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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 onderzoeksvragen  geven we de missie in de praktijk vorm. 
1

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 wij hebben gemaakt voor de beleidsperiode 

2019-2023 en is tot stand gekomen middels gesprekken binnen alle geledingen van de school.  

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 

Westerbeek  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 

 

Marcel Groeneweg 

directeur  

 

 

Het schoolplan is 18 juli 2019 vastgesteld door het bestuur van het Pleysier College. 

 

Marije Veldhuis-van den Broek 

College van Bestuur 
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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 onderzoeksvragen  
2

 

De volgende vier thema’s centraal staan centraal binnen de gehele organisatie: 

 

Zelfvertrouwen 

Jongeren die zich competent voelen zijn in 

staat om te (blijven) leren, te reflecteren op 

zichzelf en om te gaan met veranderingen. 

Eigenaarschap 

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 

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.  

Realistisch toekomstbeeld 

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. 

 

 

Onderzoeksvragen 

De school gaat deze planperiode met de onderstaande onderzoeksvragen aan de slag. 

 

Zelfvertrouwen 

Hoe richten wij ons onderwijs zo in dat onze leerlingen met vertrouwen hun plaats kunnen 

innemen in de maatschappij? 

2
 Zie het Koersplan voor een verdere uitwerking. 
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Realistisch toekomstbeeld 

Hoe geven wij leerlingen inzicht in hun (on)mogelijkheden zodat zij met een voor hen 

realistisch toekomstbeeld de wereld in gaan? 

Eigenaarschap 

Hoe stimuleren wij bij onze leerlingen hun zelfredzaamheid en eigenaarschap zodat zij zich 

ontplooien tot volwassenen die functioneren in onze maatschappij? 

Zelfredzaamheid 

Hoe leren we leerlingen adequate oplossing- en leerstrategieën toe te passen, zodat zij 

zelfredzaam zijn? 

Presenteren 

Hoe geven we leerlingen inzicht in hun communicatiestijl en geven we ze 

communicatievaardigheden mee, zodat zij zichzelf in de maatschappij adequaat 

presenteren? 

Verantwoordelijkheid nemen 

Hoe leren wij leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelen? 
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Schoolprofiel 

Pleysier College Westerbeek biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 12 

t/m 20 jaar. Alle leerlingen hebben mavo, havo of vwo-niveau. De leerlingpopulatie 

van onze school bestaat uit leerlingen met specifieke onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften. Vrijwel alle leerlingen hebben zowel thuis, als op school 

en in vrije situaties gedragsproblemen. Alle leerlingen hebben een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en voldoen derhalve aan de criteria voor toelating 

op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. 

Veel leerlingen op onze school hebben een stoornis in het autistisch spectrum (ASS), 

maar ook leerlingen met andere problematiek behoren tot de leerlingpopulatie. Vaak 

komt autisme voor in combinatie andere gedragsproblematiek of 

ontwikkelingsstoornissen. Regelmatig is eveneens sprake van leerstoornissen. 

De leerlingen hebben een basisschooladvies op minstens mavo, havo en vwo niveau. 

Leerlingen verlaten Pleysier College Westerbeek tussen hun 16e en 20e jaar. De 

meeste leerlingen stromen uit naar het mbo, hbo en een kleinere groep stroomt uit 

naar de universiteit. 

Brugklassen op een andere locatie 

Het schoolgebouw aan de Kootwijkstraat is specifiek ingericht voor de leerlingen van 

de brugklassen. De leerlingen volgen gymlessen in het gebouw aan de Asmansweg. 

 

 

 

  

 

5 



 

Overzicht 

 

Domein Onderwerp Bijbehorende documenten 

1  

 

Onderwijsproces (OP) 

1.1 Aanbod  ● Schoolgids 

● SOP 

● Systeem van LLNzorg 

● Beleid Commissie voor de Beg. 

