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Inleiding 

In het voorjaar van 2019 hebben alle medewerkers van het 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 vorm in de praktijk. 

De school is vrij om de thema’s te kiezen met bijbehorende onderzoekvragen die passen bij de 

fase waarin de school zich bevindt en het meeste recht doen aan de ontwikkeling van de 

leerlingen 

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 

onderzoeksvragen waar wij ons de komende planperiode op gaan richten op Pleysier College 

Zefier.  

Dit schoolplan is mede tot stand gekomen op basis van de teambrede schoolevaluaties in mei 

2019. Speciale dank gaat uit naar de deelraad en MR-lid, die actief meegewerkt hebben en op 

15 juli 2019 ingestemd hebben met dit schoolplan.  

 

Den Haag, 15 juli 2019 

 

Nathalie Pravda 

Directeur 

 

 

Het schoolplan is 16 juli 2019 vastgesteld door het bestuur van het Pleysier College. 

 

Marije Veldhuis-van den Broek 

College van Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Zie Koersplan Pleysier College 2019-2023 “iedere jongeren zijn eigen toekomst”  



 

 

  

3 

 

 

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 
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. 

 

De komende planperiode staat in het teken van de volgende onderzoeksvragen: 

Zelfvertrouwen 

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

innemen in de maatschappij? 

Eigenaarschap 

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

ontplooien tot volwassenen die functioneren in onze maatschappij? 

Verantwoordelijkheid nemen 

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

Pleysier College Zefier biedt onderwijs aan leerlingen die in behandeling zijn bij Youz, Centrum 

voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie voor Den Haag en omstreken. Ook bieden wij in 

samenwerking met Youz een specifiek programma voor schoolfobische leerlingen.    

Leerlingen volgen in principe onderwijs op onze school gedurende de periode van behandeling. 

Het specifieke karakter van Pleysier College Zefier wordt voor een groot gedeelte bepaald door 

de relatief korte verblijfsduur van leerlingen. Mede omdat instroom van leerlingen gedurende 

het gehele schooljaar plaatsvindt, volgt iedere leerling een individueel onderwijsprogramma. 

Dit programma wordt – in samenhang met de ondersteuningsbehoefte - afgestemd op de 

specifieke onderwijsvraag van de leerling. Voor iedere leerling bespreken wij, samen met 

ouders en leerling, naar welk eindniveau en welke vervolgbestemming we toe werken. Dit 

leggen we vast in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling. In de aan dit OPP 

gekoppelde onderwijs- en begeleidingsplannen beschrijven wij in concrete doelen en afspraken 

hoe wij stapsgewijs het ontwikkelingsperspectief gaan realiseren. In perioden van twaalf 

weken wordt de voortgang van de leerling gemonitord en met de leerling en ouders besproken.  

Op Pleysier College Zefier bieden wij onderwijs op niveau vmbo basis, kader en theoretisch, 

havo en vwo binnen het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Door de grote diversiteit in 

mogelijkheden van onze leerlingen werken we toe naar verschillende vervolgbestemmingen. Er 

zijn leerlingen die hun onderwijs vervolgen op een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs. 

Er zijn ook leerlingen die uitstromen naar het mbo, soms met diploma en soms ook zonder 

diploma. Voor die laatste groep leerlingen hebben we een specifiek programma met o.a. IVIO-

certificering, om de overstap naar het mbo niveau 1 t/m 3 mogelijk te maken. Tot slot zijn er 

ieder jaar weer leerlingen die het beste tot hun recht komen binnen arbeidsmatige 

dagbesteding.  

