlingen examen 
gedaan om een volwaardig vmbo-diploma behalen. Om deze diplomering nu en in de toekomst 
mogelijk te maken, werken we samen met het College St. Paul uit Den Haag. Het 
vakkenpakket bestaat uit Nederlands, rekenen, economie, biologie, loopbaanoriëntatie, sociale 
vaardigheden, wiskunde, Engels, mens & maatschappij, mens & natuur, kunst & cultuur, sport 
& bewegen en koken.  
Voor sommige vmbo-leerlingen werkt de Entree-route beter. Deze route, die we in 
samenwerking met ROC Mondriaan vormgeven, start met een voorbereidend jaar (V-Entree) 
en gevolgd door een jaar Entreeklas. De Entree-opleiding leidt tot een Entree-diploma. Met het 
Entree-diploma kunnen leerlingen uitstromen naar een MBO-opleiding, niveau 2. Het 
vakkenpakket bestaat uit Nederlands, rekenen, Engels, loopbaan & burgerschap, kunst en 
cultuur, loopbaanoriëntatie, sociale vaardigheden, sport & bewegen en koken. Daarnaast lopen 
de leerling stages bij erkende leerbedrijven.  
Voor leerlingen die beide leerroutes niet kunnen volgen, realiseren we een maatwerktraject. 
Een dergelijk traject biedt een mix van stage (praktijk) en les (theorie). Doel is om de 
leerlingen gemotiveerder te krijgen voor school en om hen weer terug te kunnen plaatsen in 
de oorspronkelijke leerroute of anders te begeleiden naar arbeid.  
 
 
Profiel praktijkafdeling Profiel vmbo-afdeling 
Uitstroom naar (beschutte) arbeid of Entree-
opleiding 

Uitstroom naar vervolgopleiding MBO-2, 3 of 4 

Leren in en van praktische situaties die op 
school worden aangeboden, sociaal leren 

Profiel Economie & Ondernemen met de 
mogelijkheid om keuzevakken uit andere 
profielen te volgen 

Veel individuele aandacht om elke leerling zo 
goed mogelijk te begeleiden op alle gebieden, 
onder andere door de inzet van 
lerarenondersteuners 

Inzet van een jongerencoach uit de Jeugdzorg 
voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben om te kunnen (blijven) leren op school 
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3. Onderwijs 
 
3.1 Aanbod 
Het onderwijsaanbod is afgestemd op de uitstroomperspectieven van de verschillende 
doelgroepen. Voor het vmbo geldt dat er gewerkt wordt met een volledig vmbo-curriculum. 
Daarbij is een samenwerking aangegaan met St. Paul College om ook het examenprogramma 
te kunnen bieden. De praktijkafdeling werkt met een onderwijsprogramma gericht op het 
Eigen Initiatiefmodel (EIM). Het onderwijsprogramma gaat uit van leren in de praktijk waarbij 
leerlingen in verschillende situaties leren meer verantwoordelijkheid te dragen en 
oplossingsgericht te handelen. In alle vakken, ook de reguliere, zijn de stappen van het Eigen 
Initiatiefmodel verwerkt 
 
De vmbo-afdeling wordt uitgebreid met de theoretische leerweg. Vanaf schooljaar 2019-2020 
start er een brugklas vmbo-tl. Daarmee breidt Pleysier College Oosterbeek haar aanbod uit 
naar volledig vmbo. De praktijkafdeling is bezig met de opzet van projectonderwijs als 
onderdeel van het onderwijsprogramma.  
 
Op de vmbo-afdeling wordt Burgerschap momenteel in de brugklas en de tweede klas 
vormgegeven via de vakken Mens & Natuur, Mens & Maatschappij en door middel van de 
methode Tumult. In de bovenbouw gebeurt dit via Tumult en bij maatschappijleer. In de 
Entree-opleiding is er een apart vak voor burgerschap. Omdat we niet helemaal tevreden zijn 
over Tumult onderzoeken we of we een nieuwe, geïntegreerde methode kunnen vinden die, 
met name, meer inzet op burgerschapsvorming.  
 