● Werkdocument 

● Beleidsdocument toetsing 

● Toetskalender 

● Beleid OPP/WP 

● Dyslexiebeleid 

● Onderwijskundig beleid 

1.2 Zicht op ontwikkeling 

1.3 Didactisch handelen 

1.4 Extra ondersteuning 

1.5 Toetsing en afsluiting 

2  

 

Schoolklimaat (SK) 

2.1 Veiligheid ● Schoolgids 

● SOP 

● Contactpersoon/Vertrouwens- 

  persoon 

● Beleid schorsen en verwijderen 

● Timeout protocol 

● Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling 

● Anti-pestprotocol 

2.2 Pedagogisch klimaat 

3  

 

Kwaliteitszorg en 

ambitie (KA) 

3.1 Kwaliteitszorg ● Jaarplan 

● Teamontwikkelplan (TOP) 

● Persoonlijk ontwikkelplan (POP) 

● Koersplan Pleysier College 

2019-2023 

● Kwaliteitsbeleid Pleysier College 

3.2 Kwaliteitscultuur 

3.3 Verantwoording en dialoog 
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Personeel 

 ● Functiehandboek 

● Ziekteverzuimprotocol 

● Mobiliteitsbeleid 

● Procedure Functionerings- en 

beoordelingsgesprekken 
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Financiën 

 

 

Sponsoring en aanvullende gelden 
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1 Onderwijs 

 

1.1 Aanbod 

Pleysier College Westerbeek biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 12 t/m 20 jaar. 

Alle leerlingen hebben een mavo, havo of vwo-niveau.  Veel leerlingen hebben een vorm van 

autisme of hebben om andere redenen extra ondersteuning nodig. De school biedt alle 

profielen aan. 

Ambitie 

 

Op onze school wordt door veel docenten op een traditionele manier les gegeven. We willen 

schoolbreed vaker en meer lessen  op een andere manier aanbieden. Hiermee bedoelen we dat 

we meer willen inzetten op (vakoverstijgende) projecten die ook klas- of leerjaar overstijgend 

kunnen zijn. Op deze manier bereiden we onze leerlingen beter voor op het vervolgonderwijs. 

Ze leren daarnaast ook andere vaardigheden zoals samenwerken, verantwoording nemen en 

probleemoplossend werken. We zijn hier al mee begonnen middels de jaarlijkse NaSk- 

projectdagen.  

 

Op dit moment lopen onze leerlingen sporadisch stage. Onze ambitie is om alle 3 mavo  en 4 

mavo stage te laten lopen en daarnaast ook individuele leerlingen van de havo en vwo klassen 

deze kans te bieden. In algemene zin is de stage bedoeld om de leerlingen, naast het behalen 

van hun diploma, (nog) beter voor te bereiden op vervolgonderwijs en/of hun 

maatschappelijke toekomst. Er is gekozen voor de mavo omdat een stage goed passend is in 

de voorbereiding op het eindexamen-onderdeel “Oriëntatie op leren en werken”, en een 

eventuele MBO-vervolgopleiding. Daarnaast is het ook goed voor de persoonlijke ontwikkeling 

van de leerlingen.  

 

Leerlingen moeten op school bij de schoolvakken een vooraf vastgesteld niveau bereiken om 

hun diploma te kunnen halen. Om inzicht te krijgen in het huidige niveau ten opzichte van het 

gewenste, te behalen niveau worden op onze school toetsen ingezet. Met behulp van 

resultaten van toetsen kun je immers zien wat de leerling voldoende beheerst en wat niet. Op 

die manier kun je sturen in datgene dat de leerling moet leren. Wij vinden dat de toetsen en 

de resultaten ervan nog beter kunnen bijdragen aan het leerproces en het leerresultaat. Per 

niveau kan door middel van opdrachten en toetsen inzichtelijk gemaakt worden hoe de leerling 

op dit niveau scoort. Aan de hand van de uitkomsten kan het ontwikkelproces van de leerling 

gericht gestuurd worden. De methode RTTI kan onze leerlingen hierbij helpen. De letters staan 

voor Reproductie, Toepassingsgericht I , Toepassingsgericht II en Inzicht.  
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We willen bij alle theorievakken met de RTTI methode werken. RTTI brengt scherp en 

transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart. RTTI maakt de 

leerprocessen van leerlingen inzichtelijk en werkt binnen de school als motor voor 

onderwijsontwikkeling. Met RTTI wordt iedere evaluatie formatief. Het evaluatiemoment, een 

opdracht/toets, als tastbaar begin- en eindpunt van het leerproces, levert direct een concrete 

diagnose op voor de school, sectie, team, mentor, docent als leerling. Als  leerlingen weten op 

welke onderdelen zijn uitvallen, of juist goed scoren, dan kan dat hun resultaten positief 

beïnvloeden omdat zij dan bewust bekwaam kunnen worden. De implementatie van deze 

methode vergt enige jaren. 