Na beëindiging van de behandeling worden de leerlingen geschakeld naar een passend 

vervolgtraject.  
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Overzicht 
 

Domein Onderwerp  Bijbehorende 
documenten 

1  

 

Onderwijsproces (OP) 

1.1 Aanbod   ● Schoolgids 
● SOP 
● Systeem van LLNzorg 
● Beleid CvdB 

● Werkdocument 
● Beleid toetsing 
● Beleid OPP/BP/OP 
● Dyslexiebeleid 
● 4 sleutels zichtbaar in 

de klas  
● Muzieksysteem/ 

prikkel-
verwerkingprotocol 

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 
● Veiligheidsplan 
● Organigram Veiligheid 
● ARBO- beleid (RI&E) 

● Protocol medisch 
handelen 

● Contactpersoon/Vertrou
wenspersoon 

● Beleid schorsen en 
verwijderen 

● Timeout protocol 

● Meldcode huiselijk 
geweld en 
kindermishandeling 

● Anti-pestprotocol 
● WinWin kaarten 
● Incidentenregistratie 

● Magister logboek 
● Veiligheidsmonitor 
● Exitvragenlijst 

2.2 Pedagogisch 
klimaat 
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Kwaliteitszorg en 
ambitie (KA) 

3.1 Kwaliteitszorg  ● Missie en Koersplan 
● Schoolplan 
● Jaarplan 
● TOP en POP 
● Kwaliteitsbeleid Pleysier 

College 

● MR statuut 
● Deelraad statuut 
● Leerlingenraad statuut  

3.2 Kwaliteitscultuur  

3.3 Verantwoording en 
dialoog 
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Personeel 

  ● Ziekteverzuim protocol 

● Mobiliteitsbeleid 
● Procedure F- en B-

gesprekken 
● Beleid coaching 
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1 Onderwijs 
 

1.1. Aanbod 

Op Pleysier College Zefier bieden we onderwijs op de niveau’ s vmbo basis/kader, vmbo tl, 

havo en vwo. Leerlingen met uitstroomprofiel mbo niveau 1 t/m 3 kunnen IVIO certificaten  

behalen. Voor vmbo tl leerlingen geldt dat kan worden toegewerkt naar het behalen van 

(deelcertificaten) tl diploma. Voor vmbo basis/kader, havo en vwo leerlingen kan worden 

toegewerkt naar het behalen van deelcertificaten. Voor leerlingen met havo en vwo niveau 

maken wij gebruik van IVIO@school, onderwijs op afstand.  

 

Naast de vakken nederlands, engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, geschiedenis en 

biologie bieden wij de volgende praktijkvakken: consumptieve techniek, beeldende vorming, 

lichamelijke oefening, ICT en loopbaan begeleiding.  

 

In een geïntegreerd programma besteden wij aandacht aan de leergebiedoverstijgende doelen: 

leren leren, leren taken uitvoeren, leren functioneren in sociale situaties en ontwikkelen van 

een persoonlijk toekomstperspectief. Ook werken wij aan de 21eeuwse vaardigheden: 

samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT- geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, 

communiceren en sociale en culturele vaardigheden. Voor leerlingen met de 

uitstroombestemming mbo niveau 1 t/m 3 bieden wij een stageprogramma. 

 

 
 

1.2. Zicht op ontwikkeling 

Het OPP speelt een centrale rol in het cyclisch proces van planmatig handelen in ons onderwijs. 

Een afgeleide van het OPP zijn het onderwijsplan en het begeleidingsplan van de leerling die 

wij in een cyclus van 12 weken opstellen en evalueren.   

In het OPP, begeleidingsplan en onderwijsplan leggen wij vast aan welke onderwijsdoelen, 

21eeuwse vaardigheden en leergebiedoverstijgende vaardigheden de leerling gaat werken.  

In de komende planperiode werken wij verder aan het integrale karakter en juiste afstemming 

tussen OPP, begeleidingsplannen en onderwijsplannen. Onze ambitie voor deze planperiode 

bestaat uit de implementatie van het leerlingportfolio van VO content waarin wij de door de 

leerling verworven 21eeuwse vaardigheden en de leergebieoverstijgende vaardigheden 

inzichtelijk maken.  

 

1.3 Didactisch handelen 

Pleysier College Zefier hanteert het didactisch model “4 sleutels tot een effectieve les”. Hierbij 

staan de volgende 4 sleutels centraal; 1. Leerdoel 2. De kortste weg naar Rome 3. Afstemming 

en 4. Actieve betrokkenheid.  

Onze ambitie voor de komende planperiode is volledige implementatie van de didactische 

methode. Hierbij willen wij, rekening houdend met de niet homogene samenstelling van onze 
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klassen, zowel uitdagend en effectief onderwijs realiseren als de mogelijkheid bieden om in 

eigen tempo aan een individueel programma te werken.  

