
Pleysier College Transvaal, Den Haag 

zoekt een:  

Directeur, 0.8-1.0 fte 

 

Organisatie 

Het Pleysier College Transvaal is één van de vijf 

scholen van de bestuurlijke eenheid het Pleysier 

College. 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. 

 

Het Pleysier College – voortgezet speciaal onderwijs cluster 4, voor leerlingen van 12 t/m 

20 jaar, zoekt een verbindende directeur. De school heeft een Praktijk-stroom met 50 

leerlingen en een Vmbo-afdeling met 100 leerlingen. Leerniveaus, ambities en 

mogelijkheden van de leerlingen variëren en daarmee ook hun ontwikkelingsperspectief 

en het daaraan gekoppelde onderwijsprogramma. De school biedt de uitstroomprofielen 

vervolgonderwijs en arbeid. De leerlingen kunnen zich kwalificeren door middel van het 

vmbo- of Entree-diploma. Om diplomering op vmbo-basis en kaderniveau te realiseren 

werkt de school samen met een reguliere VO-school.  

 

De directeur die wij zoeken: 

● heeft passie voor de leerlingen;  
● heeft een heldere visie op (speciaal) onderwijs en draagt deze actief binnen de 

kaders van de missie van het Pleysier College uit; 

● weet de kwaliteit van onze school te verbeteren en te borgen en werkt permanent 

aan aantoonbaar beter onderwijs; 

● toont lef en ondernemerschap in het belang van de leerling, de medewerkers, de 

school en de stichting; 

● faciliteert vanuit aantrekkelijk werkgeverschap het werkplezier van de 40 

medewerkers, bevordert de teamvorming en weet hen te binden en te boeien; 

● is ambitieus, besluitvaardig, daadkrachtig en oplossingsgericht; 

● weet de school goed te positioneren in de maatschappelijk context in Den Haag; 

● is een integere teamspeler: gericht op ontwikkeling van de school in 

samenwerking met de collega-directeuren bij het Pleysier College en is een 

sparringpartner en adviseur van het College van Bestuur. 

Je profiel 

Je hebt hbo+ werk- en denkniveau en natuurlijk 

bezit je de voor de functie benodigde kwaliteiten 

en opleiding. Daarnaast heb je actuele kennis van 

wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het 

terrein van voortgezet speciaal onderwijs en 

passend onderwijs. Je hebt succeservaringen met 

de vertaling van lange termijn-ontwikkelingen 

naar korte termijn organisatiedoelen en de 

concretisering daarvan in beleid en actieplannen. 

Ook heb je een duidelijke visie op systematische 

vernieuwing en verbetering van samenwerking in 

de onderwijs- en de jeugdzorgketen. 



Wat bieden wij jou 

● werktijden en inschaling conform Cao PO in schaal DD. Het salaris bedraagt 

minimaal €3.302,- en maximaal €5.972,- bij een fulltime dienstverband;  

● ruime ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze stichting;  

● een ambitieuze uitdaging; 

● een betrokken en gemotiveerd team;  

● inspirerende en prettige samenwerking met de directeuren van de overige Pleysier 

Colleges; 

 

Sollicitatieprocedure 

Voor meer informatie kun je je wenden tot Mw. M. Veldhuis-van den Broek: 

m.veldhuis@pleysier.nl, bestuurder. 

 

De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 23 maart 

2020 van 10.00 uur tot 15.00 uur en de tweede ronde is op woensdag 1 april 2020 van 

13.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Je kunt jouw motivatiebrief en CV richten aan het College van Bestuur: 

m.veldhuis@pleysier.nl. We zien jouw reactie graag uiterlijk 11 maart 2020 tegemoet.  
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