 

 

 

1.2 Zicht op ontwikkeling 

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) speelt op onze school een centrale rol in het cyclische 

proces van planmatig handelen bij het onderwijs. Gedurende het onderwijsleerproces wordt de 

ontwikkeling van de leerling nauwkeurig gevolgd met behulp van voortgangsregistratie. 

Het ontwikkelingsperspectief geeft aan wat de school verwacht dat de leerling gaat leren op 

school en naar welke uitstroombestemming toegewerkt wordt. De verschillende onderdelen 

van het OPP omschrijven het onderbouwde perspectief van de leerling, waar de school met het 

onderwijs aan de leerling naar toewerkt. 

Alle leerlingen hebben een ontwikkelperspectief. Dit OPP is gedurende de hele schoolperiode de 

leidraad voor de leerling. Het OPP is gekoppeld aan de werkplannen, die samen met/door de 

leerlingen zelf opgesteld worden. Het OPP wordt minstens 3 keer per schooljaar besproken, 

hierdoor hebben we dus altijd zicht op de ontwikkeling. 

De voortgang van de leerling wordt in kaart gebracht door methodegebonden toetsen en 

methode-onafhankelijke toetsen, de CITO-VVO en de TOA. Ook de sociaal-emotionele 

ontwikkeling wordt in kaart gebracht met de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL). 

Daarnaast wordt  Magister intensief gebruikt om de voortgang in kaart te brengen en te 

volgen.  

De leerlingen krijgen 4 keer per jaar een cijferrapport mee naar huis. Na de rapporten vinden 

oudergesprekken plaats. 
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1.3 Didactisch handelen 

 

Team- en specifieke expertise: 

Al onze medewerkers hebben expertise op het gebied van het lesgeven aan leerlingen die een 

specifieke aanpak nodig hebben. 

Specifieke expertise bij teamleden/delen van het team: 

-       Inzet van meerdere medewerkers op niveau Master SEN 

-       Vakkennis op 1ste en 2de
 graads niveau 

-       Kennis van psychologie en orthopedagogiek 

 Het docententeam is inmiddels vertrouwd te werken met drie methodes: 

Geef me de 5 van Colette de Bruin; een praktische methodiek voor het omgaan met mensen 

met autisme. 

Korte Lontjes: 99 tips voor omgaan met jongeren in de klas van Hans Kaldenbach betreffende 

het omgaan met leerlingen met een andere ondersteuningsbehoefte dan autisme. 

 De 4 sleutels voor een effectieve les van Fred Kramer en Theo Wildeboer. 
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1.4 Extra ondersteuning 

Als het nodig is wordt – in overleg met de ouders  - voor een individuele leerling extra 

ondersteuning of begeleiding binnen of buiten de school ingezet. Dit wordt opgenomen in het 

handelingsdeel van het OPP. Voorbeelden zijn: 

- aanvullende hulp met plannen en huiswerk (aftekenlijst, map met leerstoflijnen, 

checken bij ouders), 

- aanpassingen in didactiek (werken op computer, L2S, tijdsverlenging, uitstel, 

werkvermindering), 

- extra vakken of vak op hoger niveau ter motivatie, 

- remedial teaching (of onderzoek door RTer) 

- gesprekken met de pedagoog, 

- lesobservaties door pedagoog of gedragswetenschapper, 

- melding bij anti-pestcoördinator (en aanpak die volgt), 

- verkort rooster (om op- of af te bouwen ) 

- naast externe behandeling, extra stage naast of tijdens school (ter motivatie). 

 

 

1.5 Toetsing en afsluiting 

 

De voortgang van de leerling wordt in kaart gebracht door methodegebonden toetsen en 

methode-onafhankelijke toetsen zoals de CITO-VVO. De leerlingen krijgen 4 keer per jaar een 

cijferrapport mee naar huis.  

 

Onze leerlingen behalen hun diploma middels het staatsexamen. Het staatsexamen bestaat uit 

2 verplichte onderdelen: het centraal examen en het college-examen. 

Voor de meeste vakken bestaat het college-examen uit een schriftelijk en een mondeling deel.  
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2 Schoolklimaat 

 

2.1 Veiligheid 

Onze school hecht grote waarde aan een veilige leer-en werkomgeving. Uiteraard hebben wij 

een veiligheidsplan, met hierin gemaakte afspraken en protocollen rond veiligheid. Daarnaast 

is er beleid rond de sociale veiligheid opgesteld en hebben wij een anti-pestcoördinator. Onze 

school heeft het certificaat Veilige School. Gedurende de schooldag is er altijd toezicht. 