Op de vmbo-afdeling werken we met de referentieniveaus voor rekenen en taal. Voor rekenen 
wordt in de eerste en de tweede klas gewerkt aan de vier domeinen van niveau 1F. In de 
derde en vierde klas volgen dan de vier domeinen van 2F. Voor taal werken we elk jaar aan de 
vier domeinen van niveau 2F (mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid 
en taalverzorging). Ieder leerjaar heeft daarbij een opbouw in niveau. Als een leerling het 
vmbo verlaat, beheerst hij of zij 2F voor zowel rekenen als taal. 
 
Op de praktijkafdeling wordt ook gewerkt met de referentieniveaus, maar dan geïntegreerd in 
de vakken. Aan de hand van de referentieniveaus wordt bekeken wat voor een individuele 
leerling haalbaar is; dit staat beschreven in het OPP van de leerling. 
 
3.2 Zicht op ontwikkeling 
Hoewel er altijd al goed zicht was op de ontwikkeling van de leerlingen van beide afdelingen 
van Pleysier College Oosterbeek, werken we de komen de jaren aan het nog eenduidiger en 
systematischer verzamelen van gegevens. Met deze gegevens monitoren we de voortgang van 
de leerlingen en stellen we de doelen bij om leerlingen te blijven uitdagen het hoogst haalbare 
uit zichzelf te halen. 
 
Wanneer een leerling start op Pleysier College Oosterbeek, stelt een van de 
gedragswetenschappers, na vier tot zes weken, in samenspraak met de leerling en zijn of haar 
ouders een OPP op. Dit OPP is de basis voor het werkplan waarin de doelen per periode 
opgenomen worden. Dit werkplan wordt samen met de leerlingen gemaakt. Drie keer per jaar 
worden de doelen geëvalueerd en besproken met de leerling en zijn of haar ouders. Hierdoor 
krijgt een leerling zicht op zijn of haar leer- en ontwikkelingsproces, maar vooral ook op de 
eigen invloed hierop. Als het nodig is, worden de doelen aangescherpt en de lesstof aangepast. 
Hierdoor krijgt elke leerling een onderwijsprogramma op maat. De werkplannen dienen als 
uitgangspunt voor de leerling- en klassenbesprekingen. 
Voor de komende jaren gaan we aan de slag met een digitaal portfolio voor leerlingen. We 
willen namelijk niet alleen de gegevens over de leerlingen verzamelen maar juist ook met hen. 
Het portfolio past bij een leven lang leren; het bereidt leerlingen voor leersituaties buiten 
school om en hoe daarvan de resultaten ‘te oogsten’. In een portfolio kunnen alle talenten van 
een leerling aandacht krijgen, niet alleen de schoolse. Dat past bij de ontwikkelingen die 
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Pleysier College Oosterbeek voor zichzelf ziet: een transparante leeromgeving bieden die niet 
begrensd wordt door de muren van de school. Bovendien kan in het digitale portfolio ook het 
LOB-paspoort opgenomen worden. 
 
Er zijn verschillende mensen in school betrokken bij de leer- en ontwikkelingsprocessen van 
leerlingen. Natuurlijk speelt de mentor (m/v) een belangrijke rol als spil in het proces. De 
mentor geeft de meeste lessen en kent daardoor zijn leerlingen erg goed. Hij bouwt een relatie 
op met zijn leerlingen die zich daardoor gezien en gewaardeerd kunnen voelen. Hij is bekend 
met de problematiek van de leerlingen en weet daarmee om te gaan. Hij stelt samen met de 
leerlingen de werkplannen op en sluit daarmee nauw aan op het ambitieniveau uit het OPP. 
Voor leerlingen, en ouders, is de mentor het eerste aanspreekpunt op school. Wanneer een 
leerling meer nodig heeft, signaleert de mentor dit en meldt dit bij een van de 
gedragswetenschappers. 
De gedragswetenschappers zijn verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van leerlingen. Dat 
betekent dat zij bij aanvang ervoor zorgen dat elke leerling in een klas komt passend bij zijn 
niveau en problematiek. Wanneer aanpassingen nodig zijn gedurende de schoolloopbaan van 
een leerling, hetzij in school dan wel in samenwerking met externe partners, dan ondernemen 
de gedragswetenschappers hierop actie. 
De gedragswetenschappers observeren de leerlingen individueel en in de groep. Zij adviseren 
de docenten over hun omgang met de leerlingen om optimaal onderwijs te kunnen verzorgen 
en ondersteunen hun daarbij. Zij zijn als lid van de Commissie voor de Begeleiding betrokken 
bij alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Beide afdelingen kennen ook de functie van achterwacht (m/v). De achterwacht op het vmbo 
is onder meer  bedoeld voor leerlingen die tijdelijk niet in de les kunnen zijn. Hij helpt 
leerlingen om zichzelf (weer) te reguleren zodat terugkeer naar (bij voorkeur) de eigen klas 
mogelijk is. Wanneer leerlingen opvallen, meldt de achterwacht dit bij een 
gedragswetenschapper. Op de praktijkafdeling vervullen de afdelingscoördinator en de 
gedragswetenschapper de rol van achterwacht. Leerlingen worden tijdelijk opgevangen 
wanneer de docent handelingsverlegen is. Na overleg over de aanpak keert de leerling vaak 
weer terug naar de eigen klas. 
Op het vmbo start vanaf schooljaar 2019-2020 een onderwijskundig begeleider. Zij houdt zicht 
op de verschillende methodes, ondersteunt docenten bij didactische vraagstukken – (mede) 
aan de hand van het Directe Instructie Model (DIM), adviseert over de didactische ontwikkeling 
van leerlingen en ontwikkelt (mede) taal- en rekenbeleid. 
 