 

 

1.4 Extra ondersteuning 

De extra ondersteuning voor onze leerlingen, geïnitieerd vanuit de Commissie voor de 

Begeleiding, met onder andere  de input van docenten, leerlingcoach en de behandelaar van 

Youz, ziet er als volgt uit. Daar waar nodig voor de leerling zetten wij individuele 

ondersteuning in door een onderwijsassistent. Bij leerlingen met een dyslexieverklaring bieden 

wij dyslexieondersteuning. Wanneer leerlingen ondersteuning nodig hebben bij de transitie van 

(s)bo naar onze school plaatsen wij de leerlingen in de structuurgroep en hebben die leerlingen 

gedurende de hele dag les bij dezelfde AVO docent. Ook leerlingen die een programma nodig 

hebben met zomin mogelijk prikkels en die leswisselingen niet aankunnen, bieden wij een 

plaats in de structuurgroep. Vanuit de structuurgroep vindt – zodra dit mogelijk is- de overstap 

naar een van de reguliere klassen van de Zefier plaats. Voor de leerlingen die deelnemen aan 

het Schoolfobieprogramma van Youz, bieden wij de mogelijkheid de schoolgang op te bouwen 

in de OP (Opbouw Programma) klas. Ook deze leerlingen stromen, zodra dit mogelijk is, door 

naar één van de reguliere klassen.  

In de afgelopen planperiode zijn wij gestart met het ontwikkelen en inzetten van instrumenten 

bij leerlingen die moeite hebben met prikkelverwerking. Onze ambitie voor de komende 

planperiode bestaat uit volledige implementatie van de prikkelverwerkingsinstrumenten binnen 

onze school.  

 

1.5 Toetsing en afsluiting 

Wij krijgen zicht op de leerontwikkeling van de leerling door de leerling te volgen door o.a. 

regelmatig toetsen af te nemen. We werken met onze methode-gebonden toetsen en de niet-

methode gebonden toetsen van Cito en IVIO Onze eindtoetsing vindt plaats met de 

Staatsexamens.  

Voor deze planperiode hebben wij de ambitie om voor de individuele leerling een systeem te 

ontwikkelen waarbij wij de verworven leergebiedoverstijgende vaardigheden kunnen toetsen 

en de opbrengsten inzichtelijk kunnen maken. Hierbij streven wij ernaar van iedere leerling de 

voortgang inzichtelijk te maken middels de onderwijsplannen, begeleidingsplannen en 

leerlingportfolio. Hierbij geeft een wekelijkse leerlijn op maat voor iedere leerling richting en  

het geeft een beter overzicht van eventuele voor- en achterstanden van de leerling. 
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2 Schoolklimaat 
 

2.1 Veiligheid 

Sociale veiligheid ligt aan de basis van ontwikkeling en leren. Dit zien wij speciaal terug bij 

onze leerlingen voor wie die basisveiligheid in het verleden- vaak- niet geboden is. 

Welbevinden van onze leerlingen maar ook van de medewerkers heeft daarom onze constante 

aandacht. Wij hanteren actief veiligheidsbeleid, beschreven in ons Veiligheidsplan waarin wij 

alle procedures rondom de verschillende veiligheidsthema’s hebben vastgelegd.  Wij hebben 

het certificaat Veilige School en werken blijvend aan het behoud van dit certificaat. 

In ons Veiligheidsplan is o.a. ons anti-pestbeleid opgenomen. In de lijn van dit beleid, hebben 

wij een gecertificeerde anti-pestcoördinator aangesteld. Daarnaast hebben wij een 

Veiligheidscoördinator die zich constant actief bezig houdt met dit onderwerp. In de schoolgids, 

op de website en in onze school is duidelijk zichtbaar wie onze contactpersoon is waar signalen 

over onveiligheid door leerlingen, ouders en medewerkers gemeld kunnen worden. Wij hebben 

gecertificeerde BHVers die gedurende de gehele week op school aanwezig zijn. Meerdere 

malen per jaar houden wij ontruimingsoefeningen. Pleysier College Zefier hanteert de 

Meldcode huiselijk geweld. 