Onderbouwleerlingen blijven tijdens de pauzes op het schoolplein. 

 

 

2.2 Pedagogisch klimaat 

 

Onze school staat voor een veilige en gestructureerde school waar leerlingen kunnen zijn wie 

ze zijn op basis van gelijkwaardigheid. De leerlingen kunnen hun sterke kanten ontdekken en 

hun didactische en sociale capaciteiten ontwikkelen. Wij bieden handvatten voor een 

vervolgopleiding. Ons streven is dat onze leerlingen het dagelijks leven beter gaan begrijpen 

en op een positieve manier kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Dit bereiken we door 

hier iedere dag doelgericht aan te werken. Bij het vormgeven van ons pedagogisch klimaat 

hanteren wij een aantal pedagogische kernwaarden. We doen het goed wanneer we de 

leerlingen leren: - verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de samenleving (burgerschap) te 

nemen - eigen keuzes te maken en hier verantwoordelijkheid voor te nemen - opkomen voor 

zichzelf zonder daarbij de autonomie van anderen te schaden - zich te verplaatsen in de ander 

en ander met respect te benaderen - eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.  

 

De aan de school verbonden pedagogen zijn dagelijks op de werkvloer te vinden. Zij kunnen 

door medewerkers ingeschakeld worden wanneer leerlingen, klassen of docenten extra 

ondersteuning nodig hebben. Pedagogen voeren ook individuele gesprekken met leerlingen. 

We werken met gedragswetenschappers. Zij zijn – als lid van de Commissie voor de 

Begeleiding - verantwoordelijk voor het OPP en daarom nauw betrokken bij de mentoren.  

Daarnaast zijn er drie coördinatoren leerlingzaken.  
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Omdat we alle leerlingen doeltreffend willen monitoren en ook preventief willen kunnen 

handelen, heeft elke leerling een plaats in de leerlingdriehoek: mentor, gedragswetenschapper 

en coördinator leerlingzaken. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en 

ouders. De gedragswetenschapper blijft, in principe, de gehele loopbaan van  leerling de regie 

op het ontwikkelingsperspectief van dezelfde  leerling houden. De coördinator leerlingzaken 

houdt het gedurende het schooljaar het overzicht over het hele ontwikkelingsproces van de 

leerling.  Zeer regelmatig  vinden de leerlingdriehoekgesprekken plaats. Dit is een overleg 

waarin gesproken wordt over cijfers, overgang, profielkeuze, de thuissituatie en de sociaal 

emotionele zaken die spelen rondom de leerlingen. In de leerlingdriehoek wordt o.a. besproken 

of het wenselijk is een pedagoog, de RT-er, de lerarenondersteuner, de SMW Plus of externe 

hulpverlening in te zetten bij een leerling of een klas. Het OPP is de leidraad.  
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3 Kwaliteitszorg en ambitie 

 

3.1 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 erg belangrijk als het gaat om kwaliteitszorg, want juist door te 

kijken naar wat wel en niet goed gaat, kan de aanpak of het beleid verbeterd worden. 

  

4 jarige cyclus 

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. 

  

1 jarige cyclus 

De school werkt het schoolplan uit in een jaarplan. 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. Voor een uitgebreidere beschrijving van beide cycli verwijs ik 

naar “Handleiding op intern toezicht” 

  

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. 

  

Criteria voor beoordeling van de resultaten 

Pleysier heeft een matrix van kwaliteitsindicatoren en normering samengesteld. Aan de hand 

van deze matrix vindt de beoordeling plaats.  Alle kwaliteitsindicatoren met de daaraan 

gekoppelde normeringen zijn opgenomen in het dashboard van de school. 

  

Het systeem van leerlingenzorg bevat een aantal evaluatiemomenten. Er vinden drie keer per 

jaar klassenbesprekingen plaats waarin de ontwikkeling van de individuele leerling wordt 

geëvalueerd. De ontwikkeling van de leerling wordt tijdens de oudergesprekken die driemaal 
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per jaar plaatsvinden met ouders besproken. Naast de klassenbesprekingen worden de 

(individuele) leerlingen regelmatig besproken in de leerlingdriehoek 

gedragswetenschapper-coördinator leerlingzaken- mentor. 