Als het bijstellen van het werkplan niet leidt tot de verwachte resultaten of als een leerling 
uitvalt op zijn gedrag, dan leidt dit tot bespreking van de leerling. Om te beginnen is er op de 
vmbo-afdeling een intern zorgoverleg waarbij de gedragswetenschappers en 
afdelingscoördinatoren de leerlingen bespreken. Wanneer nodig schuiven daarbij de mentor, 
de achterwacht, de jongerencoach (OJA), onderwijskundig begeleider en/ of de directeur aan. 
Op de praktijkafdeling is er ook continue afstemming tussen docenten, gedragswetenschapper 
en afdelingscoördinator om leerlingen te monitoren, alleen op een andere wijze. 
De Commissie voor de Begeleiding (CvB) richt zich op Pleysier College Oosterbeek enerzijds op 
plaatsingsvraagstukken. Daarbij wordt nauw contact onderhouden met het hoofd 
Leerlingzaken van Pleysier College. Daarnaast worden in de CvB de leerlingen besproken die 
de interne zorg overstijgen. 
Om de afstemming met externen te regelen en (dreigende) thuiszitters te bespreken, vindt 
meerdere keren per jaar het zogenaamde JES-overleg plaats (Jeugdhulpverlening en School). 
Daarbij zijn vanuit school de directeur (voorzitter) aanwezig en de betreffende 
gedragswetenschappers. Daarnaast bestaat het JES-overleg uit schoolmaatschappelijk werk, 
de jeugdarts, leerplichtambtenaar en het samenwerkingsverband ZHW. 
 
3.3 Didactisch handelen 
Zowel op de vmbo-afdeling als op de praktijkafdeling wordt het OPP gebruikt om individuele 
werkplannen op te stellen. Dit gebeurt in samenwerking met de leerlingen en overleg met de 
ouders, voor ambitieuze doelen die passen bij de mogelijkheden van de leerling. Elke docent 
en lerarenondersteuner werkt op basis van dit werkplan. Zo ontstaat er onderwijs op maat. 
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Drie keer per jaar evalueren we de werkplannen met de leerlingen en hun ouders om de 
ontwikkeling te monitoren en de doelen eventueel aan te scherpen. 
 
Omdat de kwaliteit van het onderwijs continu de aandacht heeft, werken beide afdelingen met 
het Directe Instructie Model (DIM). Op de vmbo-afdeling wordt dit model de komende tijd 
opnieuw geïmplementeerd. De praktijkafdeling begeleidt de docenten in het werken met DIM 
volgens De Zes Rollen Van De Leraar. 
Het didactische model is enerzijds de leidraad voor docenten en lerarenondersteuners om hun 
lessen en begeleiding vorm te geven. Voor leerlingen biedt het houvast dat alle lessen op 
dezelfde leest geschoeid zijn. Hierdoor wordt hun leren ‘geautomatiseerd’ en kunnen docenten 
differentiëren om meer uitdaging te creëren voor de leerlingen die sneller ontwikkelen en extra 
aandacht te geven aan de leerlingen die achterblijven. Anderzijds geeft een didactisch model 
handvatten voor de (blijvende) professionalisering van het team, zowel door trainingen als 
door collegiale consultatie. De onderwijskundig begeleider monitort op de vmbo-afdeling de 
implementatie onder meer door klassenbezoeken en individuele gesprekken. 
 