Om goed te kunnen volgen hoe wij het doen ten aanzien van de veiligheid brengen wij 

verschillende veiligheidsaspecten in kaart en hanteren hierbij de PDCA-cyclus. Zo registreren 

wij onze incidenten en evalueren en analyseren die incidenten en komen vervolgens tot nieuwe 

planvorming ten aanzien van ons veliligheidsbeleid. Jaarlijks bevragen wij leerlingen en 

medewerkers naar hun veiligheidsbeleving middels de veiligheidsmonitor. Alle vertrekkende 

leerlingen bevragen wij nogmaals op dit onderwerp via de Exitvragenlijst. Naar  aanleiding van 

die uitkomsten maken wij een analyse die wederom aan de basis ligt van de nieuw op te 

stellen plannen rondom het thema veiligheid. 

Ten aanzien van de veiligheidsbeleving en het uitzetten van beleid neemt de Leerlingenraad 

een steeds groeiende positie in. Zo heeft de leerlingenraad een actieve rol gehad in het 

medevormgeven van onze waarden. In de komende planperiode willen wij de leerlingenraad 

nog nauwer betrekken bij ons veiligheidsbeleid.  

In de afgelopen planperiode lieten de uitslagen van de veiligheidsmonitor geen risicogebieden 

zien. Speciaal trots zijn wij op de uitslagen rondom de volgende gebieden; leerlingen voelen 

zich veilig bij ons op school, goede score wederzijds begrip voor anders zijn (onze leerlingen 

denken na over gevoel van anderen en geven aan zich rot te voelen als iemand verdrietig is)  

Het is onze ambitie voor de komende planperiode om nog meer aandacht te schenken aan het 

welbevinden van onze leerlingen. Problematiek kan en is bij onze leerlingen veelal reden van 

verminderd welbevinden. Toch willen wij werken- binnen onze invloedssfeer-  aan een groter 

welbevinden door inzetten van de WinWin-methodiek en in ons onderwijsprogramma meer 

aandacht te besteden aan groepsopdrachten om de groepscohesie te vergroten. 
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2.2 Pedagogisch klimaat 

Pleysier College Zefier maakt gebruik van het pedagogisch model WinWin, werken aan 

verantwoordelijk gedrag”. We hebben gekozen voor dit model omdat deze methode oog heeft 

voor elke individuele leerling en passend/ afgestemd is op de individuele leerling.  

De implementatie van de WinWin-methodiek zorgt ervoor dat de ordeverstoringen in de klas 

verminderen, de leeropbrengst omhoog gaat en de leerlingen meer verantwoordelijkheid 

nemen voor hun gedrag in de klas en daarbuiten. De methode zorgt dat de docent in staat is 

om de ordeverstoring van een leerlingen te kunnen categoriseren, hij/zij leert de positie te 

herkennen van waaruit de leerling het gedrag laat zien om vervolgens preventieve acties 

hiertegen te kunnen inzetten. De docent leert middels het 3 pijlersgesprek 1. te (h) erkennen, 

2. samen met de leerling tot gedragsafspraken te komen en 3. afspraken te maken met de 

leerling over de consequenties wanneer de leerling zich niet aan de afspraken houdt. Hierdoor 

vergroten wij de zelfverantwoordelijkheid van de leerling ten aanzien van zijn gedrag. Wij 

betrekken de leerling in het vinden van de oplossing en bij het maken van afspraken. 

In de komende planperiode werken wij aan de verbreding en verdieping van de inzet van dit 

pedagogisch model door deze op te nemen in het OPP, begeleidingsplan en het onderwijsplan.  

 

 

 

 

  



 

 

  

10 

3 Kwaliteitszorg en ambitie 
 

Kwaliteitszorg 

 

Inleiding 

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 (zie bijlage 2) en het bestuur werkt dit uit in 

een bestuursjaarplan. Deze plannen evalueren we twee keer per jaar, op deze wijze volgen wij 

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 (zie bijlage 1 van het Kwaliteitsbeleid). Daarnaast 

hebben de scholen aanvullend eigen indicatoren geformuleerd. Alle kwaliteitsindicatoren met 

de daaraan gekoppelde normeringen zijn opgenomen in het dashboard van de school. 