  

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 kwaliteitsindicatoren 

en normering. Deze matrix bestaat uit een normering voor de leergebied specifieke 

ontwikkelingsgebieden en de niet- leergebied specifieke ontwikkelingsgebieden (zoals sociaal- 

emotionele ontwikkeling en Leren leren). 
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3.2 Kwaliteitscultuur 

 

De komende jaren ligt er voor ons, net als voor alle andere scholen, een uitdaging om 

voldoende medewerkers te hebben. Voor elke klas willen wij een goede leraar, voor elke school 

willen wij goede ondersteuning. 

 Wij realiseren ons dat het een lastige opdracht is om, terwijl er steeds minder leraren zijn, de 

juiste mensen op de juiste plek te krijgen en te behouden. Om dit toch te realiseren, 

investeren wij in goede werving en selectie. Wij onderzoeken ook de mogelijkheden om meer 

zij-instromers voor het (voortgezet) speciaal onderwijs te enthousiasmeren. Nieuwe collega’s 

worden goed ingewerkt en begeleid, zodat zij met zelfvertrouwen en voldoende deskundigheid 

aan de slag kunnen. Onze school investeert in MBO en HBO stagiaires. Pleysier College 

ondersteunt medewerkers die hun bevoegdheid willen  verwerven door hun opleiding 

(gedeeltelijk) te financieren. 

  

 

  

Van onze medewerkers verwachten wij dat zij met elkaar een leerklimaat op de scholen 

creëren waarbinnen leerlingen uitgenodigd worden tot ontwikkeling te komen.  De leraren 

stemmen hun didactisch handelen af op de behoefte van de groepen en individuele leerlingen. 

Hierbij wordt de balans gezocht tussen de goede ondersteuning en didactisch aantrekkelijke 

lessen.  
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3.3 Verantwoording en dialoog 

 

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 personeel en 

financieel gebied. De relevante sturingsinformatie wordt van te voren 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.  

 

4 Personeel 

 

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 de 

school onder de aandacht gebracht van mogelijk geïnteresseerde kandidaten. Met kandidaten 

die (nog) niet over de juiste bevoegdheid beschikken, wordt een scholingstraject afgesproken. 

De thema’s die centraal staan gelden niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de 

medewerkers. Wij willen werken in een professionele cultuur, waarin professionals hun 

verantwoordelijkheid nemen, en hier ook ruimte voor krijgen, voor de aan hen toebedeelde 

taken. Dit geldt voor iedereen in de school. Wij willen daarom zo samenwerken dat iedereen de 

ruimte ervaart om zoveel mogelijk het eigenaarschap voor eigen werken en taken vorm te 

geven. 

Wij willen graag bekwame docenten, die opbrengstgerichte lessen verzorgen, waarbij goed 

wordt omgegaan met de specifieke vraag van onze leerlingen. De docenten stralen natuurlijk 

gezag uit en bieden een krachtige, veilige en uitdagende leeromgeving, zodanig dat 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.  
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Nieuwe medewerkers worden ingewerkt en begeleid door een ervaren docent.  Andere 

disciplines binnen de school, waaronder de gedragswetenschappers, worden ook betrokken. 

Indien nodig krijgen nieuwe medewerkers extra coaching aangeboden. 

Binnen het bestaande 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 een school.  

Iedere medewerker geeft jaarlijks aan waar hij/zij aan gaat werken wat betreft de individuele 

professionalisering.  

De leden van de STAF (directeur,  adjunct en coördinator) bezoeken met regelmaat de lessen. 

Deze bezoeken leveren input voor ondersteuning van docenten en/of het team. Indien nodig 

zal er extra ondersteuning worden gerealiseerd. Daarnaast is er de mogelijkheid van coaching 

door een bovenschoolse coach op het gebied van professionalisering. Indien nodig kan er ook 

externe coaching worden ingezet. 

 

Bij de samenstelling van de schoolleiding wordt gestreefd naar een evenredige 

vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. De schoolleiding omvat 2,8 FTE bestaande uit 2 

mannen (een directeur en een coördinator) en 1 vrouw (adjunct-directeur).  

 

 

 

5 Financiën 

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, de Europese Unie en Fonds 1818. 

De school maakt geen gebruik van sponsoring. Aan alle ouders/verzorgers vragen wij een 

ouderbijdrage. 

 

 

17 