3.4 Extra ondersteuning 
Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig buiten het reguliere 
onderwijsprogramma om. Voor vmbo-leerlingen die (tijdelijk) niet in staat blijken om een van 
de vmbo-leerwegen dan wel de Entree-opleiding te volgen, realiseren we een maatwerktraject. 
Een dergelijk traject biedt een mix van stage (praktijk) en les (theorie). Doel is om de 
leerlingen gemotiveerder te krijgen voor school en om hen weer terug te kunnen plaatsen in 
de oorspronkelijke leerroute of anders te begeleiden naar arbeid. 
 
Daarnaast bieden we momenteel NT2 aan, via een gespecialiseerde organisatie, aan leerlingen 
die eigenlijk ISK-onderwijs zouden moeten volgen. Ook hebben we een dyslexieprotocol voor 
leerlingen die dat betreft. 
 
3.5 Toetsing en afsluiting 
Op beide afdelingen is de toetsing zowel methode-gebonden als methode-onafhankelijk. Op de 
vmbo-afdeling wordt de Cito-vvo afgenomen. Bij de brugklassers start dat aan het begin van 
het schooljaar met een 0-meting. Verder krijgen brugklas, 2e en 3e klas een jaarlijkse 
eindmeting. Op de praktijkafdeling worden twee keer per jaar de Cito-toetsen voor vso Arbeid/ 
Pro afgenomen en een keer per jaar Cito Leren Leren. Daarnaast wordt op beide afdelingen 
twee keer per jaar de SCOL gescoord voor elke leerling door de mentor. 
De methode-gebonden toetsen worden op beide afdelingen volgens de jaarplanning 
afgenomen. 
  
De leerlingen van de praktijkafdeling hebben de mogelijkheid om af te sluiten met IVIO-
examens. De leerlingen die uitstromen naar werk met banenafspraak of naar beschut werk, 
ontvangen een getuigschrift vso Arbeidsgericht en een transitiedocument. Voor de examinering 
op vmbo basis- en vmbo kader-niveau werkt Pleysier College Oosterbeek middels een 
symbiose-overeenkomst samen met St. Paul College in Den Haag. De vmbo-leerlingen sluiten 
de avo-vakken af via de Staatsexamens VSO en St Paul College examineert de beroepsgerichte 
vakken. Hiertoe worden betrokken leerlingen als extraneus bij St Paul ingeschreven. 
Naast het vmbo-traject is er ook het Entree-traject. De Entree-opleiding vindt plaats binnen 
Pleysier College Oosterbeek. Diplomering gebeurt door ROC Mondriaan waarna toeleiding naar 
mbo of arbeid plaatsvindt. 
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4. Schoolklimaat 
 
4.1 Veiligheid 
Op Pleysier College Oosterbeek is veel aandacht voor veiligheid in en om de school. Wij nemen 
daarbij als uitgangspunt het Pleysierbrede veiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Pleysier 
College. In dat plan staan de gedragscodes en –regels beschreven ten aanzien van allerlei 
soorten incidentsituaties. 
Jaarlijks wordt de veiligheidsmonitor afgenomen onder alle leerlingen, docenten en 
lerarenondersteuners. Wanneer dat nodig of wenselijk is, zorgt de uitslag daarvan voor 
aanscherping van het veiligheidsbeleid en de uitvoering ervan. Jaarlijks volgt het team een 
agressie-regulatietraining gericht op het voorkomen van agressie en geweld, maar waar ook 
wordt geoefend met (fysiek) ingrijpen. Het doel is dat iedereen zich veilig voelt op de werkplek 
en weet wat de afspraken zijn. 
 