 

Verantwoording en dialoog 

 

Pleysier College Zefier heeft de ambitie in de komende planperiode voorgedragen te worden 

voor het predicaat goed, dit om vervolgens te kunnen door ontwikkelen naar excellent.  

https://wij-leren.nl/onderwijsleerproces.php
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Jaarlijks wordt de kwaliteit van het onderwijs in relatie tot de voor de leerlingen opgestelde 

ontwikkelingsperspectieven geëvalueerd door de 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). Deze evaluaties vinden plaats in januari 

(tussenevaluatie) en mei.  

 

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. 

 

Kwaliteitscultuur 

Pleysier College Zefier werkt vanuit een professionele cultuur waarbij onze professionals 

verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren van waaruit zij zich verbonden voelen 

met de school en haar missie.  

In onze professionele cultuur is er vertrouwen in wat de leiding doet. Het team bestaat uit 

spelers en geen toeschouwers, iedereen doet mee. Wij leren door fouten en reflectie en zijn 

niet op zoek naar schuldigen. Wij hebben het binnen de school over de ' perfecte fout’. Het 

gehele team denkt, leert en werkt samen.  

Onze ambitie voor de komende planperiode ligt in de groei en vergroting van het 

eigenaarschap van de professional. Het gaat dan om het werken met 

besluitvormingsprocedures, wij willen groeien naar “de  uitvoerder beslist”. We werken nu nog 

vaak door consensus te bereiken bij allen en nog weinig door draagvlak te creëren bij 

relevante deskundigen. 

In de afgelopen planperiode zijn wij gestart met de “Spiegelei-methode”- een binnenkring die 

onderzoek doet en presenteert aan de buitenkring. Een methode waarop nieuwe ideeën vorm 

krijgen binnen de school. Wij willen in de komende planperiode vorm geven aan PLG’s 

(Professionele Leergemeenschappen) van waaruit onderzoek en ontwikkelingen voortkomen 

voor de kwaliteitsontwikkelingen van Pleysier College Zefier. Wij willen daarmee een groei 

doormaken van positionele hiërarchie naar professionele hiërarchie. 
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4. Personeel 

Om kwaliteit blijvend uitgangspunt te laten zijn is constante ontwikkeling en scholing van elke 

professional binnen Pleysier College Zefier een voorwaarde. Alle docenten hebben een 

relevante onderwijsbevoegdheid of zijn bezig die te behalen. Ook de directie is gericht op het 

behalen van bevoegdheden en doorlopende ontwikkeling. Jaarlijks wordt op teamniveau, naar 

aanleiding van de Jaarplan, in de TOP (Team Ontwikkel Plan) vastgelegd welke scholing 

gevolgd wordt om de ambities uit het Jaarplan te behalen. De nadruk ligt hierbij niet aan iets 

nieuws te beginnen als het oude nog niet geímplementeerd is.  Elke medewerker heeft een 

POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) waarin is vastgelegd hoe de medewerker blijvend werkt aan 

de eigen professionele ontwikkeling. In de bespreking met elke medewerker over de weektaak 

worden de afspraken vastgelegd over de individuele professionalisering.  

Startende medewerkers krijgen begeleiding tijdens de inwerkperiode van een L12-docent. 

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid van coaching op het gebied van professionalisering.  

De directeur voert functionerings- en beoordelingsgesprekken volgens de vastgelegde 

afspraken van het Pleysier College.  

De Pleysier Academie (ons e-learning platform), intervisie en ondersteuning vanuit het HCO 

blijven wij de komende planperiode inzetten als middelen om als individuele professionals en 

als team in het geheel te groeien.  

Evenwichtige verdeling man/ vrouw. De leidinggevende functies op de Zefier wordt 100% door 

vrouwen ingevuld.  

 

5. Financiën  

Sponsoring en 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, de Europese Unie en Fonds 1818. De school 

maakt geen gebruik van sponsoring. 

 

 

 

 

 

 


