
 

Pleysier College, Den Haag zoekt een:  

Beleidsmedewerker HR, 32 uur 

 

Organisatie 

Het Pleysier College is een ambitieuze organisatie 

voor voortgezet speciaal onderwijs op algemeen 

bijzondere grondslag voor jongeren van 12-20 

jaar. Onder de stichting vallen de Pleysier Colleges 

Delft, Transvaal, Westerbeek, Zefier en 

Zoetermeer. Elke school heeft haar eigen populatie 

en daarmee ook haar eigen aanpak. Binnen het 

Pleysier College vinden bijna 700 leerlingen een 

plek en werken er ongeveer 170 medewerkers. 

Wij werken vanuit de principes verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie. Het 

primaire proces staat hierbij centraal: het gaat om de leerling en de docent. 

Verantwoording en verantwoordelijkheid leggen we zo laag mogelijk in de organisatie 

met sturingskracht voor de directeuren. Er is een gezamenlijk koersplan 2019-2023 

ontwikkeld met de thema’s zelfvertrouwen, eigenaarschap, zelfredzaamheid en realistisch 

toekomstbeeld. 

Op het bestuursbureau is een vacature ontstaan voor beleidsmedewerker HR.  

 

De beleidsmedewerker die wij zoeken: 

● Initieert nieuw personeelsbeleid of onderdelen daarvan. 

● Vertaalt organisatiebeleid naar HR beleid en ondersteunt in de uitvoering. 

● Adviseert de directie en bestuur op HR-gebied. Dit geldt voor trajecten op basis 

van wet- en regelgeving, maar ook op het gebied van het vastgestelde of 

afgesproken (HR)-beleid en geeft mede uitvoering aan de punten van de RI&E. 

● Adviseert de directie over de ontwikkeling en het aansturen van hun 

medewerkers. Dit kan gaan om het functioneren van medewerkers, maar ook het 

sturen op de ontwikkeling van die medewerkers op basis van hulpvragen van 

leidinggevenden. Uiteraard ligt bij vroegsignalering ook vaak het initiatief bij de 

beleidsmedewerker zelf. De beleidsmedewerker is dus vraagbaak, adviseur, 

begeleider en zo nodig bemiddelaar en moet snel kunnen schakelen. 

● Ondersteunt bij werving & selectie, bij personeelsvoorzienings-vraagstukken en 

adviseert bijvoorbeeld over op te stellen profielen. 

● Adviseert over functioneringsgesprekken, beoordelingen, opleidingen. Kort 

gezegd: de beleidsmedewerker HR adviseert op het gebied van inzet van elk 

bestaand personeelsinstrument. Daarbij heb je een netwerk in en kennis van de 

opleidingenmarkt en weet deze adequaat in te zetten. 

● Verzorgt rapportages en adviezen onder andere op het gebied van in- door en 

uitstroom van personeel, van ziekteverzuim, mogelijke knelpunten en te 

organiseren oplossingen. 

● Controleert de mutaties en verzorgt correspondentie die hiermee samenhangt. Je 

werkt nauw samen met de collega’s van de financiële administratie. 

Je profiel 

Je hebt hbo werk- en denkniveau, een relevante opleiding 

en minimaal 3 jaar ervaring als bijv. HR-adviseur of 

beleidsmedewerker. Daarnaast heb je actuele kennis van 

wet- en regelgeving (cao PO is een pré). Je hebt ruime 

ervaring met het ontwikkelen en toepassen van 

personeelsbeleid. Je weet decentrale behoeften van de 

locaties te vertalen naar een centraal gemene deler en 

daarop te acteren. Je hebt overtuigingskracht en bent een 

stevige adviseur, mede gesterkt door je kennis en 

ervaring. Uiteraard ben je integer, communicatief sterk, 

organisatiesensitief en vernieuwend.   



 

 

Wat bieden wij jou 

● inschaling conform Cao PO in schaal 11. Het salaris bedraagt minimaal € 2.643,- 

en maximaal € 4.861,- bij een fulltime dienstverband;  

● ruime ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze stichting;  

● een ambitieuze uitdaging met veel regelruimte; 

● zeer zelfstandige functie;  

● flexibiliteit in werktijden en werkdagen; 

● vrij in de schoolvakanties;  

● prettige samenwerking met de directeuren van de Pleysier Colleges en de 

collega’s op het bestuursbureau. 

 

Sollicitatieprocedure 

Je kunt jouw motivatiebrief en CV richten aan het College van Bestuur t.a.v. mw. M. 

Veldhuis, m.veldhuis@pleysier.nl. We zien jouw reactie graag uiterlijk 6 maart tegemoet.  

Gesprekken 1e ronde 18 maart van 13.00 uur tot 17.00 uur 

                  2e 
 ronde 25 maart van 13.00 uur tot 17.00 uur 

                  Arbeidsvoorwaardengesprek op maandag 30 maart 13.00 uur 
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