Op Pleysier College Oosterbeek is een werkgroep Veiligheid. Die is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het Pleysierbeleid maar ook voor het signaleren van wat op Pleysier College 
Oosterbeek nodig is en daar uitvoering aan geven. Voorlopig bestaat deze werkgroep uit de 
directeur en de twee afdelingscoördinatoren. Wanneer nodig worden de 
gedragswetenschappers ook uitgenodigd om mee te denken.  
Met elkaar hebben we afgesproken wanneer we iets tot ‘incident’ bestempelen. Ook de 
categorieën ‘agressie’ en ‘geweld’ hebben we benoemd.  Op die manier kunnen we op 
objectieve gronden vaststellen en handelen. We registreren incidenten, geweld en agressie in 
Magister om een objectief beeld te hebben van wat er op school gebeurt en ons beleid daar 
eventueel op aan te passen. 
 
De dagelijkse veiligheid is gebaseerd op de continue aanwezigheid van de mentoren bij hun 
leerlingen, ook gedurende de pauzes. Daardoor is er steeds interactie met de leerlingen en 
weten zij zich gezien. 
 
4.2 Pedagogisch klimaat 
Pleysier College Oosterbeek werkt voortdurend aan een goed pedagogisch klimaat. Daarbij 
staat steeds de vraag centraal welke omstandigheden nodig zijn zodat leerlingen in veiligheid 
hun eigen verantwoordelijkheid (leren) nemen en zelfstandig taken kunnen verrichten.  
De vmbo-leerlingen zijn ingedeeld op leeftijd en niveau. Er is een achterwacht op de afdeling 
die een belangrijke rol heeft in het voorkomen van escalaties. De achterwacht kent immers alle 
vmbo-leerlingen en spreekt ze voortdurend over hun (goede) gedrag. Daarmee kan hij in een 
vroeg stadium ingrijpen bij eventuele escalaties.  
De praktijkleerlingen zitten zoveel mogelijk in de klas met leerlingen die een vergelijkbare 
aanpak vragen. Hierdoor kan de aanpak per klas afgestemd worden op de specifieke 
behoeften. 
 
Het dagelijks reilen en zeilen op school wordt bepaald door een zgn. dagroutine die iedereen in 
de school volgt, zowel de docenten en leraarondersteuners als de leerlingen. Leerlingen 
worden door hun mentoren hierin continu begeleid. Wanneer het nodig is, vragen we ouders 
op school zodat we kunnen samenwerken aan de pedagogische ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Voor de komende periode heeft de school de ambitie om te onderzoeken of er een pedagogisch 
programma is dat naast vorm ook inhoud geeft aan de pedagogische ontwikkelingen die de 
school wil bereiken. Denk daarbij aan (onderzochte) programma’s als PBS (Schoolwide Positive 
Behavior Support), Herstelrecht (Restorative Justice) of Vreedzame School. Het doel is daarbij 
om een nog duidelijker pedagogisch klimaat te creëren dat bovendien goed overdraagbaar is 
op nieuwe collega’s waardoor de eenheid in pedagogisch handelen makkelijk te bereiken is. In 
dat onderzoek worden de verschillen tussen de afdelingen meegenomen. 
Voor de onderbouw vmbo worden Rots&Water-trainingen gegeven, voor de bovenbouw worden 
de mogelijkheden voor het implementeren van het programma TOPs! Onderzocht. 
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De vmbo-afdeling is in 2018 gestart met een pilot waarbij jeugdhulpverlening in school is, het 
Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA). Concreet is er een jongerencoach van Jeugdformaat, 
een van de jeugdhulpverleningsorganisaties in de regio Haaglanden fulltime in school aan het 
werk. Het doel hiervan is intensieve, specialistische begeleiding van geselecteerde leerlingen 
om voortijdig schooluitval te voorkomen.  
Door middel van individuele trajecten stuurt de jongerencoach gedragsverandering, waardoor 
leerlingen beter kunnen meedraaien in de klas. Dit verhoogt de motivatie van deze leerlingen 
en meer leerlingen zullen dus met een diploma uitstromen. Daarnaast zorgt de inzet van het 
Onderwijs Jeugdhulp Arrangement ervoor dat het pedagogisch-didactisch klimaat wordt 
versterkt op de vmbo-afdeling. 
De gemeente Den Haag zet vanaf 2020 middelen in om structureel jeugdhulpverlening in de 
school in te zetten op basis van het model van deze pilot. 
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5. Kwaliteitszorg en ambitie 
 
5.1 Kwaliteitszorg 
Kwaliteitszorg is een belangrijk middel bij het realiseren van onze missie. Het stelt ons in staat 
om de kwaliteit van ons onderwijs zichtbaar te maken en verder te ontwikkelen. Kwaliteitszorg 
omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee wij als school de onderwijskwaliteit bewaken 
en verbeteren. Als team brengen wij de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart en 
stemmen het onderwijsleerproces daarop af. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen 
nauwlettend en koppelen de behaalde resultaten aan de voor de leerling gestelde doelen. 
Evalueren is daarbij belangrijk, want juist door te kijken naar wat wel en niet goed gaat, kan 
de aanpak of het beleid verbeterd worden. 

Het koersplan 2019-2023 geeft de koers aan voor de komende vier jaar. Het beschrijft de 
gezamenlijk gekozen thema’s en daaraan gekoppelde onderzoeksvragen vanuit onze missie en 
maatschappijbeeld De missie hebben wij vertaald in dit schoolplan en uitgewerkt in een 
jaarplan. Eens per 4 jaar evalueren het bestuur en de scholen het koersplan met de daaraan 
gekoppelde schoolplannen en formuleren de werkpunten voor de komende 4 jaar. 

De school werkt het schoolplan uit in een jaarplan (zie bijlagen) en het bestuur werkt dit uit in 
een bestuursjaarplan. Deze plannen evalueren we twee keer per jaar, op deze wijze volgen wij 
ook of we in lijn blijven met het koersplan, schoolplan en dus welke resultaten er zijn behaald.  

De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. In overleg 
met het College van Bestuur stelt de directeur de ambities en doelstellingen vast en stuurt 
vanuit integraal leiderschap de realisatie van de uitgezette koers aan en legt hierover 
verantwoording af. 

Pleysier heeft een matrix van kwaliteitsindicatoren en normering samengesteld. Aan de hand 
van deze matrix vindt de beoordeling plaats (zie bijlagen). Daarnaast hebben de scholen 
aanvullend eigen indicatoren geformuleerd. Alle kwaliteitsindicatoren met de daaraan 
gekoppelde normeringen zijn opgenomen in het dashboard van de school. Met het team van 
Pleysier College Oosterbeek wordt op de verschillende studiedagen een of meerdere 
indicatoren uitgelicht en besproken. 

Een belangrijk kwaliteitsaspect is de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen van 
het team. De gedragswetenschapper ondersteunt het team bij het vertalen van zorg- en 
onderwijsbehoeften in pedagogisch handelen en ontwikkelt hierop samen met de leden van het 
School Management Team beleid. Op de vmbo-afdeling ondersteunt de onderwijskundig 
begeleider het team in didactisch handelen en ontwikkelt hierop samen met de leden van het 
School Management Team beleid. De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt in de driehoek 
thuis, jeugdhulp en school. De schooldirecteur stuurt de kwaliteit van het onderwijs aan vanuit 
onderwijskundig leiderschap.  

Het systeem van leerlingenzorg bevat een aantal evaluatiemomenten. Er vinden drie keer per 
jaar leerlingbesprekingen plaats waarin de ontwikkeling van de individuele leerling wordt 
geëvalueerd. De ontwikkeling van de leerling wordt tijdens de oudergesprekken die driemaal 
per jaar plaatsvinden met ouders besproken. Naast de leerlingbesprekingen vinden ook 
groepsbesprekingen per leerjaar plaats, waarin de praktijkvakken centraal staan. Naar 
aanleiding van de leerlingbesprekingen wordt in het School Management Team het 
onderwijsaanbod geëvalueerd en eventueel bijgesteld.  

Jaarlijks wordt de kwaliteit van het onderwijs in relatie tot de voor de leerlingen opgestelde 
ontwikkelingsperspectieven geëvalueerd door de einduitstroom, de tussentijdse uitstroom, de 
realisatie van de ontwikkelingsperspectieven en de bestendiging nader te analyseren. Deze 
analyses vormen een input voor schoolbrede evaluatie en bijstellingen in beleid. De kwaliteit 
van het onderwijskundige beleid evalueren we aan de hand van de matrix kwaliteitindicatoren 
en normering. Deze matrix bestaat uit een normering voor de leergebiedspecifieke 

https://wij-leren.nl/onderwijsleerproces.php
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ontwikkelingsgebieden en de niet-leergebiedspecifieke ontwikkelingsgebieden (zoals sociaal- 
emotionele ontwikkeling en Leren leren). Deze evaluaties vinden plaats in januari en juli.  

Driemaal per jaar vindt een managementgesprek plaats tussen het College van Bestuur (CvB) 
en de directeur van de school. Tijdens deze gesprekken bespreken we de voortgang en 
behaalde resultaten uit het jaarplan. Ook bespreken we de ontwikkelingen op personeels- en 
financieel gebied. De relevante sturingsinformatie wordt van tevoren centraal opgesteld. 
Jaarlijks evalueren we de voortgang en resultaten uit het koersplan 2019-2023 in het 
directieteam en het bestuursoverleg. Het CvB overlegt maandelijks met het directieteam. 
Daarnaast overlegt het CvB wekelijks met de staf in het bestuursoverleg (kwaliteit, personeel 
en financiën). Tijdens deze overleggen worden ontwikkelingen besproken en laat het CvB zich 
adviseren.  

Op schoolniveau vinden de gesprekken over deze onderwerpen parallel aan de hierboven 
geschetse planning plaats in het School Management Team. Op de school vergadert de 
directeur wekelijks met de afdelingscoördinatoren; zij vormen namelijk gezamenlijk het School 
Management team. Voorts wordt er overleg gevoerd met de andere geledingen in school in 
diverse samenstellingen (directeur, coördinatoren, onderwijskundig begeleider, 
gedragswetenschapper commissie voor de begeleiding). Uit deze verschillende overleggen 
worden agendapunten meegenomen voor de teamvergaderingen. 

Periodiek vindt er op school een thematische vergadering plaats, die is gekoppeld  aan 
onderwijsinhoudelijke onderwerpen en het jaarplan. Op de studiedagen worden 
onderwijsinhoudelijke onderwerpen diepgaander besproken. Tijdens studiedagen vindt tevens 
intervisie plaats. 

Een nadere uitwerking van de kwaliteitszorg is terug te vinden in de volgende documenten:  
- Kwaliteitsbeleid van het Pleysier College juni 2019 
- De matrix van het Pleysier College kwaliteitsindicatoren en normering  
- Handleiding op intern toezicht 

 
5.2 Personeel 
Goed onderwijs start met bekwame en professionele docenten en lerarenondersteuners. De 
coördinatoren van beide afdelingen observeren regelmatig in de lessen en spreken met hun 
teamleden. Zij hebben dus goed zicht op hun mensen. Zij voeren functioneringsgesprekken 
volgens de richtlijnen die het bestuur gegeven heeft. Elke medewerker heeft een POP op basis 
waarvan hij of zij gericht scholing kan krijgen. Nieuwe medewerkers krijgen extra begeleiding 
om snel thuis te raken in het onderwijs dat we bieden en vooral ook in de manier waarop dat 
vorm en inhoud krijgt. 
 
De schoolleiding van Pleysier College Oosterbeek bestaat uit een directeur en twee 
afdelingscoördinatoren, een voor de vmbo-afdeling en een voor de praktijkafdeling. Alle drie de 
functies worden door vrouwen vervuld. De drie gedragswetenschappers op school zijn 
vrouwen. Het onderwijsteam bestaat voor de helft uit vrouwen en de andere helft uit mannen. 

Bekwame medewerkers zijn de belangrijkste sleutel voor goed onderwijs. In de huidige tijd is 
het voor scholen een uitdaging om voldoende bekwame docenten te werven. Het werven van 
gekwalificeerd personeel is daarom een continu proces. Op verschillende manieren wordt 
Pleysier College Oosterbeek onder de aandacht gebracht van mogelijk geïnteresseerde 
kandidaten.  
Er is een docentenprofiel opgesteld. Met kandidaten die binnen dit profiel passen wordt een 
uitgebreide procedure gestart, waarbij zowel de kandidaat als de school zich een reëel beeld 
kunnen vormen van elkaar en samen de afweging kunnen maken of Pleysier College 
Oosterbeek een passende werkplek is. Met kandidaten die (nog) niet over de juiste 
bevoegdheid beschikken, wordt een scholingstraject afgesproken. 

We zetten in op bekwame docenten die opbrengstgerichte lessen verzorgen, waarbij goed 
wordt omgegaan met de specifieke problematiek van onze leerlingen. De docenten stralen 
natuurlijk gezag uit en bieden een krachtige, veilige en uitdagende leeromgeving, zodanig dat 
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alle leerlingen zich gewaardeerd voelen. Het handelen is gericht op een optimale leer- en 
ontwikkelklimaat voor de leerlingen. Docenten zijn ook mentor en in deze rol verantwoordelijk 
voor hun mentorleerlingen op het gebied van onderwijs en leerlingenzorg. Eigenaarschap, 
samenwerken, van elkaar leren en professionalisering is belangrijk.  

Binnen het team is er veel aandacht voor de professionele ontwikkeling van de medewerkers. 
Het scholingsplan wordt opgesteld op basis van de jaarlijkse evaluaties. Scholing gebeurt 
veelal in teamverband, maar ook op individuele basis. Iedere medewerker heeft toegang tot de 
Pleysier-academie (e-learning). In deze academie is een breed scala aan cursussen 
beschikbaar voor alle functionarissen binnen de school.  
Tijdens wekelijkse teambijeenkomsten is er ruimte voor intervisie, zijn er werkgroepen actief 
die zich richten op specifieke aspecten van het onderwijs, wordt er in teamverband 
samengewerkt om op deze manier van elkaar te leren, aan een (nieuw) thema te werken of te 
oefenen met (nieuwe) vaardigheden. Deze werkwijze zorgt ook voor het versterken van het 
teamverband. 
 
5.3 Verantwoording en dialoog 
Pleysier College Oosterbeek kent twee leerlingenraden, een voor elke afdeling. Deze 
leerlingenraden mogen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het MT over zaken die 
leerlingen aangaan, zoals aankleding van de school, sportactiviteiten, ideeën voor de kantine. 
De directeur is aanwezig bij de leerlingenraadvergaderingen. 
Een van de Oosterbeekmedewerkers is lid van de Pleysierbrede MR. Verder is er een deelraad 
op Pleysier College Oosterbeek zelf. 
 
Op de website, in de schoolgids en via nieuwsbrieven wordt verslag gedaan van zaken die 
spelen op school en leggen we verantwoording af over wat we bereiken met ons onderwijs. 
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6. Financiën   
 
6.1 Sponsor- en overige aanvullende gelden 
Om extra activiteiten binnen de school mogelijk te maken zoekt het Pleysier College naar 
aanvullende financiële middelen. In het verleden werden onder meer subsidies verleend door 
de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Delft en Fonds 1818. Pleysier College Oosterbeek 
maakt tot en met schooljaar 2019-2020 gebruik van een door de gemeente Den Haag 
aangevraagde ESF-subsidie om de arbeidstoeleiding te versterken. 
De school maakt geen gebruik van sponsoring. 
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7. Overzicht 
 
Domein Hoofdstuk Bijbehorende documenten 

 
 
Onderwijsproces (OP) 

3.1 Aanbod  - Jaarplan 
- Schoolgids 
- SOP 
- Handleiding zorgstructuur 
- Handleiding Toetsing en 

beoordeling 
 

 
 

3.2 Zicht op ontwikkeling 

3.3 Didactisch handelen 

3.4 Extra ondersteuning 

3.5 Toetsing en afsluiting 

 
 
Schoolklimaat (SK) 

4.1 Veiligheid - Jaarplan 
- Schoolgids 
- SOP 
- Veiligheidsplan 
- Arbobeleid 
- Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling 
- Anti-pestprotocol 
- Beleid schorsen en verwijderen 
 

4.2 Pedagogisch klimaat 

 
 
Kwaliteitszorg en ambitie 
(KA) 

5.1 Kwaliteitszorg - Jaarplan 
- Functiehandboek 
- Ziekteverzuimprotocol 
- Mobiliteitsbeleid 
- Functiebouwwerk 
- Procedure functionerings- en 

beoordelingsgesprekken  
- Team ontwikkelplan 
- Kwaliteitsbeleid Pleysier College 
- Werkverdelingsplan  
- Schoolgids 
 

5.2 Personeel 

5.3 Verantwoording en dialoog 

Financiën 6.1 Sponsoring en aanvullende 
gelden 
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